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  آنۀند کالم در معرفی کتاب و نویسندچ
های موجود چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه   بدنبال تحوالت عظیم و جهش وار در کلیه سیستم21زندگی بشر در آغاز قرن  

این تحوالت کنترل شده و به  ای گردیده که اگر سابقه دچار تحول بی... ، چه ارتباطی)ویژه تکنیکیه ب( پزشکی، چه تکنیکی

به طور کل محیط   و،نباتات ثیرات بسیار مثبتی در زندگی کلیه موجودات وأتواند ت  عقالیی و انسانی هدایت شود، میمسیر

.که پس از ما خواهند آمد، داشته باشد ییها زیست فرزندان ما و آن  

داری   که زائده سیستم سرمایه،نیای وجود دارند که هنوز در چنگال افکار کهنه و غیرانسا مانده سفانه نیروهای ارتجاعی و عقبأمت

کار که دارای قدرت نظامی، سیاسی و  این نیروهای محافظه.  است، گرفتارند»سود و ارزش اضافی«و زاده شیوه فکری یک بعدی 

 کلیه کوشش و توان خود را بر این نهاده اند تا از این تحوالت در جهت تثبیت قدرت مالی و سیاسی ،باشند اقتصادی عظیمی می

این تکامل، تکاملی معکوس است و تضادها را تشدید کرده و جوامع بشری . گذاری کنند ود  استفاده کرده و نظم نوینی را پایهخ

تر  تر و شکاف مابین دو قطب روز بروز عمیق  که قطب اول روز بروز گسترده،را به دو قطب فقیر و غنی مبدل خواهد ساخت

.خواهد شد  

نکته .  نگذاشته استاندیشه هم اکنون مرز کشورها را در نوردیده و هیچ کشور و هیچ خلقی را مستثنمبارزه مابین این دوگونه ا

ه تر است و ب کننده در این مبارزات نسبت به گذشته وسیع  این که طیف شرکت،خورد چشم میه بسیار جالبی که در این مبارزه ب

توانند  می... ان فرانسوی، بازنشسته انگلیسی، معلم مکزیکی دانشجوی هندی، دهق»اینترنت«کمک وسایل ارتباط جمعی چون 

های اعتراضی در سطح وسیع از طریق  اکنون نامه های جنگی آمریکا در عراق هم در رابطه با نقشه. مبارزه خود را هماهنگ سازند

آنوقت از ابعاد این همبستگی  ،کنیم ها را مالحظه می وقتی که نام و ملیت امضاکنندگان در این نامه. گردد اینترنت پخش می

تواند بار دیگر جنگی چون جنگ ویتنام برپاکند و  چهره جهان تغییر کرده و آمریکا نمی. گردیم همتا و کامالً نوین آگاه می بی

 که سازیی  برای مبارزه با آن جهانی».یافت آن است شناخت مشکل، خود بخشی از ره« معروف ه قولب. سال ادامه دهد7را  آن

های عملکرد نیروهای  سازی، باید شیوه وهای حاکم سیاسی طالب آنند و برای مبارزه با نظم نوین جهانی منتج از آن جهانینیر

گسیخته جهانی، فقر و  تجارت لجام« در کتاب وزین خود »میشل خوسودفسکی«پرفسور . ارتجاعی را شناخت و افشا کرد

های مشخص از بسیاری از کشورهای جهان   بررسی قرار داده و با ارائه مثال شیوه عملکرد سرمایه جهانی را به دقت مورد»جنگ

 یکی پس از دیگری در اختیار ،را های مختلف آن عهده گرفتیم و بخشه ما ترجمه این کتاب را ب. سوم مورد نقد قرار داده است

. قرار خواهیم داد»عدالت«خوانندگان   
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»میشل خوسودفسکی«در معرفی   

 
 در بسیار از کشورهای »استاد میهمان«او در مقام .  استاد علوم اقتصادی دانشگاه اوتاوا است»میشل خوسودفسکی«فسور و پر

سسات در بسیاری از کشورهای جهان سوم  ؤها و م اروپایی، آمریکای التینی و جنوب آسیایی کار کرده و به عنوان مشاوردولت

وی به طور منظم در .  زبان مختلف ترجمه گردیده است7این کتاب وی به . لل متحد فعال بوده استچنین برای سازمان م و هم

 زبان 20زند و مقاالت وی به بیش از   و بسیاری از نشریات دیگر قلم می»سرد ورلد رسورجنس« و »لوموند دیپلماتیک«روزنامه 

.گردند مختلف ترجمه می  

  

  سپتامبر11
ز یازدهم سپتامبر ایاالت متحده آمریکا با نمایش عظیم قدرت نظامی خود قدم به عرصه خطرناکی نهاد که پس از وقایع فاجعه آمی

های مرکز تجارت جهانی و  نافقط چند ساعت پس از حمالت تروریستی به ساختم. مخاطره خواهد افکنده آینده بشری را ب

وزیر امور خارجه این . اش مسببین اصلی این اقدام اعالم گردیدند دهپنتاگون بدون ارائه هیچ مدرکی اسامه بن الدن و سازمان القاع

 در عصر همان »جورج دبلیو بوش« اعالم کرد و رییس جمهور این کشور »یک اقدام جنگی « این واقعه را»کولین پاول«کشور 

ه مسئول مستقیم این اقدام هایی ک هیچ تفاوتی میان تروریست«روز در نطق تلویزیونی خود خطاب به ملت اظهار داشت که وی 

 خبر از پشتیبانی »جیمز ولسی« رییس اسبق سازمان سیا ».کنند، نخواهد گذاشت ها کمک می های خارجی که به آن هستند و دولت

فکر «:  اظهار داشت»الورنس ایگلبورگر«ها توسط چند کشور خارجی داد و مشاور امنیت ملی اسبق آقای  دولتی تروریست

)1 (».نمایش بگذاریم و انتقام سختی بگیریمه گونه مورد حمله قرار گرفته ایم، تمام قدرت خود را ب که ما اینکنم، اکنون  می  

 علیه »اقدامات تنبیهی«کردند و مدافع  های رسمی را پخش و ترویج می وار اعالمیه های غربی طوطی درست در همین زمان رسانه 

به  های مهاجمین را های نظامی و اردوگاه باید پس از اینکه پایگاه«: زدیک بودندهای غیرنظامی در آسیای مرکزی و خاور ن هدف
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های   با قبول خسارتاها را با خاک یکسان کنیم و کشور میزبان آنان را به طور علنی و مخفی حت دقیق مشخص ساختیم، آنطور

)2 (».ثبات سازیم ، بی)االمکان ضعیف حتی( جنبی   

گردد، در اصل توسعه حیطه نفوذ   به انظار عمومی جهان ارائه می»المللی  علیه تروریسم بینارزارک« آنچه که اکنون به عنوان

 آمریکا در صدد است حضور ،عالوه بر آن.  بلکه منطقه هند و خاور دور است،آمریکا نه فقط در آسیای مرکزی و خاور میانه

 اتحاد جماهیر شوروی، چین و ایران دارد، به طور سابق مرزهای نظامی خود در افغانستان را که موقعیت استراتژیکی مهمی در

چین، هندوستان، پاکستان و قزاقستان قرار گرفته  مثل روسیه،،  کشور5 عالوه بر اینکه افغانستان در میان ،درازمدت تثبیت سازد

.باشند  که همگی دارای امکانات اتمی می،است   

عالیم این بحران، تالشی و . هان دست بگریبان بحران شدید اقتصادی استگیرد که ج این جنگ درست هنگامی صورت می 

سسات دولتی، رشد بیکاری، سقوط سطح زندگی در کلیه مناطق بزرگ جهان از جمله کشورهای اروپای غربی و ؤاضمحالل م

.آمریکای شمالی و بروز و شیوع فقر و گرسنگی در مناطق وسیع جهان است   

های اقتصادی را  عالوه بر آن این جنگ نه تنها فعالیت. باشد  می30های  ثرتر از بحران سالؤیدتر و ممراتب شده این بحران ب 

های رفاهی کشورهای غربی را  سازد، بلکه روند تالشی دولت صنعتی منتقل می- نظامیمجتمعهای غیرنظامی به   از بخشوسیعاً

.سازد تشدید می    

 سپتامبر آغاز گردیده 11بحران اقتصاد جهانی که قبل از اقدامات تروریستی . ار دارند در رابطه تنگاتنگ قرسازی جنگ و جهانی

.  بازارهای مالی به لرزه درآمدند1997از دوره شروع بحران آسیا در سال .  نظم نوین جهانی دارد»های بازار رفرم«بود، ریشه در 

المللی   کشورها مثل آرژانتین و ترکیه مرعوب طلبکاران بینبرخی. یک اقتصاد ملی پس از دیگری به ورطه بحران اقتصادی افتاد

.ها انسان دچار فقر و بدبختی گردیدند خود شدند و میلیون   

. دمکراسی غربی و پایان یک مرحله از زمان را اعالم داشت - سپتامبر در بسیاری از جهات ختم زندگی سوسیال11بحران 

 که ،سازی باز کرد ردید و راه را برای موج نوینی از لغو موازین دولتی و خصوصی تقویت گ»آزاد «مشروعیت سیستم جهانی بازار

کشی و  سسات خدماتی عمومی و زیربنایی دولتی منجمله برق، آب، لولهؤخودی خود سرانجام به تصرف کلیه مه این نیز ب

.ها و غیره توسط بخش خصوصی خواهد انجامید راه بزرگ   

کنار ه جامعه مدنی ب.  ایاالت متحده، انگلستان و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپایی تغییر یافت سیستم حقوقی در،عالوه بر آن

بدون هیچ بحث . های یک دولت مستبد ریخته گردید، بدون آنکه جامعه مدنی مخالفت بارزی از خود نشان دهد گذاشته شد و پایه
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 تضمین دمکراسی و تقویت امنیت داخلی الزم و ضروری  برای» و علیه کشورهای خبیث»جنگ علیه تروریسم«گویی  و و گفت

.تشخیص داده شد   

شکار اسامه « و یا »مبارزه علیه شیاطین«گیرد، فقط به شعارهایی نظیر  جای اینکه دالیل تاریخی جنگ بررسی و مورد نظر قراره ب

 که »کشورهای خبیث«ایدئولوژی .  شده بود تبلیغاتی حسابکارزارها بخشی از  یک چنین وارونه جلوه دادن.  اکتفا شد»بن الدن

جنگ کشورهایی ه  ب»دوستانه دالیل انسان« ترویج داد، نوعی توجیه است، تا بتوان به 1991پنتاگون در زمان جنگ خلیج در سال 

. گردند»آزاد«رفت که حاضر نیستند تسلیم نظم نوین جهانی و اصل اساسی آن یعنی سیستم بازارهای    

 به طور واضحی »وال استریت«های جاسوسی این کشور در ارتباط با  نا جمهوری جورج دبلیو بوش ارتش و سازماز آغاز ریاست 

از آنجا که تصمیمات پشت درهای بسته سازمان سیا و پنتاگون گرفته .  گرفتندبه دستلگام سیاست خارجی این کشور را 

یای ؤکه هنوز ر و در حالی. خاصیتی تبدیل گردیده اند زائده بیسسات غیرنظامی سیاسی منجمله کنگره این کشور به ؤ م،شود می

.بازی مبدل گردید شب یک دمکراسی زنده در خیال انظار عمومی غالب است، ریاست جمهوری این کشور به آدمک خیمه  

...  «. تبحری ندارد یعنی قبل از شروع مبارزات انتخاباتی، آقای بوش ثابت کرد که در مورد مسایل خارجی چندان1999در پاییز  

گاهی که . کند رسد که بوش از دستنویس بازخوانی می در بسیاری از مسایل سیاسی به ویژه مسایل جهانی اغلب اینطور به نظر می

 ولی با وجود اعتماد به ،وضوح حس کرده توان عدم آشنایی وی را ب المللی اظهار نظر کند، می کند در مورد مسایل بین ت میأجر

وی را در  نظر 2000 نویسی در تابستان و وقتی که روزنامه) 3 (».ناپذیرش وی قادر نخواهد بود از خطاکاری مبرا بماند نفس خلل

تضییق حقوق زنان در (نویس مزبور مجبور شد کمکش کند  روزنامه. هایش را باال افکند با درماندگی شانه «مورد طالبان پرسید،

فکر کردم در مورد یک گروه راک صحبت . تضییق و فشار. البته! طالبان در افغانستان: تا آقای بوش بیدار شود) افغانستان

آیا چه کسی در ) 4 (».رییس جمهور احتمالی آینده آمریکا اینقدر خوب در مورد کشورهای خارجی مطلع است .کنید می

نده همگی ما و امنیت جهانی خواهد مدهایی سنگینی برای آیآ گیرد؟ نظر به عملیات نظامی عظیمی که پی واشنگتن تصمیم می

های از برکرده،  غیر از ایراد نطقه آیا رییس جمهور، ب. ای است  این سؤال دارای اهمیت ویژه-؟! استفاده از سالح اتمی -داشت 

کند و یا اینکه وی فقط یک آلت دست است؟ قدرت سیاسی نیز اعمال می   

 امور خارجه، پنتاگون و سازمان سیا سیاست خارجی ایاالت متحده را تعیین ریزان وزارت تحت شرایط نظم نوین جهانی برنامه 

 .بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز در تماسند المللی پول،  در عین حال با نمایندگان صندوق بینها هسسؤکنند و این م می

تحمیلی به کشورهای جهان سوم و بیشتر های اقتصادی مهلک  المللی در واشنگتن نیز که مسئول رفرم بوروکراسی مالی بین
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 »وال استریت« به نوبه خود دارای روابط بسیار صمیمی و تنگاتنگی با دست اندرکاران مالی ،کشورهای بلوک شرق گذشته است

 و های نفتی نظامی،غول - صنعتیهای مجتمعهای مالی جهانی،  ها و سازمان هایی که پشت این سیستم قرار دارند بانک قدرت. است

 که با جعل اخبار و وارونه جلوه ،باشند ای و ارتباطی می های پرقدرت رسانه چنین شرکت های بیوتکنولوژیکی و هم انرژی، کنسرن

.کنند دادن وقایع جهانی این سیستم را تقویت می  

یرقانونی با مواد مخدر خارجه درآمدهایی را که از طریق معامالت غ  نمایندگان بلندپایه وزارت امور»ریگان«در دوران حکومت 

واقعیت تلخی است که . فراهم شده بود به مصرف تهیه و ارسال اسلحه به نیروهای ضدانقالبی نیکاراگوئه اختصاص دادند

.های کلیدی در بین مشاورین نزدیک جورج دبلیو بوش هستند  امروز دارای مقام»گیت -کنترا -ایران«مسئولین   

 - کنترا - ایران«افرادی که در   انتخاب کرده است،80های  خواهان سال  حزب جمهوریهای مشکوک بوش افرادی را از بخش

 بود که در ماه مارس بدون جنجال و تأیید شفاهی »ریچارد ارمیتاج«اولین انتصابش معاون وزیر امورخارجه .  سهیم بودند»گیت

المللی در وزارت امور خارجه   مسایل امنیتی بینمقام مشاور در بخش های حکومت ریگان در  در سال»ارمیتاج«. سنا صورت گرفت

کنترا و  -نظرها در مورد مسأله ایران خاطر اختالفه  در تیم جورج بوش ب1989 ولی انتصاب مجدد وی در سال ،کرد خدمت می

ر خارجه  مشاور در وزارت امو»الیوت آبراهام«پس از انتصاب ارمیتاج، بوش جوان . ها پس گرفته شد برخی دیگر از رسوایی

وظیفه وی مسایل دمکراسی، حقوق بشر . ریگان را به عضویت در مجمع امنیت ملی منصوب کرد که احتیاجی به تأیید سنا نداشت

 ،کنترا دوبار به کنگره دروغ گفته است -آبراهام اعتراف کرده بود که در کمیسیون بررسی مسأله ایران. المللی شد و عملیات بین

)5 (».بلیو بوش بخشوده شد توسط جورج دولی بعداً  

کمک معامله با مواد ه های جنگ شوروی در افغانستان و پس از آن یکی از معماران اصلی پشت پرده بود که ب ارمیتاج در سال 

این . البته اکنون نیز هیچ چیز اساسی تغییر نکرده است. کرد مین میأهای متعصب را از نظر مالی ت مخدر، مجاهدین و اسالمیست

 میلیاردها دالر غیرقانونی از طریق ،عالوه بر آن طبق اسناد کافی. ر کماکان بخش ثابتی از سیاست خارجی ایاالت متحده استرفتا

)6. (نماید فروش مواد مخدر انباشته گردیده است که سازمان سیا صرف هزینه عملیات دیگری می   

های اجتماعی متوقف شد،  جریان انداخت، برنامهه نظامی ب -ی صنعتمجتمع سپتامبر آمریکا امکانات دولتی را بنفع 11پس از  

جنگ علیه . های دریافتی در جهت تجهیز پلیس و نیروهای امنیتی ملی کانالیزه شد ساختار بودجه دولتی تغییر یافت و مالیات

.تروریسم بهانه شد تا سیستم حقوقی زیر پا گذارده شود و دولت مدنی متالشی گردد  
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 بلکه قبل از هر چیز سیستم بازار آزاد است که باید ،در وهله اول حفظ شهروندان در مقابل تروریسم نیست دهدف قوانین جدی

در حقیقت هدف دولت فعلی تضعیف حقوق شهروندان و ممانعت از تکامل یک حرکت اعتراضی پرقدرت علیه . تضمین گردد

. استسازی جنگ و علیه سیاست جهانی   

آمیزی علیه  گونه اعتراض صلح  هیچ علیه تروریسم تصویب شد، عمالً»پاتریوت آکت« تحت عنوان 2001قوانینی که در اکتبر  

 »ثیر قرار دهدأبا ارعاب و جبر، سیاست دولت را تحت ت«به تعبیر این قوانین هرگونه فعالیتی که . داند  را جایز نمیسازی جهانی

سازد و امکان عبور یک آمبوالنس را   که خیابانی را مسدود مییک میتینگ اعتراضی« مثالً. نوع جنایت تروریستی است یک

هم رفته قانون جدید  روی. کند محدود می

این قوانین امنیت بیشتری برای ما به ارمغان .  سال اخیر است50های شهروندان در  یک حمله همه جانبه به حقوق و آزادی

)7( ». ما را محدودتر خواهد ساخت ولی مطمئناً،نخواهد آورد  

های جاسوسی این کشور   از زرادخانه ارتش، پلیس و سازمانقانون ضد ترور که مورد تأیید کنگره نیز قرار گرفت مستقیماً

 سپتامبر و در واکنش به حرکت اعتراضی 11 برخی از مشخصات این قوانین قبل از حمله تروریستی عمالً. بیرون آمده است

.ریزی شده بودند  طرحسازی علیه جهانی   

های نظامی که در آینده وظیفه محاکمات  سیس دادگاهأ رییس جمهور جورج دبلیو بوش حکمی مبنی بر ت2001در نوامبر  

عهده رییس جمهور خواهد بود که افراد ه بنا بر این رهنمود، این قضاوت ب«: عهده خواهد داشت صادر کرده ها را ب تروریست

ها محاکمه  ها شده اند، در این دادگاه نیستند و متهم به همکاری با تروریستآمریکایی و یا غیر که دارای تبعیت آمریکا 

وزیر دادگستری ...  زیاد حقوق متهمان باشندظف به رعایت نسبتاًؤهای صحرایی نیستند که م  دادگاه،ها این دادگاه ...شوند

ها نه  هدف این دادگاه. گیرند  قرار نمی زیر پوشش قانون اساسیها مطلقاً  اظهار داشت که تروریست موکداً»جان اسکرافت«

)8 (». بلکه صدور احکام مجازات است،جوی حقیقت و جست  

های  ها مجازند که سازمان آن. شدت تقویت گردیده استه آی ب -بی -های سیا و اف با این قوانین نوین قدرت سازمان

قوانین . ورد استراق سمع قرار داده و تعقیب کنندنویسان و روشنفکران را به صورت عادی م غیردولتی، سندیکاها، روزنامه

: مردم عادی را کنترل کندادهد تا حت جدید این امکان را در اختیار پلیس قرار می   

 منازل جوی و جست و سمع استراق متدهای از استفاده به امر محاکمات کلیه در مجازند ها دادگاه این جدید قوانین طبق

 آی - بی -اف سازمان. نکنند بسنده خارجی کشورهای جاسوسی های سازمان «از دریافتی عاتاطال به تنها و نموده متهمین
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 جوابگو اساسی قانون شدید نسبتاً الزامات مقابل در آنکه بدون ،دهد قرار سمع استراق مورد را ها سازمان و افراد تواند می

 هزاران. است مجاز نیز باشد گرفته قرار اصلی گیرنده یتؤر مورد آنکه از قبل الکترونیکی، پست جانبه همه مطالعه... باشد

 جنایتی به ربط اساساً یا و متهم به ربطی هیچ آنکه بدون ،شود می خوانده یا و شود می داده گوش مخفیانه گو و گفت هزار

.باشد داشته   

موران مخفی برای رخنه أفاده از ماست مثالً. قوانین جدید امکان گسترش امکانات پیگرد و مجازات را نیز در نظر گرفته است 

. العمر برخی از متهمین که دوران اسارت خود را به پایان رسانیده اند ها، تمدید مدت مجازات و یا کنترل مادام به سازمان

ها را  هایی که بر حسب قوانین کشور حکم اعدام بدنبال دارد، برخی دیگر از خالفکاری توانند عالوه بر خالفکاری ها می آن

...نیز مستوجب اعدام اعالم کنند و یا در مورد برخی مشمولیت مرور زمان را لغو کنند  

تر برای دگراندیشان و مخالفین سیاست  از همه خطرناک. دارد از طرف دیگر این قوانین تعاریف جدیدی از جنایت ارائه می 

 که زندگی کسی را مورد ،گردد صیف میتروریسم به طور مبهمی معادل با عملی تو. دولت ، بسط تعریف تروریسم است

ها را   سعی بر این دارد که مردم را مرعوب ساخته و آناحتماالً«گذارد و یا  دهد، قوانین قضایی را زیر پا می تهدید قرار می

یست  علیه سازمان تجارت جهانی را نیز ترور»سیاتل«توان کلیه تظاهرکنندگان  با این تعریف می... » .تحت فشار قرار دهد

 زیرا که قوانین زیادی وجود دارند که مقاومت مدنی ، زاید استاین تشدید نه تنها تهدید کننده بلکه کامالً. حساب آورده ب

زنند و آنرا مستحق مجازات با زندان بدهند، بدون آنکه به یک چنین اعتراضاتی انگ تروریستی  را تحت پیگرد قرار می

...بدانند   

تروریسم در همگی ما ترس و ناامنی . داند  تروریسم را یک نوع جنگ مستمر و بی حد و مرز میدولت آمریکا، جنگ علیه 

های مندرج   حقوق و آزادیا ولی در عین حال این نکته که دولت ما بنام مبارزه با تروریسم حاضر است حت،زند را دامن می

)9 (».راموشی بسپارد نیز موجب نگرانی ما استدست فه چنین دولت مدنی در ایاالت متحده را ب در قانون اساسی و هم   

 مبارزه علیه تروریسم کارزاردولت بوش نه تنها از این .  وی تنها دلیل توجیه این جنگ استۀاسامه بن الدن و القاعد

 اقداماتش علیه رود تا با های وسیع اهداف غیرنظامی در افغانستان را توجیه کند، بلکه می کند تا بمباران المللی استفاده می بین

.تروریسم داخلی، حقوق مندرج در قانون اساسی و دولت مدنی در ایاالت متحده را از کار بیاندازد   

 ولی وی در عین حال دلیل و ،های غربی اسامه بن الدن اکنون به مرد شرور شماره یک تبدیل گردیده است کمک رسانهه ب

شود،  حساب وی گذارده میه مسئولیت مرگ مردم غیرنظامی افغانستان بعالوه بر آن . معلول جنگ و بینوایی اجتماعی است
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قبل از شروع حمله به افغانستان » دونالد رامسفلد«وزیر دفاع آمریکا آقای . های ایاالت متحده اند ها قربانی بمباران با اینکه آن

)10 (».ن القاعده اسامه بن الدن، منتفی ندانستمثابه بخشی از مبارزه علیه سازماه امکان احتمالی استفاده از سالح اتمی را ب«  
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گفتار پیش  
 که طی آن دولت منتخب رییس جمهور این کشور 1973 سپتامبر 11فقط چند روز پس از کودتای خونین نظامی در شیلی در  

 40 اسکودوس به 11 افزایش قیمت نان از »آگوستو پینوشه « سقوط کرد، خونتای نظامیان تحت رهبری ژنرال»سالوادر آلنده«

از امروز به فردا، بخشی از برنامه شوک درمانی گروهی از )  درصدی364( این افزایش عظیم .اسکودوس را اعالم کرد

. مشهور بودند»های شیگاگو بچه«اقتصاددانان بود، که به نام   

دانشگاه پر بود . کردم زمانی که کودتای نظامی انجام گرفت، من در انستیتوی اقتصاد دانشگاه کاتولیک این کشور تدریس می

 سپتامبر، 11در روز .  بودند»میلتون فریدمان«رو نظریه نئولیبرالی پروفسور  صاددانانی که در شیکاگو تعلیم گرفته و دنبالهاز اقت

 ساعت ممنوع اعالم 72مدت ه عام را بء  حاکمین نظامی عبور و مرور در مال»ال موندا«پس از بمباران کاخ ریاست جمهوری 

فقط پس از چند هفته .  گردید»های شیکاگو بچه«داً بازگشایی شد و موجب مسرت دانشگاه پس از چند روز مجد. کردند

.های کلیدی دولت نظامی ارتقا یافتند تعدادی از این همکاران دانشکده اقتصاد به پست   

از  حاصل شود و »ثبات اقتصادی«ها ثابت نگاه داشته شد، تا  در عین افزایش وحشتناک قیمت مواد غذایی، مزدها و حقوق 

قیمت نان در عرض کمتر از . بدین صورت یک شبه تمامی کشور به دره فقری عظیم سقوط کرد.  کاسته گردد»فشار تورم«

. درصد مردم این کشور به زیر مرز فقر رانده شدند85 برابر شد و 36یک سال    

ها، مزدها  توان با دستکاری قیمت  میمن ناظر بودم که چگونه. عنوان اقتصاددان نهاده ثیر مهمی روی کار من بأاین وقایع ت 

های  آرام آرام درک کردم که رفرم. ثبات نمود ها زندگی مردم را تباه کرد و تمامی اقتصاد ملی را بی و نرخ بهره

طرف است و نه جدا از   و بیا برخالف آنچه که جریان اصلی علم اقتصاد امروز مدعی است، نه خنث،ماکرواکونومیک

 »بازار آزاد«همین دلیل در مطالعات خود تمرکز و دقت را به عملکرد به اصطالح ه ب. سی و اجتماعیروندهای گذار سیا

ای در  دهی شده مثابه ابزار کار بسیار خوب سازمانه خونتای نظامیان در سیاست اقتصادی خود از بازار آزاد ب. معطوف داشتم

.کرد جهت اعمال تضییق اقتصادی استفاده می   

 به آمریکای التین ، در مرکز صنعتی آرژانتین، مجدداً»کوردوبا«همان در دانشگاه ملی یعنوان پروفسور مه بسال بعد  دو 

ها هزار نفر دستگیر شدند، ربوده گردیده  ده.  مصادف شد1976اقامت من در این کشور با کودتای نظامیان در سال . بازگشتم

اینجا هم .  کپی کودتایی بود که سازمان سیا در شیلی سازمان داده بوداًحکومت نظامیان در آرژانتین دقیق. قتل رسیدنده و ب
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بار زیر   ولی این،های لیبرالی بازار در دستور روز قرار گرفت پس از کشتار و زیر پا گذاردن قوانین حقوق بشر، رفرم

.قیمومیت طلبکاران آرژانتینی مقیم نیویورک  

شد،  روزها تجویز می  در آن»های تطبیق ساختاری برنامه« پول که در چارچوب المللی های اقتصادی مرگبار صندوق بین نسخه

های  بچه«ولی اقدامات اقتصادی که در شیلی و آرژانتین به سبک . هنوز به سیاست رسمی این سازمان تبدیل نگردیده بود

بزودی احکام سیستم بازار . رددبایستی اعمال گشته و متداول گ شد، تمرین آنچه بود که در آینده می  اعمال می»شیکاگو

المللی   صندوق بین، تا کنون80ها از دهه  آمدن بحران بدهی از آغاز پدید. آزاد، کشورها را یکی پس از دیگری درنوردید

من بر مبنای تحقیقات .  کشور درحال رشد همیشه یک نسخه مشابه صادره کرده است150پول برای بهبود اقتصادی بیش از 

ها پرداختم و بدین نتیجه رسیدم که اکنون یک  ثیرات جهانی این رفرمأ شیلی، آرژانتین و پرو، به بررسی تگذشته خود در

رحمانه عمل  های اقتصادی بنا گردیده و بسیار بی پایه فقر و ناهنجاری نظم نوین جهانی در شرف تکوین است، نظمی که بر

.کند می   

های نظامی در آمریکای التین گردیده اند و اکنون مسئولیت  ن اکثر رژیمهای پارلمانی جایگزی»دمکراسی «مدتی است که 

.تها گذارده شده اس عهده آنه سازی بانک جهانی ب های خصوصی حراج این کشورها در چارچوب برنامه  

ه وارد وقتی ک.  بازگشتم،کردم های پس از کودتا در شیلی تدریس می  به دانشگاه کاتولیک پرو، محلی که درسال1990سال 

دولت . برد اقتصاد کشور در بحران شدیدی بسر می. لیما شدم، مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری با شدت در جریان بود

المللی پول در لیست سیاه قرار گرفته بود و در نتیجه هیچ اعتبار   از طرف صندوق بین»آالن گارسیا«پوپولیستی رییس جمهور 

 رییس جمهور جدید پرو شد و فقط پس از چند روز با کمال قدرت به »آلبرتو فوجی موری« 1990 ژوئیه 28در . مالی نداشت

. المللی پول گردن ننهاده بود گرفته بود، چون به دستورات صندوق بین پرو مورد تنبیه قرار. اعمال شوک درمانی پرداخت

 پول در مشورت دایم با وزارت دارایی آمریکا المللی و صندوق بین.  برابر شد12 و یا 35قیمت بنزین و نان در عرض یک روز 

هایی  تر از رفرم کننده گرفت، نابود هایی که اکنون بنام دمکراسی صورت می رفرم. ها را در دست داشت از پشت صحنه سرنخ

  .بود که در شیلی و آرژانتین به زور ارتش اعمال شده بود

ندا که آکردم و مطالب اولیه برای نشر نخست کتاب حاضر را در رو  چندین و چند بار به آفریقا سفر90 و 80های  در سال 

ولی از آغاز . مین کند، تهیه کردمأخودکفا ت اش هنوز قادر بود مواد غذایی الزم خود را به طور با وجود سطح فقر گسترده

المللی  صندوق بین. دیدثبات گر  که روزی شکوفا بود بی، اقتصاد ملی این کشور هم متالشی شد و کشاورزی آن90های  سال
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 بیشتر ترغیب کند، خواستار گشودن بازارهای این »قابلیت رقابت«ندا را در جهت کسب آپول به این بهانه که دهقانان رو

)7 فصلمراجعه شود به . (کشور برای اضافه تولیدات غالت اروپایی و آمریکایی به نرخ ارزان گردیده بود   

یگری در هندوستان، بنگالدش و ویتنام انجام دادم و دوباره به آمریکای التین بازگشتم تا  تحقیقات د1995 تا 1992از سال  

چنین کنیا،  در کلیه کشورهایی که مورد دیدار من قرار گرفت، هم. های خود را در مورد برزیل به اتمام برسانم بررسی

المللی مالی  های بین ادی و دخالت سیاسی سازمان همه جا شاهد الگوی مشابه دستکاری اقتص،نیجریه، مصر، مراکش، و فلیپین

ها نفر به ورطه فقر و گرسنگی  المللی پول ، میلیون های صندوق بین دنبال رفرمه در هندوستان ب. مستقر در واشنگتن بودم

 کنترل آمد مستقیم لغو های موضعی پدید آمد که پی در ویتنام، کشوری با صنعت شکوفای تولید برنج، قحطی. رانده شدند

.ها و عدم دخالت دولت در بازار غالت بود قیمت   

های  رفرم. چنین مناطق دهقانی روسیه سفر کردم پس از پایان جنگ سرد و در اوج بحران اقتصادی به چندین شهر و هم 

 به بعد 1992از سال . المللی پول وارد مرحله نوینی گشته و دامنگیر کشورهای بلوک شرق نیز شده بود مورد نظر صندوق بین

.های سابق اتحاد جماهیر شوروی، از مناطق بالتیک تا شرق سیبری به ورطه فقر تلخی فررفتند های وسیعی از جمهوری بخش   

پایان ه  ب1996در اوایل سال ) 17 فصل. ک.ر( کارهای چاپ اول کتاب به استثنای بررسی دقیق تالشی اقتصاد یوگسالوی 

 در 1990 و 1989های   ارائه داشتند که در سال»برنامه ورشکستگی« بانک جهانی آنچنان در این کشور اقتصاددانان. رسید

های نخست برای تکه تکه کردن   کارگر بیکار شدند ولی این تازه قدم614،000.  شرکت صنعتی را قربانی کرد1100حدود 

.اقتصاد کشور فدرال یوگسالوی بود  

های بزرگ  شدن فقر کلیه بخش جهانی. یا به طور فاحشی تغییر کرده استاز زمان نشر چاپ اول کتاب تا کنون وضع دن 

اکنون نظم جهانی نوینی استقرار یافته که  . در بر گرفته است،شود جهان که اروپای غربی و آمریکای شمالی را نیز شامل می

 حقوق ،سیس شدأ ت1994ر سال قواعد جدید سازمان تجارت جهانی که د. سپارد ها را به خاک می استقالل ملی و حقوق ملت

سیسات دولتی منفعل أقروض دولتی به حد انفجار رسیده و ت. کنند های فراملیتی را تضمین می های بزرگ و کنسرن بانک

.یابد گردیده اند و در همین حال انباشت ثروت خصوصی بال انقطاع رشد می   

:پردازد  می21 به برخی از مسایل کلیدی قرن ،اضافه گردیده اند) چاپ دوم(های نوینی که در این کتاب  بخش    

ها ها و تمرکز قدرت اقتصادی در دست کنسرن ـ موج ادغام شرکت    

  ـ تالشی اقتصادهای ملی و محلی
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  ـ بحران بازارهای مالی

های داخلی ـ اشاعه فقر،گرسنگی و جنگ   

های رفاه در بیشتر کشورهای غربی ـ انحالل دولت  

 

 مقدمه
ای گردید و بخش عظیمی از مردم به فقر و  سابقه جهان دچار بحران اقتصادی ـ اجتماعی بی جنگ سرد،پس از پایان  

در برخی از مناطق کشورهای . اقتصادهای ملی یکی پس از دیگری متالشی شد و بیکاری فزونی گرفت. دچار شدندمسکنت 

وردهای آ شدن فقر که دست این جهانی. تیافآفریقایی جنوب صحرا، آسیا و آمریکای التین قحطی و گرسنگی شیوع 

های خارجی و اعمال   در جهان سوم با بحران بدهی80مبارزات ضد استعماری پس از جنگ را کامالً به عقب راند، در دهه 

.المللی پول آغاز شد شرایط تحمیلی صندوق بین   

آورد، راسیسم و  آپارتاید اجتماعی پدید میکند و  نظم نوین جهانی از فقر انسانی و تالشی محیط زیست طبیعی تغذیه می 

گذارد و کراراً کشورها را به منجالب نابود کننده جنگ داخلی  کند، حقوق زنان را زیر پا می های قومی را تقویت می جنگ

  به بعد حیطه خود را در کلیه مناطق بزرگ جهان از جمله آمریکای شمالی، اروپای90ی ها این نظم از سال. دهد سوق می

.چنین کشورهای صنعتی تازه پا در جنوب شرقی آسیا و خاور دور گسترده است غربی، کشورهای بلوک شرق قدیم و هم   

گام با  تر است و انحرافات اقتصادی هم کننده  قرن گذشته بسیار نابود30بحران جهانی کنونی از بحران اقتصاد جهانی دهه  

 ادنبال خواهد داشت، که به تالشی کشورهای ملی و در برخی موارد حته ی بتر ای، عواقب ژئوفیزیکی عظیم های منطقه جنگ

.ترین بحران اقتصادی در تاریخ مدرن بشر است این بحران واقعاً بزرگ. نابودی کامل کشور خواهد انجامید   

  

  کسادی و بحران اقتصادی پس از جنگ سرد
المللی پول   که توسط صندوق بین»نوشداروی مهلکی«ت ، به هم1992سقوط اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی از سال 

 70های  در دهه. های جنگ دوم جهانی تحمل کرد تر از بحرانی بود که این کشور در طی سال مراتب سهمناکه تجویز شد، ب

آمد  تورم به سرعت صعود کرد، در90ولی در دهه . ها نسبتاً ثابت بود  در این کشور بیکاری وجود نداشت و قیمت80و 

 که بدنبالش ،مین بهداشتی مردم شدیداً کاهش یافتأخالص زحمتکشان به شدت کاهش یافت، بیکاری پدید آمد و ت

.های وسیع این کشور اشاعه یافت های سل و وبا با سرعت خطرناکی در بخش بیماری   
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دنبال دیگری از بین ه صاد ملی بیک اقت. نمونه اتحاد جماهیر شوروی در تمام اروپای شرقی و شبه جزیره بالکان تکرار شد

های قفقاز مثل ارمنستان و آذربایجان تولیدات  چنین جمهوری در کشورهای بالتیک مثل لیتوانی، لتونی و استونی و هم. رفت

بانک ) 1.( حقوق بازنشستگان در بلغارستان به دو دالر در ماه کاهش یافت1997در سال .  درصد کاهش یافت65صنعتی تا 

 4سسه ؤخط فقری که طبق تعریف این م. کنند  درصد جمعیت بلغارستان زیر خط فقر زندگی می90راف کرد که جهانی اعت

هایی از مردم کشورهای اروپای شرقی و بالکان که دیگر پولی برای پرداخت برق و آب و  آن بخش) 2. (دالر در روز است

.ند به حاشیه رانده شدند،حمل و نقل نداشت   

 بود که به مقدار زیادی مسئول 1997های سوداگرانه علیه ارز ملی، مشخصه بحران مالی سال  ستکاریدر آسیای شرقی د

 »سقوط«هایی که بالفاصله پس از  توافق.  آسیایی مثل اندونزی، تایلند و کره جنوبی بود»ببرهای کوچک«ورشکستگی 

.  یک شبه به افت ناگهانی سطح زندگی انجامیدالمللی پول در جهت امدادهای مالی صورت گرفت، عمالً مالی با صندوق بین

المللی   صندوق بین»شفاعت«های بزرگ دنیا و با  سای بانکؤپس از شور و مشورت با ر) 21 فصل مقایسه کنید با(در کره 

د در زمان با این رون و هم) 3 (». کارگر از کار بیکار شدند4000 شرکت تعطیل و 200روز به طور متوسط بیش از  هر«پول، 

 دالر در ماه تقلیل یافت و با این وجود 20 دالر در ماه به 40اندونزی حقوق کارگران با وجود مبارزات وسیع خیابانی از 

.ها، به امید کاهش فشار تورم از بین برده شود کرد که رابطه بین مزدها و قیمت المللی پول پافشاری می صندوق بین   

 میلیون کارگر محتمل 35رشکستگی دستوری هزاران شرکت دولتی، خطر بیکاری سازی و یا و دنبال خصوصیه در چین ب

.  میلیون نیروی کار مازاد وجود دارد135های اخیر در مناطق دهقانی این کشور اکنون بیش از  تخمین بنا بر. گردیده است

 2000 فقر در این کشور تا سال »ارهای باز رفرم« مبنی بر اینکه پس از اعمال 1990های بانک جهانی در سال  بینی پیش) 4(

)5. ( درصد کاهش خواهد یافت اکنون یک لطیفه تلخ بیش نیست2,7زیر خط    

های بسیار گسترده و عمیقی درجهت انحالل گام به گام دولت  جویی  صرفه»تاچر«در انگلستان طی دوره نخست وزیری 

قتصاد و مبارزه با تورم صورت گرفت به کاهش درآمد  ا»تثبیت«هایی که به نام و در جهت  قدم. اجتماعی صورت گرفت

ها که در کشورهای پیشرفته   به بعد بسیاری از این نسخه90از اوایل دهه . مردم زحمتکش و تضعیف نقش دولت انجامید

نظر های تطبیق ساختاری، زیر  گرفت، در رابطه با برنامه ها مورد استفاده قرار می صنعتی برای بهبود وضع اقتصادی آن

. المللی پول و بانک جهانی با متعلقات جدیدی تزیین و برای کشورهای جهان سوم و اروپای شرقی تجویز گردید صندوق بین  
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المللی پول  ها برخالف کشورهای جهان سوم در اروپا و آمریکا بدون دخالت صندوق بین قابل ذکر است که این رفرم

های مالی نهاده و  لتی در کشورهای غربی، اهرم سیاسی را در اختیار غولهای دو انباشت حجم عظیم بدهی. گیرد صورت می

مداران دیکته  های اجتماعی و اقتصادی خود را به سیاست توانند سیاست ها تفویض کرده است که می آنچنان قدرتی به آن

سیاست دولتی . دود گردیده استهای اجتماعی مح ثیر نئولیبرالیسم همه جا از مخارج دولتی کاسته شده و پروژهأزیر ت. کنند

ها، پیدایش کارهای نیمه وقت،  کند و برنامه تفکیک درآمد از نرخ قیمت آزاد سازی بازار کار حرکت میی در سمت و سو

. از مزد را کارپایه خود ساخته است»آزادانه«بازنشستگی قبل از موعد و تحمیل چشم پوشی    

گردد و  شود و در نتیجه بار سنگین بیکاری روی شانه جوانان تخلیه می  پر نمیهای خالی کار زمان با این اقدامات محل هم

قواعد تنظیم نیروی کار در آمریکا بر این اصول استوار . شود بدین صورت راه رسیدن به بازار کار برای یک نسل مسدود می

وران، اعتصاب شکن را تقویت کن، سندیکاها را متالشی کن، کارگران سالمند را علیه کارگران جوان بش «:گردیده است

) 6 (»!ها را کاهش ده های درمانی شرکت مزدها و بیمه  

  بخش مهمی از کارگران در آمریکا از کارهایی که هم از نظر سندیکایی تضمین بود و هم مزد خوبی در80از آغاز دهه 

شرایط زندگی . ور شدند شور در فقر غوطهشهرهای غرب این ک. برداشت رانده شده و به مشاغل با مزد نازل هدایت گردیدند

 در حالی. در گتوها و مناطق فقیرنشین این کشور در بسیاری از سطوح به سطح زندگی در کشورهای جهان سوم تنزل یافت

 در این کشور کاهش یافت، لیکن به تعداد کارگران نیمه وقت با مزدهای نازل 90که ضریب رسمی بیکاران در دهه 

اگر اشتغال به کارهایی که حداقل دستمزد در آن تضمین شده است کماکان کاهش یابد، بخش بزرگی .  شدوار افزوده جهش

چهره واقعاً خشن رکود اقتصادی به طور عمده «. از مردم زحمتکش را به کلی از شرکت در بازار کار محروم خواهد ساخت

مین اجتماعی أه برابر شده است و در ضمن هیچ شبکه تدر جوامع مهاجرین نوین در لوس آنجلس، جایی که تعداد بیکاران س

مردم در این مناطق در حال سقوط آزادند و اگر این کار با مزد نازل را نیز از دست .  استمشاهدهبسادگی قابل ، وجود ندارد

)7 (».شان به معنی واقعی کلمه از هم خواهد پاشید دهند، زندگی   

عالمت . بخشد های نژادی را تعمیق می صادی شکاف مابین طبقات اجتماعی و گروهدر کنار این روند، تغییر ساختار اقت 

های بزرگ، آپارتاید اجتماعی است که جامعه را با مرزهای عیان و گاه مخفی به مناطق  مشخصه جو حاکم در متروپل

از شورش مردم، استفاده های اجتماعی و برای پیشگیری  ها برای غلبه بر نارضایتی واکنش دولت. کند مختلف تقسیم می

.فزاینده از اقدامات تضییقی است   
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های کارگری و  و بستن کارخانجات کلیه بخش) راسیونالیزیشن(ها در یکدیگر، روند باصرفه کردن کار  موج ادغام شرکت 

 باالیی هستند را دهد، زیرا که رکود اقتصادی طبقات میانی و اقشاری که دارای درآمد نسبتاً ثیر قرار میأکارمندی را تحت ت

شوند و  ها از کار بیکار می یابد، دانشمندان، مهندسین و آکادمیسین بودجه تحقیقات علمی کاهش می. شود نیز شامل می

.گردند کارمندان بلند پایه اداری و مدیران سطوح متوسط اجباراً بازنشسته می   

وردهای دوران پس از جنگ عمالً آ بازنشستگی، دستدر طی این روند در اثر تنزل بیمه بیکاری و خصوصی شدن صندوق  

سازی جامع  شود و بدین طریق شرایط برای خصوصی ها یکی بعد از دیگری بسته می مدارس و بیمارستان. رود از بین می

.گردد خدمات اجتماعی فراهم می    

 زیرنویس ها:
1. The wind in the Balkan, The Economist, 8.2.1997 

2. J. Randal The Washington Post, 20.4.1997 

3. Komunique Gewerkschaftsverbands Korea 13.1.1998 

4. Eric Ekholm, New York Times 20.1.1998 

5. Weltbank, 1990 World devalopment Report, Washington 1990 

6. Earl Silber, Against the Current Juli/August 1992 

7. Mike Davis, Realities of Rebellion in Against the Current Juli/August 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهانی اما خشن ... 20 تارنگاشت عدالت

 

اندوزی نامشروع، بحران مازاد تولید مزدی، ثروت ل نازمصیبت اقتصادِ  

مزدی مصیبت اقتصادِ نازل    
که این امر توان  در حالی. یابد سرعت تکامل میه گیرد که تکنیک و علم ب سازی فقر درست در زمانی صورت می جهانی 

. تشدید باروری تولید نتوانست فقر جهانی را کاهش دهددهد ولی با این وجود  شدت افزایش میه بالقوه سیستم اقتصادی را ب

.تنزل سطح زندگی در سطح جهانی در آغاز سده جدید، نتیجه کمبود منابع تولیدی نیست   

مزد جهان  های تولیدی و انتقال مراکز تولید به کشورهای نازل صرفه کردن پروسه تولید، تغییر ساختاری شرکت با. برعکس

المللی از فقر و کار  این نظم نوین اقتصاد بین . و تنزل فاحش درآمد کارگران شهری و روستایی استسومی علت رشد بیکاری

کند تا سطح دستمزدها نازل نگاه  بیکاری عظیم در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال رشد کمک می. کند ارزان ارتزاق می

تر از یک کشور به کشور  مدام در جستجوی نیروی کار ارزانشود، سرمایه  المللی می در عین اینکه بیکاری بین. داشته شود

قریب به یک میلیارد نفر، یعنی تقریباً یک سوم کلیه  )آی ـ ال ـ او(طبق آمار سازمان جهانی کار . دیگر در تالش است

)8. (باشند در سطح جهان بیکارند هایی که قادر به کار کردن می انسان   

چون مازاد نیروی کار ارزان در . گیرد برای تنظیم سقف دستمزدها مورد استفاده قرار میبیکاری جهانی به مثابۀ اهرمی  

تواند کارها را انجام دهد، لذا دستمزدها در کشورهای صنعتی کاهش  کشورهای جهان سوم و کشورهای بلوک شرق سابق می

این  . نازلتر از آمریکا، اروپا و یا ژاپن است برابر70دستمزد واقعی در کشورهای جهان سوم و اروپای شرقی گاه تا . یابد می

.باشد های فوق تخصصی و یا علمی می  حرفهاها، حت وضع شامل کلیه مشاغل و حرفه   

کند، واقعیت تلخ اجتماعی در تضاد کامل با آن   جامعه را تبلیغ می»ثر منابع محدودؤتقسیم م«که علم اقتصاد حاکم  در حالی 

گردند و کارگران و کارمندان  های کوچک و متوسط ورشکسته می شوند، شرکت ت بسته میکارخانجا. قرار گرفته است

فشار . گردند های انسانی و اماکن تولید از گردونه تولید خارج می ، سرمایه»کارایی«زیر نقاب  . شوند متخصص از کار بیکار می

ماعی، به وضعیت کامالً متضادی در سطح ماکرواکونومی  از منابع اجت»ثرؤم«برداری  امان در سطح ماکرواکونومی برای بهره بی

نخورده را به کار  داری مدرن اصالً قادر نیست این منابع انسانی و مادی موجود و دست رسد که سرمایه نظر میه ب. انجامد می

.گیرد   
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کمک سوداگری تبهکارانهه اندوزی ب ثروت   
گذاری در   ولی برعکس سرمایه،انجامد محصوالت و خدمات ضرور میاین تغییر ساختار جهانی، به رکود عرضه برخی از  

های اقتصادی،  های خالق فعالیت جای تمرکز در بخشه انباشت سرمایه ب. کند های سودآور صنایع لوکس را تقویت می بخش

ختالل در بازارهای مالی گردد که آن نیز به نوبه خود باعث ا بیشتر در فعل و انفعاالت مالی سوداگرانه و شیادانه متمرکز می

.شود بزرگ جهانی می   

تعداد میلیاردرها فقط در ایاالت متحده . یابد یک اقلیت ممتاز به ضرر اکثریت عظیم مردم جهان به سرمایه عظیمی دست می

وپ جمع ثروت کل.  افزایش یافته است2000 نفر در سال 300 و 1996 نفر در سال 149 به 1982 نفر در سال 13آمریکا از 

 درصد جمعیت جهان را 59 عضو در سطح جهان، بیشتر از تولید ناخالص  کشورهای فقیر که 450جهانی میلیاردرها با 

، با )ای وال مارت های زنجیره صاحب فروشگاه( در آرکانزاس »والتون«سرمایه خصوصی خانواده ) 9( .دهد است تشکیل می

 میلیارد دالر یعنی بیش 85 »هلن« و مادرشان »رابسون، جان و جیم«ان ، برادر»آلیس والتون«احتساب سرمایه ورثه، خانم 

 میلیون نفر جمعیت و درآمد سرانه ساالنه 127با )  میلیارد دالر33,4(از دو و نیم برابر تولید ناخالص ملی کشور بنگالدش 

. دالر است260   

 :گیرد ون از اقدامات اقتصادی تولید و تجارت صورت میعالوه بر آن، انباشت سرمایه، در حیطه بیرون از اقتصاد حقیقی و بیر 

 ترین علت رشد میلیاردرها در سال گذشته بزرگ) یعنی سوداگری در بازار بورس( موفقیت در بازار بورس  وال استریت«

 بانکی های های سوداگرانه کسب گردید یک راست به صندوق و در همین حال میلیاردها دالر که از راه) 10(» .بود) 1996(

 حجم ثروت »اینوستمنت بانک مریل لینچ«کارانه  طبق تخمین محافظه. های مالیاتی در سراسر جهان گسیل شد مخفی در بهشت

المللی پول  صندوق بین) 11( .بیلیون دالر است 3,3های مالیاتی بیش از  های خصوصی در بهشت افراد خصوصی در بانک

 25که معادل   زند، رقمی  بیلیون دالر تخمین می5,5ها و افراد خصوصی را  اتی کنسرنهای مالی های انباشته شده در بهشت ثروت

ثروت نخبگان کشورهای جهان سوم نیز که عمدتاً از طرق غیرقانونی کسب گردیده  و در  )12( .درصد کل درآمد جهان است

 که فقط یک سوم آن در ،شود  زده می میلیارد دالر تخمین600 به 1990های  انداز شده، در طی سال های جهان پس بانک

)13( .های سویس است بانک   

در کشورهای . انجامد  میمافیاییالمللی شدن اقتصاد  شود و به بین های غیرقانونی تشدید می  فعالیت»های بازار رفرم«در اثر  

های تبهکار توانستند  ، سازمانسازی تجویز شده از طرف بانک جهانی دنبال برنامه خصوصیه آمریکای التین و اروپای شرقی ب
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 در مافیاییهای  طبق برآورد سازمان ملل متحد درآمد سازمان. گذاری کنند های دولتی سرمایه ثروت غیرقانونی خود را در بخش

 که معادل تولید ناخالص آن بخش از کشورهای فقیر جهان با یک میلیارد جمعیت ،سطح جهان بالغ بر یک بیلیون دالر است

چنین سودهای هنگفت  ای و هم این ثروت حاصل تجارت با مواد مخدر، تسلیحات نظامی و قاچاق مواد هسته) 14( .باشد می

آنچه . های تعویض ارز و غیره است های شانسی، دکان  مثل فحشا، بازی،شود حاصل از اقتصاد خدماتی که توسط مافیا کنترل می

چنین اقتداری است  هم های بزهکار در اقتصاد قانونی و های سازمان گذاری یهکند، حجم آن بخش از سرما که این ارقام بیان نمی

.های معمولی خود کسب کرده اند ها از طریق قدرت اقتصادی شرکت که این سازمان   

گذاری  ها در فعالیتهای قانونی زیادی سرمایه آن. های قانونی و معمولی مخلوط گردیده است ها با شرکت همکاری این گروه 

 بلکه در عین حال از این شیوه ساده برای ،کشند کنند و از این طریق نه تنها روی درآمدهای قاچاق خود پرده استتاری می می

تری  های بزهکار نتایج مطلوب گروه«طبق نظر یک کارشناس معتبر . نمایند اندوزی خارج از اقتصاد بزهکارانه استفاده می ثروت

هم با سیستم سازماندهی که به جنرال موتورز بیشتر شباهت دارد تا  ت معروف موجود، آن شرک500آورند تا اکثر   میبه دست

 در گزارش خود به سوکمیسیون کنگره آمریکا »جیم مودی« آقای »اف ـ بی ـ آی«رییس ) 15(» .مافیای سنتی سیسیلی

گذار به  ...کنند همکاری می)   و کلمبیاییایتالیایی(های بزهکار خارجی  با سازمان«های بزهکار روسیه  اظهار داشت که سازمان

های بزهکار مورد بهره  داری در اتحاد جماهیر شوروی سابق امکاناتی نوینی را فراهم آورد که سریعاً توسط سازمان سرمایه

)16(» .برداری قرار گرفت    

  

شدن تولیدکنندگان کوچک بحران مازاد تولید و رانده    
ولی این عمل در انتها به . داری جهانی شده در تقلیل اشتغال و کاهش مزد نهفته است سرمایهریشه بسط و توسعه تولید در  

در یک طرف ظرفیت نامحدود تولید و در طرف دیگر ظرفیت . انجامد کاهش تقاضا در مورد کاالهای ضرور و خدماتی می

ها فقط وقتی  در این سیستم شرکت. کنونی استنظیر  نتیجه این رابطه پیدایش مازاد تولید بی. محدود مصرف قرار گرفته است

ولی . های زیادی ورشکسته شده و از بین بروند  یعنی شرکت،قادر به توسعه هستند که در عین حال ظرفیت تولید کاهش یابد

یی را اگر یک شاخه کامل صنعتی از کار بیفتد، تولیدکنندگان این شاخه طبیعتاً درآمدی نخواهند داشت تا سهمی از ثروت کاال

از . شود  عرضه باعث پدید آمدن تقاضا نمی،»ژان باپتیست سایز«یعنی برخالف تز حاکم در علم اقتصاد . بخود اختصاص دهند

ای برای  مدهای نابودکنندهآ انجامید که پی) قیمت واقعی( ها  مازاد تولید کاالها به سقوط شدید قیمت80آغاز دهه 

.اژ در جهان سوم داشتتولیدکنندگان مواد خام و صنایع مونت    
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دستور بانک جهانی و صندوق ه در کشورهای در حال رشد بخش عظیمی از تولیدکنندگان کاال برای مصرف داخلی ب 

های  بخش غیر رسمی شهری که از نظر تاریخی سهم مهمی در ایجاد محل. شوند المللی پول به ورشکستگی سوق داده می بین

که گاه ( ل کاهش ارزش پول، تعدیل شرایط وارداتی و وفور عرضه تولیدات کشورهای صنعتیدنباه کرد، ب نوین کار ایفا می

.گردند در بازارهای محلی، محکوم به فنا می )شامل سوبسیدهای کالن دولتی هستند   

جنوب های سابق اتحاد جماهیر شوروی و همچنین کشورهای  دنبال رکود اقتصادی و رشد منفی در اروپای شرقی، جمهوریه ب 

ای توسعه  سابقه ای دست یافتند و سهم خود را از بازار جهانی به نحو بی سابقه های بزرگ جهان به رشد بی صحرا، کنسرن

های تولیدی موجود از دایره، یعنی به ضرر تولیدکنندگان محلی،  ولی این روند فقط در صورت خارج کردن ظرفیت. بخشیدند

.ای و ملی بود منطقه   

های کوچک و متوسط محلی دچار ورشکستگی شدند، مجبور خواهند شد تولید خود را در اختیار تجار بزرگ  همین که شرکت 

به های فراملیتی نیز از طرف دیگر با ایجاد سیستم واگذاری امتیاز تولید، کنترل بازارهای محلی را  جهانی قرار دهند و کنسرن

کنند،  های محلی واگذار می  مالی زیاد که امتیاز تولید را به شرکتهای بزرگ با توان بدین معنی که شرکت. گیرند  میدست

ه فروشان را ب های محلی و تک های محلی را به چنگ آورده و درآمد شرکت کنترل منابع انسانی، نیروی ارزان کار و شرکت

رده است، بخش عظیمی از  یعنی کسی که امتیاز تولید را کسب ک،که تولیدکننده مستقل در حالی. خود اختصاص خواهند داد

.گیرد عهده میه گذاری را خود ب سرمایه   

تغییر و تحوالت سیاسی در جامعه مشترک . توان در اروپای غربی مشاهده کرد یک چنین روند مشابه و موازی را نیز می 

ها با  دولت. کند یت میتقو ضرر وحدت جامعه اروپاه اروپایی در چارچوب قرارداد ماستریخت روز بروز منافع مالی حاکم را ب

های کوچک را در تمام انواع خود   سرمایه،های کالن کنند و سرمایه کمک می آگاهی کامل به پدیدآمدن انحصارات خصوصی

ای ناتوان  های محلی و منطقه های اقتصادی واحد در اروپا و آمریکا شرکت زیر فشار ایجاد بلوک. سازند خرد و متالشی می

های کوچک، به طور کلی زندگی اقتصادی در شهرها از پایه  رت با از گردونه خارج شدن شرکتگردند و بدین صو می

المللی امکانات تحرک بیشتری را  های بزرگ بین  و انتگراسیون اقتصادی که برای شرکت»تجارت آزاد«. شود دگرگون می

 اقتصادی همگرایی. کند  کوچک را محدود میهای محلی و دلیل موانع دولتی، حرکت سرمایهه سازد، در عین حال ب فراهم می

گیرد، زیر لوای وحدت سیاسی، اغلب به تضادها و مبارزات اجتماعی دامن  های بزرگ صورت می که بیشتر زیر نفوذ شرکت

.زند می   
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  تفاهم و جنگ
روندهای نامبرده که در باال به طور اجمال ذکر شد، بر اساس تفاهمی که به طور غیرمترقبه در سطح جهان حاکم گردیده و 

های اقتصادی  همه جا نسخه. این تفاهم نئولیبرالیسم نام دارد. گیرد ها کرده است، صورت می قبول آنه ظف بؤها را م کلیه دولت

های لیبرالی بازار  المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی رفرم زیر قیمومیت صندوق بین. دگرد مشابه تجویز می

توان از یک  اما در حقیقت نمی. سازد های فراملیتی که در سطح جهان فعالند، آماده می ها و کنسرن بهترین شرایط را برای بانک

المللی  ئولیبرالی، برنامه تطبیق ساختار اقتصادی که از سوی صندوق بینهای ن با وجود پرگویی.  بازار سخن گفت»آزاد«سیستم 

سساتی که در سال ؤگردد، تنها چارچوب نوینی برای مداخله و کنترل اقتصادهای ملی است، زیرا م پول و بانک جهانی تبلیغ می

سسات ؤی بوروکراتیک و مها  پدید آمد، دستگاه1995 و یا سازمان تجارت جهانی که در سال »برتون وود« در 1944

در پس . کنند های بزرگ فعالیت می ای هستند که زیر پوشش نیمه دولتی در جهت منافع اقتصادی و مالی کنسرن کننده کنترل

در . های اقتصادی جهان قرار گرفته اند ترین کنسرن سای بزرگؤ و ر»وال استریت«سسات جهانی، بانکداران ؤاین م

اق بازرگانی تهای شاخص البی اقتصادی جهانی مثل اعضای ا ها، پشت درهای بسته، چهره نه آنها و جلسات ساال گردهمایی

مداران و نمایندگان سازمان  های غربی را با سیاست ترین کنسرن که بزرگ(» ترانس آتالنتیک بیزنس دایالوگ«المللی و یا  بین

المللی اقتصادی، انسیتوی   بینهمایش، »فور اینترناشنال بیزنسیونایتد استید کانسیل «چنین  و هم) سازد تجارت جهانی مربوط می

چند سازمان دیگر که دارای . شرکت دارند ...های مالی است و غیره ها و سازمان ترین بانک مالی جهانی که نماینده بزرگ

کمیسیون سه جانبه، گروه : کنند عبارتند از گیری نظم نوین جهانی ایفا می باشند و نقش مهمی در شکل علنی می فعالیت نیمه

».کانسیل آن فورین ری الیشن« و »بیلدربرگ«  
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گردد،   تحمیل میسازی موران جهانیأهای بزرگ اقتصادی، تعمیق مستمر اقتصاد لیبرالی که توسط این گروه قدرتمند از م رفرم

نکه برای اینکار استفاده علنی از زور با ای. سازد  کشورها را توسط دستکاری نیروهای بازار ممکن می»آمیز صلح«سازی  مستعمره

در نتیجه و در چارچوب این تعبیر . های اقتصادی خود نوعی از جنگ است مالحظه این رفرم الزم نیست، با این وجود تحمیل بی

. دو مبحث جدا از یکدیگر نیستسازی کلی، جنگ و جهانی   

طور که  المللی، آن های بین ها و کنسرن به روی بانک دهای اقتصادی خو حال سرنوشت کشورهایی که از باز کردن دروازه 

سسات مالی در مؤهای جاسوسی غربی با  کنند، چه خواهد بود؟ ارتش و سازمان  سرپیچی می،طلبد سازمان تجارت جهانی می

کاری مستقیم  هم»صلح پرور«سسات ؤچنین با پیمان نظامی ناتو و دیگر به اصطالح م المللی مالی هم سسات بینؤم. رابطه اند

.های جنگی نیز سهیم خواهند بود دارند و طبیعی است که در بازسازی خرابی   

جنگ عمالً مرحله نهایی از . تازند  دست در دست یکدیگر به پیش می»بازارهای آزاد«آغاز هزاره سوم، جنگ و  در 

سازی و تحمیل  دنبال آزاد سازی، خصوصیجنگ از نظر فیزیکی آنچه را که هنوز ب. گذاری چندجانبه است قراردادهای سرمایه

الحمایه غرب عمالً  استعمار مستقیم از طریق جنگ  و استقرار مناطق تحت. کند  نابود می، از بین نرفته است»های بازار رفرم«

ها بتوانند  تا آن. المللی تسهیل سازد های بین ها و کنسرن کند تا دستیابی به بازارهای مربوطه را برای بانک این هدف را دنبال می

گونه آزادانه عمل کنند که در بازارهای ملی  سطح جهان همان صورتی که در مصوبات سازمان تجارت جهانی آمده است، دره ب

کار ه  ب»تجارت آزاد« که برای تضمین ، است19 امروزه تکرار دیپلماسی ناوهای توپدار قرن »دیپلماسی موشکی«. ممکن است

 به چین اعزام شده بود تا 1844 که در سال ،»کالب کاشینگ«یان جنگ تریاک فرستاده آمریکا پس از پا. شد گرفته می

خودداری از قبول «داد که  گشایش بنادر چینی را برای کاالهای آمریکایی ممکن سازد، به دولت شاهنشاهی چین هشدار می

)17(» .مثابه دعوت به جنگ تعبیر گردده تواند ب های آمریکا می خواست   

 

  نظم نوین جهانی را خلع سالح کنید
پایه دستکاری آگاهانه نیروهای  تری از مداخله دولتی و مافوق دولتی را که بر تر و خشن بینی بازار آزاد، اشکال مدرن جهان 

های  شرایط قرارداد تجارت جهانی در جهت تضمین تجارت آزاد، عمالً حقوق بانک. کند گیرد، تقویت می بازار صورت می

موازات آن مردم تک تک کشورها حقوق خود در تصمیم گیری ه ولی ب. کند های فراملیتی را تثبیت می یم و کنسرنعظ

المللی توسط سازمان تجارت  المللی چه در سطح ملی و چه بین زیرا که اجرای قرارداد تجارت بین. دهند سیاسی را از دست می
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عنوان مثال مصوبات سازمان تجارت جهانی از یک طرف ه ب. گیرد وجه طبق قواعد دمکراتیک صورت نمی جهانی به هیچ

های  که از طرف دیگر امتیازات و اختیارات وسیعی در اختیار دستگاه کند، در حالی به خلع ید تهدید میرا های ملی  شرکت

و یا بازار آزاد تنها ) نسگود گاورنا(» دولتمداری خوب«لیبرالیسم نو با بازی با لغاتی چون . دهد المللی قرار می مالی بین

.گذارد بهانه مبتذلی در اختیار صاحبان قدرت می  

مثابه ه  که طبق آن سیستم بازارهای آزاد ب، واشنگتن و وال استریت بنا گردیده است»تفاهم غلط«نظم نوین جهانی بر پایه 

کلیه احزاب سیاسی، چه سبز، چه شود و  ، رفاه جهانی ممکن و مقدور  اعالم می»یحکم ازل«تنها انتخاب، در چارچوب 

.پردازند گام با مدافعین این نظم نوین به تأیید آن می های دیروزی، هم  کمونیستا دمکرات و حت-  سوسیال   

ده و اکنون یورش خود را به قلعه یگوش همه رسانه های اخیر صدای اعتراض خود را ب  که در سالسازی مخالفین جهانی

ها باید روابط بین  آن.  آغاز کرده اند، در آینده با وظایف بسیار بغرنجی روبرو خواهند بود»8گ ـ «کارتل کشورهای عضو 

سسات ؤها باید تمام هم خود را در جهت رهایی م آن. المللی را بر مال کنند های مالی بین مداران و نمایندگان سازمان سیاست

مقابله با تمرکز مالکیت و ثروت خصوصی بپردازند، ه ها باید ب آن. دولتی و نیمه دولتی از چنگال دستگاه مالی به کار گیرند

. های مالیاتی را بخشکانند و برای احیای دولت رفاهی مبارزه نمایند ها را رسوا سازند، واحه شویی های سوداگرانه و پول تجارت

عاتی کشورهای غربی نه تنها های اطال ها باید به ائتالف وسیعی با جنبش صلح نائل گردند، زیرا که ارتش، و سازمان آن

ها  آن.  سازند  بلکه به طور اساسی منافع مالی و اقتصادی حاکم را تضمین می،افکنند مخاطره میه واسطه صلح جهانی را ب بی

آگاهی «دهند، بدیلی بوجود آورند تا  ها که وقایع جهان را وارونه جلوه می های جهانی و اخبار مجعول آن باید در مقابل رسانه

.سازد، از مغزها دور سازد بر گرفته و هر نوع بحث و گفت و گویی را در نطفه خفه می  که جوامع ما را در»کاذبی   

ما باید در ورای مرزهای ملی، قومی ـ . ما باید این مبارزه را در سطحی وسیع ـ در کلیه کشورها و جوامع ـ سازمان دهیم 

ای در سطح  سابقه طرز بیه ما باید ب.  با هم رابطه برقرار کنیم و متحد شویمنژادی و اجتماعی با یکدیگر به تفاهم برسیم،

برای از بین بردن . شده خود را قرار دهیم  وال استریتی، مقاومت جهانیسازی بسته عمل کنیم و در مقابل جهانی المللی هم بین

.فقر و استقرار صلحی پایدار باید نظم نوینی پدید آورد  
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کیماکرواکونومی ها رفرم وی جهان فقر: ش نخستبخ  

 

   فقریساز ـ جهانی1

های  ها و تصویب وام المللی پول و بانک جهانی برای مذاکره در مورد تمدید مهلت بدهکاری  صندوق بین80از آغاز دهه 

یق تطب«و همچنین » ماکرواکونومیک در جهت ایجاد ثبات«های  جدید، کشورهای در حال رشد را با شرط اجرای برنامه

برخالف روح . ها تاکنون صدها میلیون نفر را بورطه فقر سوق داده است این برنامه. دادند زیر فشار قرار می» ساختاری

المللی پول و بانک جهانی منجر شد، این تطابق ساختاری در   به ایجاد صندوق بین1944 که در سال »برتون وود«قرارداد 

ثباتی ارزهای ملی است و   تا مقدار زیادی مسئول بیا بلکه حت،کند  عمل نمیجهت احیای رشد اقتصادی و تثبیت نرخ ارز

  . کشاند اقتصاد کشورهای درحال زشد را به نابودی می

شوند و حق  ها و مدارس بسته می گسترد، بیمارستان یابد، گرسنگی دامن می قدرت خرید داخلی در این کشورها کاهش می

در چندین منطقه از کشورهای . رود برای صدها میلیون کودک و نوجوان از بین میبرخورداری از حداقل فرهنگ و دانش 

 گردیدههای عفونی چون سل، ماالریا و وبا منجر  ها به شیوع و توسعه مجدد برخی از بیماری رشد نیافته اجرای این رفرم

سسه ؤهای این م لکن در اثر کمکبا اینکه وظیفه رسمی بانک جهانی مبارزه علیه فقر و حفاظت محیط زیست است، . است

ها و نابودی محیط زیست  های کشاورزی صنعتی، عمالً روند از بین رفتن جنگل های آبی عظیم و پروژه برای ساختن نیروگاه

  . های خود انجامیده است ها نفر از سرزمین طبیعی شتاب یافته و به راندن اجباری میلیون

  

   المللی پول سیاست جهانی صندوق بین

. غییر ساختاری ماکرواکونومیک اقتصادها پس از پایان جنگ سرد تنها در خدمت منافع ژئوپولیتیک غرب بوده استت

ای گشته تا اقتصاد کشورهای سابق بلوک شرق را زیر نفوذ خود درآورده و سیستم  تطبیق ساختاری تبدیل به حربه

 خود را برای به »داروی تلخ«المللی پول و بانک جهانی   صندوق بین80در اواخر دهه . های دولتی را متالشی سازد شرکت

مدهای اقتصادی آ اصطالح بهبود اقتصاد اروپای شرقی، یوگسالوی و اتحاد جماهیر شوروی سابق تجویز کردند که دارای پی

  ) 17 و 16 فصل مقایسه کنید با. (ای بود و اجتماعی بسیار سنگین و نابود کننده
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های عمل کننده آن  چه مکانیسم  گر، در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز آغاز شد90ی از دهه های تطبیق ساختار برنامه

تر و  های غربی بسیار خفیف البته با این که درمان ماکرواکونومیکی دولت. نسبت به سایر کشورهای نامبرده متفاوت بود

ظر ساختار ایدئولوژیکی و تئوریک اختالفی شد، لکن از ن تر از آنی بود که در کشورهای جنوبی و شرقی تحمیل می ضعیف

در مقیاس ) پرستی پول(مونِتاریسم . ها در خدمت منافع جهانی مالی است در کشورهای غربی نیز این رفرم. با آن نداشت

جهانی به فرمول جادویی تبدیل گشته و روند تغییر ساختاری اقتصاد در سطح جهان، کشورهای غنی را نیز در بر گرفته 

موازات ه ب. باشد های عظیمی از مردم به خط فقر می نتیجه این تغییرات بیکاری، سطح نازل دستمزدها، رانده شدن بخش. است

های متوسط و کوچک تسهیل   و نابودی شرکتابخش عظیمی از خدمات دولت رفاهی ملغ آن، از مخارج اجتماعی کاسته،

طبق . ر مردم فقیر شهرها در کشورهای غنی غربی نیز گردیده استکمبود مواد غذایی و سوءتغذیه امروزه دامنگی. گردد می

  ) 1( .بندی شده اند  طبقه»گرسنه« میلیون نفر در ایاالت متحده آمریکا 30آماری که جدیداً برآورده گردیده، 

 کم مدهای مخرب برای محیط زیست هم بخشی از آن است،آ نتایج تطبیق ساختاری که تضعیف حقوق اجتماعی زنان و پی

های اجتماعی  های نام برده، پدید آمدن فالکت  با اجرای برنامه»برتون وود«سسات ؤگرچه که م. بیش ثبت گردیده است و

 شروط صندوق 90در حقیقت از اوایل دهه . کردند، با این وجود هیچ تغییری در سیاست خود روا نداشتند بینی می را پیش

تر  امان تر و بی  روز بروز سخت-» مبارزه با فقر«نام ه بار ب ی بلوک شرق ـ اینالمللی پول و بانک جهانی پس از تالش بین

  . شده اند

المللی پول در آن واحد دستور جلسه مشابهی که عبارت از منضبط ساختن  مقروض، صندوق بین  کشور150در بیش از 

ملل مقروض استقالل اقتصادی . کند یبودجه، کاهش ارزش ارز، لیبرالیزه کردن تجارت و خصوصی ساختن است را دیکته م

های  بانک. گردند دهند و در نتیجه گرفتار قیمومیت اقتصادی می خود را باخته و کنترل بر مالیات و پول را از دست می

ها تضعیف  سسات دولتی آنؤهای محلی اداری از نو سازماندهی شده، م ها اکثراً به انضمام دستگاه مرکزی و وزارات مالی آن

 ایجاد »های موازی دولت«گیری دمکراتیک،  المللی با دور زدن حق تصمیم های مالی بین سازمان. گردد  متالشی میو یا

ها  کنند، بدین معنی که آن المللی نروند را وارد لیست سیاه می  صندوق بین»اهداف عملی«ساخته و کشورهایی که زیر بار 

  . دیگر هیچ وامی دریافت نخواهند کرد

گردد، لکن عمالً این  ارائه می) گود گاورنانسی( های تطبیق ساختاری به نام دمکراسی و دولت خوب و مقتدر مهگرچه برنا

های اجتماعی ممتاز  با تأیید بخش: انجامد ها به تقویت دستگاه امنیتی داخلی و ضداطالعات ارتش در این کشورها می برنامه
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  . کند عمل می» اقتصادیتضییق «دست ه در جهان سوم، تضییق سیاسی، دست ب

و انتخابات چند حزبی شروط دیگری برای تجدید مهلت » دولت خوب و مقتدر«کار  دهنده و طلب برای کشورهای وام

. های اقتصادی مورد نظر نافی دمکراتیزه کردن واقعی است ولی خصلت رفرم. پرداخت وام و پرداخت وام جدید است

رالیسم آنگلوساکسونی خواه ناخواه به پشتیبانی ارتش و دولتی خودکامه محتاج هایی برخالف روح لیب اجرای چنین رفرم

انجامد که در جهت تقویت روند  سساتی کاذب و دمکراسی پارلمانی نمایشی میؤدر نتیجه تطبیق ساختاری به ایجاد م. است

  .تغییر ساختاری اقتصادی عمل کنند

ای نیروهای بازار به فقر و درماندگی رانده شده اند، ناامیدی و پریشانی دنبال بازهه در تمام جهان سوم در بین مردمی که ب

در سال . شد، انجامید  در تونس به طغیان گرسنگان که اغلب از جوانان بیکار تشکیل می1984در ژانویه . حکمفرماست

ئال، کاراکاس به سختی المللی پول در پایتخت ونزو های تطبیق ساختاری صندوق بین ها علیه برنامه  طغیان توده1989

المللی پول که،   پس از متهم کردن لفظی صندوق بین»کارلوس آندرس پرز«رییس جمهور وقت این کشور . سرکوب شد

العاده برای  وضعیت فوق» رساند کند و نه با گلوله، بلکه با گرسنگی مردم را به هالکت می استبداد اقتصادی اعمال می«

ها علیه  ناآرامی. وپخانه و نیروی دریایی را به مناطق فقیرنشین حومه شهر اعزام داشتکشور اعالم داشت و واحدهای ت

به روی مرد و زن و بچه بدون استثنا آتش .  درصدی قیمت نان پدید آمد200دنبال افزایش ه المللی پول ب صندوق بین

و هشدار داد که دیگر تابوب ... ر داد نف200غسالخانه شهر کاراکاس فقط در طی سه روز اول گزارش از قتل » .گشوده شد

در همان سال نظامیان . قتل رسیدنده  نفر ب1000ها بیش از  طبق آمار غیر رسمی در این ناآرامی) 2(» .بقدر کافی ندارد

 دانشگاه این کشور را تعطیل 6المللی پول  نیجریه پس از اعتراضات شدید دانشجویان به سیاست تطبیق ساختاری صندوق بین

المللی پول در ابتدا اعتصابات عمومی و  های پیشنهادی صندوق بین  در مراکش در اعتراض به رفرم1990در سال . ندکرد

 در جنوب این کشور دست به »چیاپاس«ها در منطقه »زاپاتیست« در مکزیک 1993. سپس قیام مردم صورت گرفت

پس از . المللی پول شدت گرفت های صندوق بین رمدر همین سال در فدراسیون روسیه نیز اعتراضات به رف. شورش زدند

ای علیه تبدیل دالر   در اکوادر اعتراضات توده2000سال . یک کودتای نافرجام، پارلمان این کشور مورد حمله قرار گرفت

لیوی در آوریل همین سال هزاران دهقان بو. آمریکایی به واحد پول این کشور به استعفای رییس جمهور این کشور انجامید

این لیست بسیار . ها ریختند سازی منابع آبی این کشور و ایجاد تعرفه برای استفاده از آب به خیابان به اعتراض به خصوصی

  .تر نیز خواهد شد طوالنی است و طوالنی
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. کند  را غیرممکن نمی»کشتار اقتصادی جمعی«های آگاهانه نیروهای بازار ،  تطبیق ساختاری اقتصادی با دستکاری

های گذشته از تاریخ کلنیالیسم که به ویژه با کار اجباری و برده داری  مدهای اجتماعی این سیاست در قیاس با دورانآ پی

های تطبیق ساختاری در بسیاری از کشورهای مقروض به  به کارگیری برنامه. تر است اجین بود، بسیار سهمناک

انجامد که در اصل در  المللی پول و بانک جهانی است، می ق بینسازی سیاست اقتصاد بازاری که تحت کنترل صندو جهانی

گرد » 8گروه «های پاریس و لندن و یا در کشورهای  جهت منافع سیاسی و مالی قدرتمندانی که به عنوان مثال در کلوپ

 »کلنیالیسم بازار«ز توان نوعی ا را می این نحوه عملکرد نوین در سلطه سیاسی و اقتصادی که آن. کند هم آمده اند، عمل می

های مالی  دستگاه بورکراتیک سازمان. کشد می طرف نیروهای بازار ظاهر بیه ها را زیر یوغ بازی ب نامید، مردم و دولت

ظف گردیده اند تا طرح اقتصاد ؤهای فراملیتی م دهندگان و کنسرن باشند از طرف وام المللی که در واشنگتن مستقر می بین

  . ثیر خواهد داشتأ درصد مردم جهان ت80رآورند، طرحی که بر منابع درآمد بیش از جهانی را به اجرا د

  

   تالشی اقتصادها

 که با ابزارهای ماکرواکونومیک به این شدت دستکاری شده باشد یک چنین نقش مهمی »بازار آزاد«گاه در تاریخ،  هیچ

  . برای سرنوشت کشورهای مستقل و آزاد ایفا نکرده است

ای روز بروز امکانات کشورهای  المللی پول و بانک جهانی به طور فزاینده تاری اقتصاد جهان زیر نظر صندوق بینتغییر ساخ

المللی از این کشورها مناطق باز  های مالی بین در عوض سازمان. سازد درحال رشد برای ایجاد اقتصاد مستقل را محدود می

داروی تلخ «تجویز . سازند رهای نیروی کار ارزان و موادخام طبیعی تبدیل میها را به انبا اقتصادی پدید آورده و اقتصاد آن

سازد  کند، زیرا که تک تک کشورها را مجبور می المللی پول به نزول قیمت کاالها کمک می  توسط صندوق بین»اقتصادی

  . شود، منطبق سازند تا اقتصاد خود را با بازار جهانی که روز بروز محدودتر می

به اصطالح . دهد ستم اقتصاد جهانی را ساختار نابرابر تجارت، تولید و وام مابین کشورهای غنی و فقیر تشکیل میهسته سی

لو (و کشورهای با درآمد نسبتاً پایین ) لو اینکام کانتریز(متداول بانک جهانی، کشورهای فقیر جزو کشورهای کم درآمد

کشورهای با حداقل رشد : دهد تری را مورد استفاده قرار می رات محجوبانهسازمان ملل عبا. باشند می) میدل اینکام کانتریز

  ). لس دیوالوپد کانتریز(و کشورهای کم رشد ) لیست دیوالوپد کانتریز(

در حالیکه . زیند  میلیارد آن در کشورهای فقیر می5کنند که   میلیارد انسان در دنیا زندگی می6در آغاز هزاره نوین 
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 60 درصد درآمد در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند، باید 80 درصد جمعیت کره زمین، 15قط کشورهای غنی با ف

 میلیارد جمعیت نیز جزو آن هستند، به 3،5درصد جمعیت کره زمین یعنی کشورهای کم درآمد که چین و هندوستان با 

ه داخلی کشور فرانسه با اقمارش در فراسوی  درصد درآمد کل جهان اکتفا کنند، حجمی که کمتر از تولید ساالن6،3فقط 

 میلیون نفر تقریباً معادل 600 با جمعیتی معادل آفریقاتولید ساالنه داخلی کشورهای جنوبی صحرا در . باشد ها می اقیانوس

ین کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد نسبتاً پای. شود نیمی از محصوالتی است که فقط در ایالت تکزاس تولید می

 درصد جمعیت جهان را تشکیل 85که در مجموع ) که کشورهای سوسیالیستی و اتحاد شوروی سابق نیز بدان تعلق دارند(

  . باشند  درصد از درآمد کل در سطح جهان می20دهند، فقط صاحب  می

ز بروز کاسته های خارجی رو نباید فراموش کرد که سهم کشورهای جهان سوم از درآمد کل جهان از آغاز بحران بدهی

 بیش از دو درصد افزایش یافته، سهم 1991 تا 1988در حالیکه جمعیت کشورهای کم درآمد در بین سالهای . گردیده است

 0،9سهم کشورهای منطقه جنوب صحرا در همین مدت از .  کاهش پذیرفته است4،9 و 5،4ها از درآمد کل جهان بین  آن

  .  درصد تقلیل یافته است0،7درصد به 

 60 بیش از 90های اولیه دهه  های مدرن در سال ر بسیاری از کشورهای مقروض در جهان سوم حقوق کارمندان در بخشد

مثالً در نیجریه حداقل درآمد در طول . های غیر رسمی بسیار بحرانی تر بود این کاهش در بخش. درصد نزول پیدا کرد

 دالر در 10در ویتنام مزدها نازلتر از . درصد کاهش یافت85نگیدا،  بریاست ژنرال ابراهیم بابا80حکومت نظامیان در دهه 

المللی پول انجام داد، به سطح جهانی  هانوی در تبعیت از صندوق بین هایی که دولت ماه شد، با اینکه قیمت برنج بدنبال رفرم

مراجعه شود به ( دالر بود 15،2 معادل با 1991حقوق ماهیانه یک معلم لیسانسه در یک مدرسه صنعتی در سال . صعود یافت

 بدنبال برنامه پیشنهادی صندوق »فوجی موری« که رییس جمهور این کشور »شوک فوجی«در پرو بدنبال ). 3) (12 فصل

.  برابر شد31 برابر و قیمت بنزین 12 به اجرا درآورد، قیمت نان یک شبه 1990المللی پول و بانک جهانی در سال  بین

 ). 14 فصلنگاه کنید به (درصد کاهش یافت 90 بیش از 70 نسبت سطح دستمزدها در دهه برعکس حداقل مزد به

  

   ها و تنزل کشورهای بلوک شرق  شدن قیمت»دالریزه«

های داخلی در کشورهای   شدن قیمت»دالریزه«المللی پول و بانک جهانی، گرایشاً  های تطبیق ساختاری صندوق بین برنامه

در نتیجه نظم اقتصاد نوین . کند قیمت مواد غذایی در داخل به سطح بازارهای جهانی صعود می: یعنیمربوطه را بدنبال دارد، 
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جهانی از یک طرف بر پایه برابری قیمت کاالها در یک بازار جهانی یک پارچه استقرار یافته است و از طرف دیگر 

در کشورهای ) و مخارج مزد(ت که مزد بهمین دلیل اس. گردد موجب تعمیق اختالف سطح درآمدها در سطح جهان می

او ـ ای ـ سی (های اقتصادی و  برابر نازلتر از کشورهای عضو سازمان همکاری70جهان سوم و هم چنین اروپای شرقی تا 

  . است) ـ دی

ها با درآمدهای مختلف در تک تک کشورها را نیز باید در نظر  عالوه بر اختالف مابین کشورها، اختالف مابین گروه

 درصد درآمد ملی را به خود اختصاص 60 درصد باالیی جمعیت بیش از 20در بسیاری از کشورهای جهان سوم . گرفت

 درصد حد متوسط درآمد در سطح 20 تا 10ای هستند که فقط   درصد خانوارهای روستانشین دارای درآمد سرانه70دهد و  می

ها درسطح ملی نتیجه مستقیم ساختار تجارتی و  ها و مابین گروه راین اختالف فاحش فزاینده درآمدها مابین کشو. ملی است

المللی است که به کشورهای جهان سوم و در گذشته نزدیک نیز به کشورهای سابق بلوک  تقسیم کار نابرابر در سطح بین

  . المللی تحمیل کرده است شرق، نقش کامالً بی اهمیتی در سیستم اقتصاد بین

ای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی از نظر مصرف مادی، تعلیم و تربیت، بهداشت، تکامل  کشوره90تا اوایل دهه 

های اقتصادی محسوب  علمی و غیره به عنوان بخشی از شمال صنعتی و قابل قیاس با کشورهای عضو سازمان همکاری

 غربی، کشورهای بلوک شرق را به ویژه با اینکه درآمد متوسط مردم این کشورها نازلتر بود، لکن کارشناسان. گردیدند می

  . زدند از نظر بهداشت و تعلیم و تربیت دارای دست آوردهای عظیمی تخمین می

المللی پول به  های صندوق بین امروز پس از گذشت دهسال از پایان جنگ سرد، کشورهای بلوک شرق سابق بدنبال رفرم

 طبقه »جهان سوم« کشورهای با درآمد نازل و یا متوسط عضو فقر و تنگدستی دچار شده اند و توسط بانک جهانی جزو

کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در جوار کشورهایی چون سوریه، اردن و تونس جزو کشورهای با . بندی شده اند

ن  دالر در جنب برزیل در قشرهای فوقانی ای3000درآمدهای حد متوسط نازل و فدراسیون روسیه با درآمد سرانه ساالنه 

جهان «پس حاصل جنگ سرد سقوط کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق به . گردند طبقه محسوب می

  .  شد»سوم

  

   ولی پرقدرت ،سازمان تجارت جهانی ـ نامشروع

  فاز نوینی در تکامل سیستم اقتصادی در دوران پس از جنگ را پدید آورد که1994سیس سازمان تجارت جهانی در سال أت
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 »کنترل«برپایه . المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی منجر گردید به ایجاد مثلث قدرت یعنی صندوق بین

ها را قدم  المللی قادر گردیده اند تا استقالل ملی دولت کارآمد سیاست اقتصادی کشورهای درحال رشد این سه موسسه بین

  . بقدم محدود سازند

های مالی   در مراکش متبلور شد، روابط مابین سازمان1994در سال » دور پاراگوئه« از پایان نظم تجارتی نوینی که پس

المللی و  پس از آن اجرای شروط صندوق بین. های ملی از نو شکل بخشید و تعیین کرد المللی در واشنگتن را با دولت بین

. شد و از نظر قانونی واجب نبود، تغییر کرد ام مشخص میبانک جهانی که تا این زمان بر پایه قراردادهای دو یا چند جانبه و

های تطبیق ساختاری، از جمله تعدیل تجارت، خصوصی سازی و گشایش بازارهای داخلی  اکنون بسیاری از اصول برنامه

 برای سرمایه گذاران خارجی در مواد قراردادهای سازمان تجارت جهانی جای گرفته تا امکان کنترل شدید و در صورت

  . المللی مشروع سازد لزوم تنبیه کشورهای عضو را فراهم آورد و تعهد اجرای این شروط را از نظر قوانین بین

های متقابل صورت  تعدیل تجارت بر مبنای شرط و شروط سازمان تجارت جهانی که ما بین نمایندگان دول در طی نشست

های سازمان تجارت جهانی  طبق نظر برخی از ناظران، مواد قرارداد. کند گیرد، نقش مهمی در تغییر شکل اقتصادها ایفا می می

گیری مستقل در مورد شکل و نوع اقتصاد منتخب را برای  این مواد راه تصمیم.  است»های فراملیتی منشوری برای کنسرن«

بتکارات در سطح شهر های اجتماعی، اقدامات برای تولید محل کار و حتّا ا سازد و همچنین برنامه کشورهای ملی مشکل می

های  یعنی بدنبال اجرای قراردادهای سازمان تجارت جهانی در عین اینکه کنسرن. کند و استان این کشورها را محدود می

  . پذیرد های ملی افزایش می گردند، خطر تضعیف اقتدار دولت ای نایل می فراملیتی به قدرت عظیم و گسترده

 که توسط کارمندان بلندپایه دولتی پشت درهای بسته به امضا رسید، »عاهده فنیم«سازمان تجارت جهانی پس از امضای 

 در مراکش گردهم آمده بودند، اطالع دقیقی از نقش و وظیفه این سازمان 1994حتّا سیاستمدارانی که در سال . پدید آمد

عضویت در این سازمان قبول تنها شرط . ها در جلسات مجزای دیگری مشخص گردیده بود، نداشتند که توسط تکنوکرات

  .»مصوبات این دور باید بدون استثنا پذیرفته گردد«.  صادر شد»دور اوروگوئه«کلیه مصوباتی است که در 

 ای موافقتنامه را با ضمایم متعددش، اغلب بدون هیچ بحث و گفت  صفحه550پس از نشست مراکش، مجالس کشورها متن 

های قانونی  د قرارداد سازمان تجارت جهانی به انضمام نحوه مصالحات و رهیافتموا. گویی، مورد تأیید قرار دادندو 

معاهده مراکش . المللی ارتقا یافت  منشا گرفته بود، به طور ضمنی به سطح قوانین بین»معاهده فنی«مشکالت محتمل که از 

ید، سلسله مراتب روند دمکراتیک در المللی حیات بخش  که سازمان تجارت جهانی را به مثابۀ یک موسسه بین1994در سال 
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بدین صورت این سازمان به نحو فجیعی در امور قضایی و قوانین اساسی . هیچ یک از کشورهای عضو را پشت سر نگذارد

های  های فراملیتی و کنسرن ای را در اختیار بانک کند و در عین حال حقوق بسیار گسترده کشورهای عضو دخالت می

  . نماید ها تفویض می یارات و قدرت عظیمی بداننهد و اخت جهانی می

دیگر سخن پیدایش سازمان تجارت جهانی که با ختم دور اورگوئه پدید آمد، غیر قانونی است و به هیچ وجه دارای ه ب

ها استقرار یافت که  خیلی ساده و به طور ضمنی در ژنو یک موسسه استبدادی در ورای دولت. باشد مشروعیت سیاسی نمی

های اقتصادی و اجتماعی  های ملی، سیاست المللی قادر است با زیر پا گذاردن استقالل حقوقی دولت  لوای حقوق بینتحت

بهمین صورت بدنبال معاهده سازمان . ها را مورد تنبیه قرار دهد تک تک کشورها را کنترل کند و در صورت لزوم آن

یونایتد  (»کنفرانس تجارت جهانی«های سازمان ملل متحد مثل  تجارت جهانی، اقتدار و امکان دخالت بسیاری از مؤسسه

مفاد قراردادهای سازمان تجارت . شود خنثی می) آی ال او(ویا سازمان جهانی کار ) نایشنز کنفرنس آن ترید اند دیوالوپ

. شر در تضاد قرار دارد حقوق ب1948المللی حاکم، بلکه همچنین با منشور مصوبه  جهانی نه تنها با قوانین حقوقی ملی و بین

هر کسی که سازمان تجارت جهانی را به مثابۀ یک سازمان فانونی بپذیرد، عمالً منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد را 

  . کند بمدت نامحدود خنثی و یا ملغی می

های اقتصادی به  ز فعالیتسازد، بلکه برخی ا المللی لطمه وارد می نحو فاحشی به قوانین بینه قواعد سازمان جهانی نه تنها ب

عملکرد جنایی  دهد، که فقط یک گام با های فراملیتی را مورد تأیید قرار می های معنوی توسط کنسرن انضمام ربودن ثروت

کند و با به ثبت رساندن حق محفوظ در مورد  دهندگان گیاهان را محدود می این قواعد، حقوق پرورش. فاصله دارد

های بیوتکنولوژیکی  های ژنتیکی، درها را به روی کنسرن برای دستکاری)های انسانی حتّا ژن(ها   ژنها و ها، سلول ارگانیسم

  . گشاید می

جنرال  (»گاتز«در چارچوب . آمدهای وسیعی بدنبال دارد در بخش مالی نیز قراردادهای سازمان تجارت جهانی پی

گیرد،  و مالی که علیه کشورهای درحال رشد صورت میهای عظیم سوداگرانه  دستکاری) آگریمنت آن تراید این سرویس

  . دهند قانونی گشته، به طوری که سرانجام این کشورها سیاست پولی مستقل خود را از دست می

نفع ه ها بر آن اساس قادرند ب  که آن،کند های فراملیتی اعطا می ها و کنسرن قواعد سازمان تجارت جهانی حقوقی را به بانک

سسات ملی را بی ثبات سازند، تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی ؤبازار را مورد دستکاری قرار دهند، مخود نیروهای 
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بازسازی مجدد کلنیالیسم را تسهیل : سوق دهند و سرانجام کنترل خود را بر همه کشورها توسعه بخشند و یا به سخن ساده

  .کنند

   

    جهانیاتی جعل-2

المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی منکر رشد  جهانی، چون صندوق بینهای   و سازمان»7گ «کشورهای 

های  مدام بر حقایق اجتماعی سرپوش گذارده شده، آمار رسمی مورد دستکاری قرارگرفته و طرح. فزاینده فقر جهانی هستند

ومی را با تصاویری از رشد و رفاه جهانی  انظار عم،یگروههای  ولی در جوار آن رسانه. شوند اقتصادی وارونه جلوه داده می

، ...دوران شکوفایی آغاز گردیده« .  اقتصاد جهانی شکوفا خواهد شد»رفرم بازار«ها مدعی اند که با  آن. کنند بمباران می

یچ بدون ه) 5.(» که باید از آن استفاده کرد،موقعیت بسیار مطلوبی برای رشد فزاینده و مستمر جهانی فراهم گردیده است

 یا آزادسازی، یعنی طیف وسیعی از اقدامات صرفه جویانه شدید، »سیاست منسجم ماکرواکونومیک«ای  بحث و مذاکره

  . گردد های اقتصادی عرضه می دِرگوالیشن، کارآمد کردن و خصوصی ساختن به مثابۀ کلید اصلی موفقیت

یابد، در عین اینکه تجزیه و  حقیقاتی جهان راه میها و مراکز ت روز بیشتر در دانشگاهه ب این نظر اقتصادی غالب روز

های اقتصادی  واقعیت اقتصادی و اجتماعی تنها با عینک ساختگی تناسب. های انتقادی با موانع بزرگی روبرو است تحلیل

تند، مولد اقتصاددانانی که مبلغ این سیاس. شود، که تنها در خدمت کتمان شیوه عملکرد سیستم اقتصاد جهانی است سنجیده می

) را دانش اقتصاد عملی نام گذارده اند که آن(و اسناد بدون تئوری ) نامند را تئوری ناب می که آن(های بدون سند  تئوری

وظیفه . دهد پذیرد و اجازه بحث در مورد پارادایم تئوریک را نمی دگم اقتصادی حاکم هیچ نوع انتقادی را نمی. باشند می

های اجتماعی ماکرواکونومی  صاددانان وفادار و قابل اعتمادی است، که قادر به تشخیص پایهها پرورش اقت اصلی دانشگاه

سمت و سوی پارادایم نئولیبرالی هدایت ه ب» جهان سوم«همین نحو نیز به طور فزاینده روشنفکران ه ب. جهانی نیستند

  . تر است تصادی جهانی عقب یک گام از روند تغییر ساختار اق»اقتصاد«المللی شدن علوم  بین. شوند می

تکامل و پیشرفت «این دگم رسمی نئولیبرالی درضمن پارادایم متضاد خود، که فقط یک انتقاد اخالقی است و خواستار 

ولی اغلب مشکالت سیاسی و مسایل مربوط به فقر، حفاظت محیط . آورد وجود میه  نام دارد، را ب»مستمر و مبارزه با فقر

این انتقاد بندرت . گیرند گردند و یا مورد اغماض قرار می  این انتقاد اخالقی یا معکوس ارائه میزیست و حقوق زنان در

  . هارمونیک با آن است تا در مخالفت با آن  طلبد و بیشتر در موازات و با تفاهم های نئولیبرالی را به چالش می نسخه
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سسات تحقیقاتی رسمی، بزرگوارنه از نظر مالی تأمین ؤ که توسط مسازی، خطر منتقد به جهانی در درون این جریان بی

وظیفه . گوشه دنجی یافته اند های غیردولتی شود، بسیاری از محققین راه رشد و تکامل و همچنین تعداد زیادی از سازمان می

ار جهانی را افشا های اجتماعی سیستم باز ها این است که تصویری از بحث و جدل انتقادی ارائه کنند، بدون آنکه زیرپایه آن

 و یا »نحوه تخفیف فقر«این بانک از تحقیقات در مورد . کند ای ایفا می کننده بانک جهانی در این رابطه نقش تعیین. نمایند

ها در این  گویا کوشش آن  که،بخشد خود میه  ب»ای انسانی چهره«کند و بدین وسیله   پشتیبانی می»ابعاد اجتماعی تطابق«

شود،  های اساسی ماکرواکونومیک برقرار نمی که رابطه عملی با رفرم ولی از آنجایی. ول اجتماعی استمناطق در جهت تح

  . آورد ندرت خطری برای اهداف سیاست اقتصاد نئولیبرالی پدید میه این انتقادها ب

  

   دستکاری آمار و ارقام فقر

این سراب . زی برای دراز مدت به رفاه منجر خواهد شدسا های بازار بر پایه سرابی بنا شده که گویا جهانی مشروعیت رفرم

 بانک »تخمین«طبق . شود های وقیحانه دانش اقتصادی و اجتماعی از جمله ارقام فقر روی پا نگاه داشته می با دستکاری

رد فقر این بانک در برنامه تحقیقاتی خود در مو. ند»فقیر« درصد 33بسیار فقیر و « درصد مردم در جهان سوم 18جهانی 

 دالر در 370یعنی .  تعیین کرده است»مرز فوقانی فقر«روزانه یک دالر را به عنوان \جهانی به طور دلبخواه درآمد سرانه

های مختلف مردم در تک تک کشورها را که درآمد سرانه شان فرای یک دالر  و همین طور به طور دلبخواه گروه) 6(سال 

کند تا مردم فقیر  در نتیجه دستکاری آمار درآمدها بانک جهانی کوشش می:  دیگربسخن.  نامیده است»غیر فقیر«است را 

  . در کشورهای در حال رشد را جزو اقلیت محسوب نماید

طبق آمار . دهد که این مرز قراردادی فقر چقدر بی اعتبار است هایی از آمریکای التین و جزایر کارائیب نشان می مثال

حال اگر در نظر گیریم که طبق آمار اداره . شوند  محسوب می»فقیر« درصد مردم 19ه فقط بانک جهانی در مناطق نامبرد

گردد،   دالر است، از هر هفت نفر یکی فقیر محسوب می25000سرشماری آمریکا، جائی که درآمد سرانه ساالنه بیش از 

  ) 7.(دیده استپایه انتخاب گر روشن خواهد شد که که مرز تعیین شده توسط بانک جهانی چقدر بی

   بر مبنای استاندارهای ملی »7گ ـ «فقر در کشورهای عضو 

  اداره آمار و سرشماری آمریکا : منبع

   درصد20،0) 1993(انگلستان 
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   درصد17،8) 1995(کانادا 

   درصد17) 1993(ایتالیا 

   درصد 17) 1993(فرانسه 

   درصد13،7) 1996(آمریکا 

   درصد13) 1993(آلمان 

هیچ وجه شرایط واقعی کشورهای مورد   های ذهنی و حسابگرانه بانک جهانی به گردد که تخمین ن میبدین صورت روش

با تعدیل بازارهای کاالیی، قیمت مواد اولیه غذایی در کشورهای درحال رشد به سطح بازارهای . آورد نظر را بحساب نمی

هایی از مردم با  گروه: دالر دارای هیچ پایه منطقی نیستتوان گفت که استاندارد انتخابی یک  کند و لذا می جهانی صعود می

 پنج دالری نیز فقیرند بدین معنی که پول برای تهیه مواد غذایی، البسه، محل سکونت، بهداشت و ادرآمدی دو، سه و یا حت

  . فرهنگ ندارند

 سطح فقر در عرصه »محاسبه«  به مثابۀ مرز فقر مشخص شد و مورد تأیید قرار گرفت، دیگر»یک دالر در روز«که  همین

های فقر بر مبنای این قرارداد به طور مکانیکی  گردد، زیرا که شاخص المللی تبدیل به تمرین حساب می ملی و یا بین

 را ممکن 21گیرند و پیش بینی نزول سطح فقر در قرن  های زیبا نقش می نتایج این محاسبات در جدول. گردند مشخص می

  . سازند می

بدین صورت که گویا افزایش درآمد به نحوی . گردد ها بر پایه نرخ رشد فرضی درآمد سرانه محاسبه می بینی این پیش

بایستی که مثالً فقر در   انجام داده بود، می80بر طبق محاسباتی که بانک جهانی در دهه . معادل تنزل سطح فقر خواهد بود

و یا مثالً فقر در هندوستان، جایی که طبق ) 8.( کاهش یابد2000 درصد در سال 2،9 به 1985 درصد درسال 20چین از 

با اینکه شرایط بانک جهانی را ( درصد مردم دارای درآمد سرانه نازلتری از یک دالر در روز هستند 80آمار رسمی بیش از 

  ) 9.( تنزل یابد2000 درصد در سال 25 به 1985 درصد در سال 55، از )کند تامین نمی

اینکه مردم در محل زیست خود .  اساساً هیچ ربطی به شرایط زندگی عینی مردم ندارد»یک دالر در روز«ینی قواعد متد تخم

اینکه . گیرد چه مقدار باید صرف خوراک و مسکن و خدمات اجتماعی نمایند به هیچ وجه مورد تجزیه و تحلیل قرا نمی

بدین . شود  چگونه است، اصالً مورد نظر قرارگرفته نمیشرایط مشخص در دهات فقرزده و یا حلبی آبادهای شهرها واقعاً

سازی  خورد و عمالً بغیر از کتمان جهانی صورت تخمین توسط معیارهای بانک جهانی فقط بدرد تمرین و بازی با اعداد می
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  . فقر نقش دیگری ندارد

های گروه رشد  ه هیچ مدرکی برنامهبدون اتکا ب. کند سازمان ملل متحد کذب و ریای بانک جهانی را طوطی وار تکرار می

پیشرفت در تخفیف فقر در طی «شود که  مدعی می) هیومن دیوالوپمنت گروپ او یونایتد نایشنز(انسانی سازمان ملل متحد 

نحو مطلوبی رشد ه ب« در اواخر قرن بیست »معیارهای کلیدی برای تکامل انسانی« ». چشمگیر و بی نظیر است20قرن 

طول عمر کوتاه، فقدان امکانات برای دستیابی «: ها یعنی  را بر پایه اساسی ترین شاخص»نرخ فقر«ت أهیاین ) 10(» .کرد

برخاسته از این شروط این هیات به نتایجی . تعیین کرده است) 11 (»بر علم و فرهنگ و فقدان امکانات فردی و اجتماعی

مثالً نرخ فقر در کلمبیا، . کوچکترین قرابتی نداردیابد که با وضعیت واقعی یک یک کشورها  در مورد فقر دست می

واقعیت اجتماعی این کشورها به طور ) نگاه شود به جدول زیر(شود   درصد تخمین زده می11 و 10مکزیک و تایلند بین 

انه و ت، مبارزه با فقر در مناطق جنوبی صحرا در آفریقا، خاورمیأهای این هی طبق ارزیابی. شود دلخواه راست و ریس می

  . کند که آمار و ارقام رسمی این کشورها خالف آنرا ثابت می هایی روبرو بوده است، در حالی هندوستان با موفقیت

   1997نرخ فقر بر مبنای محاسبات گروه رشد انسانی سازمان ملل متحد 

  % 41,6نیجریه 

  %37,9روآندا 

   %32پاپوا نوی گینا 

  %30,7عراق 

  %27,2نیکاراگوئه 

  %17,7فیلیپین 

  %17,3زیمبابوه 

  %11,7تایلند 

  %12,1جامائیکا 

  %10,9مکزیک 

  %10,9اردن 

  %10,7کلمبیا 
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   %4,1ترینیداد 

دارد تا بانک  تری را ارائه می های گروه رشد انسانی سازمان ملل متحد تصویر مغشوش تر و گمراه کننده در واقع تخمین

شوند، در   ارزیابی می»فقیر«انسانی سازمان ملل متحد به عنوان مردم مکزیک توسط گروه رشد % 10,9مثالً فقط . جهانی

ای، تالشی خدمات اجتماعی،  بیکاری توده.  سال گذشته قرار دارد20حالی که این تخمین در تضاد با وضعیت این کشور در 

ودار وضعیت واقعی فقر و تنگدستی دهقانان خرده پا و تنزل دراماتیک مزدهای واقعی در نتیجه کاهش مکرر ارزش ارز نم

  . این کشور است

  

   دو معیار سنجش

 بانک جهانی فقط شامل حال کشورهای درحال »یک دالر«معیار . برای تخمین سطح فقر دو نوع معیار سنجش حاکم است

چه بانک جهانی و چه گروه رشد انسانی سازمان ملل متحد وجود فقر در اروپای غربی و آمریکای شمالی را . گردد رشد می

 در روز با تعریف و نحوه سنجش فقر در کشورهای غربی در تضاد »یک دالر«عالوه بر این استاندار . کنند فراموش می

  . قرار دارد

های سنجش فقر بر پایه حداقل مخارج خانوارها برای تأمین حوایج ضروری زندگی مثل تغذیه، پوشاک،  در غرب، نحوه

 مرز فقر را بدین 60ا مثالً در ایاالت متحده، اداره تĤمین اجتماعی در دهه ی. مسکن، بهداشت و فرهنگ بنا گردیده است

. ، تا دیگر مخارج نیز بحساب آید3 الزم است به ضریب »حداقلی که برای تغذیه مناسب«مبلغ : صورت تعیین کرده بود

 مبنای این محاسبه مرز فقر در سال بر) 12. (ای در دستگاه اداری این کشور پدید آمده بود این معیار بر پایه توافق گسترده

اگر این مبلغ سرانه .  دالر تعیین شده بود16,036) پدر، مادر و دو طفل( در این کشور برای یک خانوار چهار نفره 1996

ا بر این مبنا در ایاالت متحده آمریک.  دالر محاسبه خواهد شد11روزانه محاسبه گردد، مرز فقر معادل با درآمد سرانه روزانه 

  ) 13. (کنند مردم در شهرهای بزرگ زیر خط فقر زندگی می% 19,6کل جمعیت و % 13,7

نه بانک جهانی و نه گروه رشد انسانی سازمان ملل متحد سطح فقر را مابین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال رشد 

ها برای   معیارهای فقری را که آنها را به مضیقه دچار خواهد کرد، زیرا که چنین قیاسی بدون شک آن. کند مقایسه نمی

کشورهای در حال رشد در نظر گرفته اند در برخی از موارد نازلتر از سطحی است که برای ایاالت متحده، کانادا و مجمع 

کنند، در حالی که  مردم زیر خط فقر زندگی می% 17,4در نتیجه این نوع محاسبه در کانادا . اروپایی محاسبه گردیده است
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  ). 14% (4,1و یا در ترینیداد و توباگو فقط % 10,9ک فقط در مکزی

حداقلی که برای تغذیه «مبلغ : یعنی(اگر متدهایی را که اداره سرشماری آمریکا جهت تعیین سطح فقر مشخص کرده است 

ه در مورد کشورهای در حال رشد نیز به کار گرفته شود، در آنصورت میبایستی ک ) 3 الزم است به ضریب »مناسب

 و تعاریف »استاندارهای غربی«بانک جهانی مطمئناً دلیل خواهد آورد که .  بحساب آیند»فقیر«اکثریت عظیم مردم جهان 

کنند که قیمت کاالهای خرد  ولی اسناد اخیر تأیید می. توان در مورد کشورهای درحال رشد به کار گرفت غربی فقر را نمی

همان کاالها در ایاالت متحده و یا اروپای غربی   ان فاحشی با قیمتضروری در کشورهای در حال رشد اختالف چند

» جهان سوم« هزینه زندگی در بسیاری از شهرهای کشورهای »تجارت آزاد«در حقیقت بدنبال تعدیل اقتصادی و . ندارند

  . باالتر از ایاالت متحده است

 60کند که  ور مختلف آمریکای التین نمایان میعالوه بر آن تحقیقات در مورد بودجه موجود خانوارها در چندین کش

جمعیت % 83این رقم مثالً در پرو بالغ بر . درصد مردم این کشورها از حداقل حجم کالری و پروتئین الزم روزانه محرومند

در این مناطق . شود ولی در مناطق جنوبی صحرا در آفریقا و یا در آسیای جنوبی حتا وضعیت بسیار جدی تر است می

  . کثریت جمعیت دچار سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی استا

های واشنگتن و نیویورک  در نتیجه بخش اعظم آمار تخمینی بانک جهانی و سازمان ملل متحد فقط تمریناتی برای بورکرات

انسانی سازمان مثالً بر مبنای آمار فقر موسسه گروه رشد . کنند است که فارغ از واقعیات محلی این کشورها کاغذ سیاه می

لکن در واقع فقر توسعه یافته .  کاسته گردیده است1\2 تا 1\3ملل از مرگ و میر اطفال در کشورهای جنوب صحرا بمقدار 

گذارد، این است که بدنبال بستن  واقعیتی را که این گزارش مسکوت می. و تأمین بهداشتی اجتماعی متالشی گردیده است

رمندان تعلیم دیده که مسئول ثبت نرخ مرگ و میر بودند و اکثراً توسط افراد غیر متخصص و ها و اخراج وسیع کا بیمارستان

 تنها »رشد و پیشرفت«در نتیجه، این .  کاهش یافته است»ثبت شده«گاه بی سواد جایگزین شدند، فقط آمار مرگ و میر 

  . ها است بیماریناشی از اضمحالل کامل سیستم آمارگیری قابل اعتماد در مورد مرگ و میر و 

ها واقعیاتی است که آگاهانه در گزارشات و تحقیقات بانک جهانی و موسسه گروه رشد انسانی سازمان ملل در مورد  این

ها، وضعیت تک تک کشورها و همچنین جدی بودن مسأله فقر جهانی را کامالً  های فقر آن شاخص. شود فقر پنهان می

ه کوبیدن در خدمت هدفی است که فقر جهانی را ناچیز جلوه دهد که فقط شامل حال این نعل وارون. دهد وارونه جلوه می

  .  درصدی است20اقلیتی 
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گیرد تا مدافع و ضامن اجرای سیاست  ها در مورد رشد آتی به نحوی مورد دستکاری قرار می بینی سطح فقر و پیش

 به مثابۀ موثرترین »آزاد«سیستم بازار . میکی باشدهای ماکرواکونو  در مورد رفرم»تفاهم واشنگتن« و »بازارهای آزاد«

چه . شود ها عامداً مسکوت گذارده می آمدهای خانمان برانداز اجتماعی این رفرم گردد، ولی پی حربه برای تعدیل فقر ارائه می

دیل بازرگانی را های خارجی و تع گذاری بانک جهانی و چه گروه رشد انسانی سازمان ملل تنها فواید انقالب فنی، سرمایه

  .کنند، بدون آنکه دریابند که این روند مسبب اصلی رشد فقر در جهان است گوشزد می

   

  اعتباراتکنترل توسط -3 

 قرض گرفتار کشورها این آنکه از پس شدند؟ المللی بین مالی های سازمان قیمومیت دچار مستقل کشورهای که شد چه 

 .کردند تحمیل را سنگینی شرایط جدید های وام تخصیص برای مذاکرات در جهانی کبان و پول المللی بین صندوق گردیدند،

 بدهکار کشور اقتصادی سیاست در خصوصی و دولتی بستانکاران منافع حفظ برای که سازد می قادر را ها آن  شرایط این

  .کنند دخالت

 افزایش مستمر طور به ها بدهی تغییر و تبدیل و فمختل اقدامات وجود با 1980 دهه اوایل از رشد حال در کشورهای بدهی بار

 تطبیق برنامه چارچوب در پول المللی بین صندوق و جهانی بانک طرف از نوینی سیاسی شروط با که اقدامات این .است یافته

 را کشورها نای حال عین در بلکه است، نموده ن افزو را کشورها این بدهی تنها نه است، شده تحمیل کشورها این به ساختاری

  .نمایند پرداخت معین مهلت سر خود های بدهی بهره تا کرده موظف

 دالر میلیارد 62 بر بالغ بود شده تأمین دولتی و خصوصی منابع از که رشد حال در کشورهای مدت دراز های وام 1970 سال در

 قروض کلیه 1998 سال در .رسید دالر دمیلیار 481 به 1980 سال در و یافت افزایش برابر هفت  1970 دهه طی در که بود

  .گشت 1970 سال برابر 32 یا دالر بیلیون 2 معادل تقریباً رشد حال در کشورهای

 

جدید قروض کمک هب پرداخت توانایی   
 صادراتی کاالهای محسوس رفت پس به 80 دهه اوایل در که یافت می تنزل کاالها قیمت که زمانی همان طی درست  

 های وام )بهره و قسط( اعتباری خدمات بازپرداخت بمصرف نوین های وام از ای عمده بخش انجامید، رشد لحا در کشورهای

  .رسید می مزبور
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 واقعی مقدار .گردیدند تبدیل غنی کشورهای به سرمایه خالص صادرکنندگان به رشد حال در کشورهای 80 دهه اواسط تا 

 به که بود ای سرمایه از بیش گشت، می باز دهنده وام کشورهای به وام رهبه و قسط بازپرداخت چارچوب در که ای سرمایه

 مالی های سازمان 1985 سال تا تقریباً  )15( .شد می وارد کشورها این به کمک یا و گذاری سرمایه یا جدید وام صورت

 موعد که هنگامی ولی کردند، یاری وینن های قرضه اعطای با بستانکار کشورهای یا و ها بانک نام هب را ها بدهی این المللی بین

 شده افکنده بتعویق  فراملیتی مؤسسات توسط ها بدهی بحران آغاز در بازپرداختشان که هایی وام( فرارسید ها وام این بازپرداخت

 »وود برتون« قرار طبق اکنون که زیرا شدند، ها بدهی این بازپرداخت خواستار جهانی بانک و پول المللی بین صندوق )بود

  .نبود مقدور دیگر ها بدهی این تعویض و جابجایی

 تا است این ها بدهی سازماندهی وظیفه .دارد وجود ارگانیک پیوند یک ماکرواکونومیک های رفرم و ها بدهی سازماندهی بین 

 موعد سر را ها امو بهره و کرده اجرا را خود مالی وظایف بتوانند ها آن که آورد فراهم بدهکار کشورهای برای امکاناتی

 که حالی در گردد می متوقف اصلی بدهی بازپرداخت ها، بدهی تبدیل هنر و مالی -تکنیکی های دستکاری با .کنند پرداخت

 پرتگاه لبه بر که کشورهایی و یابد می تعدیل بستانکار مؤسسات شدن سهیم با وام حجم .شود می تحمیل ها وام بهره بازپرداخت

 وسیله بدین .بپردازند را خود  قدیمی های وام افتاده عقب بهره تا کنند می دریافت جدیدی های وام د،دارن قرار ورشکستگی

 وام، تبدیل برای کننده تعیین معیار .گردد می تأمین مدت کوتاه طور به خود مالی وظایف اجرای برای کشورها این مالی قابلیت

 کشورها این موافقت اینصورت غیر در زیرا است، دهنده وام ورهایکش سیاسی ـ اقتصادی شروط به بدهکار کشورهای تمکین

 بدهکار کشورهای داشتن نگاه محصور و اعتباری خدمات به بخشیدن مشروعیت اقدامات، این از هدف .گردید نخواهد کسب

 ها وام از نوینی نسل صورت بدین .نباشند مستقل و ملی اقتصادی سیاست یک اجرای به قادر ها آن تا است، وابستگی قفس در

 تطبیق برنامه اجرای« در کشورها به بظاهر تا دهند می وام ها آن .شد اجین نوینی سیاسی ـ اقتصادی شروط با که آمد پدید

 و سنگین بسیار شروط دارای جهانی بانک و پول المللی بین صندوق اعتباری قراردادهای مفاد ولی »کنند کمک ساختاری

 چارچوب و باشد کرده تأیید را ساختاری تطبیق های رفرم آن دولت که گردد می اعطا شورهاییک به تنها وام .است سختی

  .کند مراعات و مشخص آنرا اجرای زمانی

 مؤسسات از وام دریافت برای شرط پیش تنها نه ساختاری تطبیق های برنامه مورد در  پول المللی بین صندوق شروط رعایت

 وام و ها بانک خارجی، گذاران سرمایه برای لندن، و پاریس کلوپ برای است سبزی چراغ الح عین در بلکه است المللی بین

 است پول المللی بین صندوق پسند مورد که نحوی به را خود اقتصادی سیاست نباشند حاضر که کشورهایی .دوجانبه دهندگان
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 المللی بین های کمک یا  تکاملی اعتبارات دریافت یا و خود های وام تبدیل و تغییر با رابطه در جدی مشکالت با دهند تغییر

 صرف عمدتاً که مدت کوتاه های وام کردن بلوکه با آن هر در تواند می المللی بین صندوق برآن عالوه .شد خواهند مواجه

  .آورد وارد لطمه مزبور کشور ملی اقتصاد به محسوسی طور به شود، می کاالیی تجارت تقویت

 برای را وسیعی برنامه گیرنده وام کشور که کنند می تقبل را وامی پرداخت وقتی تنها المللی بین مالی های سازمان نتیجه در 

 های وام برعکس ها وام اینگونه پرداخت .درآورد اجرا به اقتصادی ساختار های رفرم و ماکرواکونومیک ساختارهای تثبیت

 پیش اجرای به منوط بلکه نیست وابسته گذاری سرمایه برنامه به ،گردد می پرداخت مشخص های پروژه اجرای برای که متداول

 کشوری اگر .گردد می کنترل دقیقاً جهانی بانک و المللی بین صندوق توسط که است مشخصی اقتصادی ـ سیاسی های شرط

 را کشور این )جانبه چند یا دو( دهنده وام کشورهای کننده تنظیم گروه و گشته متوقف وام پرداخت نکند، اجرا را شروط این

)16( .نمایند می سیاه لیست وارد  

 استفاده مورد گذاری سرمایه در آن از پشیزی که زیرا کند، نمی رشد حال در کشورهای واقعی اقتصاد به کمکی ها وام این عمالً

 جذب را گیرنده وام رهایکشو ملی اقتصاد منابع ها وام این :دیگریست چیز اساساً ها وام این وظیفه برعکس، .گیرد نمی قرار

 برای مثالً که پولی .سازد می غنی کشورهای از غذایی مواد و مصرفی کاالهای ساختن وارد به تشویق را کشورها این و کرده

 وام این .نیست کشاورزی های پروژه در گذاری سرمایه برای است شده گرفته نظر در کشاورزی اقتصاد »ساختاری تطبیق«

 اقتصاد نتیجه در )17( گیرد قرار مصرف مورد مصرف دراز و لوکس کاالهای حتّا کاال، واردات برای لخواهد طور به تواند می

  .انجامد می ها بدهی سنگین بار افزایش به و گردد می تشدید مالی موازنه بحران و گشته وقفه دچار داخلی

 مبالغ که زیرا است، »فرضی پول« عمالً شده گرفته رنظ در کاال واردات افزایش برای تئوریک نظر از که مدت کوتاه های وام

 سقف :دیگر بسخن یا  .است اعتباری خدمات با رابطه در کشورها این بازپرداخت از نازلتر بمراتب شده گرفته درنظر

 کاربده کشور که است اعتباراتی از باالتر بمراتب غنی کشورهای دولتی و خصوصی بستانکاران به ها وام بهره بازپرداخت

 1 بازپرداخت و است بدهکار دالر میلیارد 10 مثالً که گیریم نظر در را رشد حال در کشور یک مثال طور به .کند می دریافت

 نیست قادر کشور این صادراتی، درآمد رفت پس بعلت .است افتاده بتعویق لندن یا پاریس کلوپ به بهره دالر میلیارد

 اعطا کشور این به قدیمی قروض پرداخت باز برای جدیدی اعتبار اگر .کند اجرا یاعتبار خدمات قبال در را خود مسئولیت

  .گردید خواهد وارد المللی بین سیاه لیست به کشور این و یافت خواهد افزایش افتاده عقب مبلغ نشود،

 پرداخت کشور نای به مالی توازن کمک عنوان به دالر میلیون 500 مبلغ به مدت کوتاه و سریع وام یک فوق حالت در
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 که صورت بدین کند، می عمل کاتالیزاتور مانند اعتبار این .است شده گرفته نظر در کاال کردن وارد برای که گردد می

 خود دیون بازپرداخت مهلت شود قادر کشور این تا گشته هدایت اعتباری خدمات سمت به صادرات از کشور این درآمدهای

 جدیدی اعتبار توسط اعتبارات بهره از افتاده عقب دالر میلیارد یک صورت بدین .دارد نگه را دولتی و خصوصی بستانکاران به

  .گردد می پرداخت دالر میلیون 500 مبلغ به

 صندوق توسط که مبلغی چون است، »فرضی« نامبرده اعتبار .است دالر میلیون 500 بازگشته خالص سرمایه مبلغ نتیجه در 

 بار آن بر عالوه .گردد می واریز خصوصی یا و دولتی بستانکاران بحساب آناً شود، می اعطا جهانی بانک یا و پول المللی بین

 مورد قدیمی های وام بهره بازپراخت برای مبلغ این که زیرا یابد می افزایش دالر میلیون 500 بمقدار گیرنده وام کشور بدهی

   .وام اصل تقلیل برای نه و است گرفته قرار مصرف

  

  همکاری چارچوب و تفاهم یها اشتاددی
 بود خواهد اساسی های رفرم مجری که کند ثابت همیشه باید اعتبار طالب کشور جدید، اعتبارات مورد در مذاکرات ابتدای در 

 )اینتنت آو لتر( سندی صورت به معموالً عمل این .کند اجرا را »جدی اقتصادی های رفرم تا دانست خواهد ظفؤم« را خود و

 .است کرده مشخص را خود های بدهی سازماندهی نحوه و اقتصادی سیاست اهداف مربوطه دولت آن در که گیرد، می شکل

 خواهد قادر ای ساخته پیش برنامه چنین یک با پول المللی بین صندوق .میگردد ارائه پول المللی بین صندوق به سپس سند این

 اعتبارات مورد در مذاکرات حتّا آنکه از قبل کند، تحمیل را فنی و یاقتصاد سیاسی موازین برخی کشورها تک تک به بود

 صندوق بزعم آن، اقتصادی های رفرم که گردد می تهیه کشورهایی برای ساخته پیش های برنامه نوع این .باشد گردیده آغاز

 و »ملو د کولور ندوفرنا« جمهور رییس حکومت دوران در برزیل کشور مثل( »نیست صحیح کورس روی« پول المللی بین

 و  پول المللی بین صندوق فنی های کمک صورت به ها، برنامه همین عین ).1994 تا 1990 های سال بین در »فرانکو ایتامار«

 به ها آن که این از قبل بود، کرده مشخص را ویتنام و گذشته شرق بلوک کشورهای اقتصادی سیاست موازین قبالً جهانی، بانک

   .رسانند امضا به را اعتباری معاهدات و شده پذیرفته »وود رتونب« مؤسسه عضویت

 که همین .است اعتباری مذاکره هرنوع برای اساسی شرط ساخته، پیش برنامه معیارهای مبنای بر »کننده ارضا اقدامات« تنها 

 کنترل مورد را مزبور کشور ارب یک ماه چهار هر جهانی بانک و پول المللی بین صندوق گرفتند، قرار تأیید مورد اعتبارات

  گیرد، می صورت قسط صورت به که اعتبارات پرداخت .است درآورده اجرا به را نظر مورد اهداف آیا که دهند می قرار شدید

 سیاه لیست وارد مجدداً مزبور کشور صورتی چنین در .گردد متوقف نشود، دنبال مجدانه ها رفرم کورس که آن هر تواند می
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 به قادر مزبور کشور که هنگامی تواند می ها پرداخت .گرفت خواهد قرار سرمایه جریان و تجاری تضییقات دمور و شده

 بانک و پول المللی بین صندوق فنی های کمک غالباً حالت این در البته .شود متوقف نیز نباشد خود های وام بهره پرداخت

 سیاسی مذاکرات دور به که )1991 کنیا مثل( گردد می طرح نوینی ساخته پیش برنامه حالت این در :ماند می برقرار جهانی

.انجامید خواهد جدیدی  

 تعهدنامه« یک در تا کنند می مجبور را بدهکار کشورهای حاصله های نامه توافق در جهانی بانک و پول المللی بین صندوق 

 طرح« و تفاهم ادداشتی سند با همراه غالباً تعهدنامه این که سازند مشخص را خود اقتصادی سیاست های اولویت  »سیاسی

)زیر مثال به کنید نگاه( .گردد می ارائه »سیاسی و اقتصادی سیاست تکنیکی  

3,1 جعبۀ   

 

تفاهم ادداشتی  

  

کامدسوس میشل آقای  

پول المللی بین صندوق کل مدیر  

  20431 .سی .دی واشنگتن

آمریکا متحده ایاالت  

محترم، کامدسوس آقای  

 همکاری در که جدید سیاسی سند یک در 2001 تا 1999 ساله سه دوره در گینه سیاسی و اقتصادی تطبیقی برنامه فاهدا ـ 1

  .شد خواهد ارسال برایتان مجزا طور به است گردیده آماده جهانی بانک و پول المللی بین صندوق کارمندان با نزدیک

 را سیاستی و اهداف است، شده تهیه نامبرده سیاسی سند چارچوب در که مالی و اقتصادی سیاست مورد در جوف یادداشت ـ 2

 دولت ها، سیاست و اهداف این تقویت جهت در .کرد خواهد دنبال 2001 تا 1999 های سال طی گینه دولت که کند می تعیین

 .باشد می )نرخ درصد 30( میلیون 23,6 حجم به اعتباری  خواستار ساختاری، تطبیق برای گسترده تعدیلی امکانات چارچوب در

  .است 2001 سال تا اولیه اعتبار ساله سه مدت تمدید خواهان گینه رابطه همین در

 برنامه اهداف به دستیابی مراحل همچنین و مالی و اقتصادی اقدامات پیشرفت مورد در نظر مورد اطالعات کلیه گینه دولت ـ 3
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  .داد خواهد قرار المللی بین صندوق اختیار در را

 .داند می مفید خود برنامه اهداف به دستیابی برای اند گردیده مطرح فوق یادداشت در که را اقداماتی و سیاست گینه دولت ـ 4

 ساله سه برنامه طی در .داد خواهد قرار اجرا دست در گردند، الزم فوق هدف به دستیابی برای  که را دیگری اقدامات دولت

 الزم که هرگاه )المللی بین صندوق( مدیرکل خواست به یا و دولت ابتکار مبنای بر یا دشد،خواه الزم که اقداماتی کلیه دولت

 به گینه مالی تعهدات که هنگامی تا ساله، سه دوره پایان از پس دولت آن، بر عالوه .داد خواهد قرار مشورت و شور مورد ببیند

 مدیرکل خواست به یا و بگاه گاه دولت ابتکار مبنای بر اند، هنگردید پرداخت باشد می اعتباری قراردادهای از منتج که صندوق

  .کرد خواهد مشاوره صندوق با گینه مالی و اقتصادی سیاست مورد در بداند الزم  وی که هرگاه )المللی بین صندوق(

 ژوئن 30 تا حداکثر صندوق اتفاق به است گرفته نظر در ساله سه دوره برای که را خود برنامه کنترل اولین گینه دولت ـ 5

.رساند خواهد انجام به 2000 دسامبر 31 تا حداکثر را کنترل دومین و 2000  

دوستانه های سالم با  

)اقتصاد و مالی وزیر( فوفانا کاسوری ابراهیم  

  )گینه مرکزی بانک لکمدیر( باه شریف

  

 بررسی مورد »4 پارگراف طبق مذاکرات« چارچوب در را کشوری هر اقتصادی فعالیت سال در بار یک المللی بین صندوق 

 بر عالوه نظارت این .ندارد را عضو کشور اقتصاد داشتن نظر تحت از غیر دیگری مفهوم »مذاکره« این البته که دهد، می قرار

 تینظار فعالیت« اصطالح به  مبنای اند، شده منظور اعتباری قرارداد در که اهدافی به دستیابی مراحل ماهه سه سخت کنترل

  .کند می ریزی پایه نیز را عضو کشور اقتصادی سیاست در »پول المللی بین صندوق

 فرهنگ، بهداشت،  های بخش در که هایی رفرم .دارد حضور گیرنده وام کشور های خانه وزارت از بسیاری در جهانی بانک 

 جهانی بانک آن، بر عالوه .اوست حیتصال حیطه در گیرند، می صورت غیره و زیست محیط ترابری، و راه کشاورزی، صنایع،

 مخارج نوع و دولتی بخش در گذاری سرمایه ساختار کنترل دولتی، مؤسسات سازی خصوصی بر نظارت 80 دهه واخرا از

.است گرفته اختیار در )رویو اکسپندیچر پابلیک( دولتی مخارج بر نظارت عنوان تحت را دولتی  

  

»تثبیت اقتصادی«: فاز نخست  
مدت ماکرواکونومیکی که از   جنبه اول تثبیت کوتاه. المللی، تطبیق ساختاری دارای دو جنبه است های مالی بین نازمبرای سا
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های  شود و جنبه دوم که به اصطالح رفرم ای منضبط تشکیل می ها و سیاست بودجه کاهش ارزش پول، تثبیت قیمت

شرایط تثبیت، نسبت به کاهش کسر بودجه و همین طور . دشو تری را شامل می در بعد زمانی طوالنی» الزم«ساختاری 

کند و باعث جلوگیری از  کسر بودجه نازل به کنترل تورم کمک می«: شود تقویت قدرت پرداخت در نظر گرفته می

بلیت انجامد و قا المللی می بینانه به افزایش توانایی رقابتی در سطح بین یک نرخ ارزی واقع. گردد مشکالت بازپرداختی می

)18(» .کند تعویض ارز را تقویت می  

، )های تطبیق ساختاری برای رفرم(المللی پول، حتا تنها برای انجام مذاکرات در مورد اعطای اعتبارات  شرط صندوق بین پیش

از ارزش واقعی آن » باالتر«کند که نرخ تعویض ارز  این سازمان همواره استدالل می. اغلب کاهش ارزش ارز ملی است

به انضمام (کاهش ارزش ارز : های ماکرواکونومیک است ترین ابزارها برای رفرم نرخ تعویض ارز یکی از مهم. تاس

به طور اساسی بر عرضه و تقاضا در درون ) های تعویض ارز دست کردن کورس تعویض و از میان برداشتن محدویت یک

انجامد، در عین اینکه  ها و تنزل شدید درآمدهای واقعی می تاین عمل به افزایش ناگهانی قیم. گذارد اقتصاد کشور تأثیر می

کاهد  کاهش ارزش ارز، از ارزش دالری مخارج دولت می. بخشد ارزش مخارج مزدی را نسبت به ارزهای سخت کاهش می

به همین . سازد های خارجی، فراهم می تر استفاده از درآمدهای دولتی را برای بازپرداخت بدهی و در نتیجه امکانات وسیع

.المللی پول و بانک جهانی است ثبات کردن ارزهای ملی یکی از اهداف سرپوشیده صندوق بین دلیل بی  

. المللی، این صندوق در یک دست کردن کورس تبدیل ارز مصر است  از قرارداد صندوق بین8بنا بر مقرارات بند 

گونه کنترلی  المللی هیچ کنند تا بدون موافقت صندوق بین  را بپذیرند، در عین حال خود را مؤظف می8کشورهایی که بند 

. از ارز مقرر ندارند  

گردد بسیار خشن است و بالفاصله پدیدار  المللی اعمال می آمدهای اجتماعی کاهش ارزش ارز که توسط صندوق بین پی

کاهش ارزش . یابد ه افزایش میشب قیمت مواد غذایی اولیه، دارو، مواد سوختی و خدمات اجتماعی در کشور، یک: شود می

های مورد  المللی پول دولت در عین حال، صندوق بین. گردد های داخلی منجر می قیمت» دالریزه شدن«ارز جبراً به تورم و 

این برنامه در واقع هیچ . سازد در چارچوب اقدامات اقتصادی، مجبور می» برنامه ضد تورم«نظر را به اجرای به اصطالح 

این برنامه، کاهش تقاضا را در نظر دارد و همیشه به اخراج . یل اصلی تورم که کاهش ارزش ارز است، نداردربطی به دال

منباب مثال در کشورهای جنوب . انجامد ها می های اجتماعی و جدایی مزد از نرخ قیمت کارمندان دولت، تقلیل شدید برنامه

 در جامعه مشترک 1994للی و وزارت دارایی فرانسه در سال الم توسط صندوق بین» فرانک«صحرا کاهش تحمیلی ارزش 
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مخارج دولتی منجر ) در قیاس با ارز سخت( درصدی ارزش واقعی مزدها و 50ارزی غرب و مرکز آفریقا، یک شبه به افت 

. شد و این امکان را پدید آورد تا درآمدهای دولتی در چارچوب وسیعی به مصرف بازپرداخت قروض برسد  

ولی در اغلب موارد این وضعیت تنها .  از موارد، کاهش ارزش ارز به رونق اقتصاد کشاورزی صادراتی انجامیددر برخی

های بزرگ و صادرکنندگان صنایع کشاورزی که از هزینه پرداخت مزد کمتری برخوردار  مورد استفاده صاحبان مجتمع

المللی پول به امضا رسانند و  دهای مشابهی با صندوق بینوقتی که کشورهای رقیب در جهان سوم قراردا. بودند، قرار گرفت

. مدت ناشی از کاهش ارزش ارز به ناچار نقش برآب خواهد شد کوتاه مجبور به کاهش ارزش ارز خود گردند، مزایای   

 مورد المللی پول مصرانه اینکه کاهش ارزش ارز و نه تزاید حجم پول، فاکتور اصلی در تشدید تورم است را صندوق بین

سازد، با این  ، محدودیت سخت حجم پول را تحمیل می»فشار تورم« برای مبارزه با  ولی به جای آن. دهد پوشی قرار می چشم

ها  های مورد نظر مجبور به کاهش مخارج خود، پایین آوردن حقوق کارمندان و اخراج بخشی از آن نتیجه که دولت

. شوند می  

مزدها  ولی افزایش  دست. بخشد ین کاهش ارزش ارز فشارهای اجتماعی را شدت میلزومی به تکرار نیست که عواقب ا

مزدهای واقعی  که جدایی دست(المللی پول  برای خنثی کردن تنزل درآمدهای واقعی، طبق مصوبات قراردادهای صندوق بین

المللی خواستار تعدیل  وق بینعالوه برآن، صند. ، ممکن نیست)ها را خواستار است از نرخ قیمت] همچنین مخارج دولتی[

ها در مورد جدایی  استدالل آن. مزد است های قانونی برای حداقل دست ها و ضمانت بردن تعرفه بازارهای کار، از بین

فشار «ها، مطالبات مزدی زیاده از حد است، که گویا به افزایش  از نرخ قیمت) همچنین مخارج دولتی(مزدهای واقعی  دست

.دانجام می» تورم  

المللی خواستار استقالل  صندوق بین. ها است های مرکزی آن از دیگر وظایف کشورهای اعتبارگیرنده، تغییر ساختار بانک

مقاومت » زا ها به سیاست پولی تورم تمایل دولت«ها از قدرت سیاسی حاکم در کشور است تا بتوانند در مقابل  این بانک

)19. (کنند  

. المللی است و نه دولت، چه رسد به مجلس که کنترل حجم پول جزو امکانات صندوق بیناین عمالً بدان معنی است،  

گذاری دولت برای تأمین مخارج دولتی و  تأمین اعتبارات  المللی پول از سرمایه قراردادهای مابین دولت و صندوق بین

 کردن تکامل اقتصادی واقعی را به سود المللی قادر است هزینه در نتیجه صندوق بین. کند توسط بانک مرکزی جلوگیری می

 که کشور مورد نظر بدین صورت دیگر ناتوان از به کارگیری امکانات داخلی  از آنجایی. اعتبار دهندگان غیرممکن کند
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.  هایش به خارج افزایش خواهد یافت المللی و حجم بدهی اش به منابع سرمایه بین مالی است، روز به روز وابستگی  

در . گردد تحمیل می» برتون ـ وود«های مختلف، توسط شرایط اعتباری مؤسسات  ن تک تک بودجه بخشکاهش سنگی 

ها  این مؤسسه به این قناعت داشت که کشور اعتبارگیرنده یک هدف کلی برای کمبود بودجه خود در   ابتدای بحران بدهی

 بانک جهانی حتا 80ولی از اواخر دهه . اد سازدنظر داشته باشد تا درآمدهای دولت را برای پرداخت دیون اعتباری آز

پابلیک اکسپتدیچر (کند  ای را دقیقاً کنترل می نهاخ ساختار مخارج اجتماعی دولت را نیز زیر نظر دارد و بودجه هر وزارت

خارج کردن روند کار  همواره به دنبال تبدیل مخارج جاری به م پیشنهادات مستمر این بانک در جهت باصرفه ). روییو

و کاهش مؤثر » کردن مخارج باصرفه «این کنترل مخارج دولتی به ظاهر برای ). تارگتتد اکسپندیچر(است » مند هدف«

.فقر است  

ها از  آن. کنند تا اصل باصرفه بودن را تحمیل سازند المللی و بانک جهانی کوشش می در مورد مخارج اجتماعی، صندوق بین

مخارج . گیری کنند تا  گام به گام از اجرای خدمات اساسی بهداشتی و فرهنگی کنارهخواهند  کشورهای وام گیرنده می

) وولنریبل گروپز(های ضعیف اجتماع  بایستی که صرفاً و به ویژه صرف گروه های اجتماعی می در بخش» مند هدف«

رهای جهان سوم را به بدیهی است که یک چنین شروطی، اضمحالل بخش وسیع سیستم بهداشتی و فرهنگی در کشو. گردد

.دنبال خواهد داشت  

ولی از .  چنین اهداف مشخص در جهت از بین بردن کسر بودجه است المللی، هم از اجزا قرارداد اعتباری با صندوق بین

در ابتدا . کند عمل می» اهداف متحرک«المللی دیگر نه با اهداف ثابت و مشخص، بلکه با  ، صندوق بین90اوایل دهه 

المللی این  در ادامه مذاکرات جهت اعطای وام، صندوق بین. تولید ناخالص ملی تقلیل داده شود% 5ه کسر بودجه به بایستی ک

% 3,5همینکه هدف . مخارج دولتی به عمل آورده باشد» عملکرد تورمی«دهد تا اقدامی علیه  تقلیل می% 3,5هدف را به 

و بدین صورت بحران ... شود و الخ تولید ناخالص ملی می% 1,5دجه به المللی خواستار تقلیل کسر بو احراز شد، صندوق بین

گذاری و اجتماعی  های سرمایه جایی که دیگر هیچ درآمدی برای آخرین برنامهگردد تا  نطور تشدید می مالی دولت همی

.شود که درآمدهای آزادشده تنها صرف بازپرداخت قروض خارجی می وجود نداشته باشد، در عین این  

های دولتی سقف معینی تعیین گردیده است، لذا دولت دیگر دارای  گذاری  که برای کلیه مخارج جاری و سرمایه ز آنجاییا

از این پس تنها . این حق نیست، تا از منابع درآمدی خود، برای ساختارهای زیربنایی، جاده سازی و بیمارستان استفاده کند

برنامه «گذاری دولتی، بلکه حتا در چارچوب  های بزرگ سرمایه یه پروژهکاران هستند که نه تنها در مورد کل طلب
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گردد، تصمیمات خود را اتخاذ کرده و تعیین  ، که زیر نظر و با کمک فنی بانک جهانی تعیین می»گذاری دولتی سرمایه

ام را در اختیار دیگران گیرند و کد گذاری در کدام بخش از ساختارهای زیربنایی را خود به عهده می کنند که سرمایه می

. های اجتماعی و اقتصادی به صورت دراماتیکی تقلیل خواهد یافت گذاری الزم در بخش آمد که سرمایه گذارند، با این پی می  

سازد تا امکانات  گردد اعتبارگیرندگان را مؤظف می گذاری دولتی که توسط بانک جهانی تعیین می برنامه سرمایه

های دولتی به  بهمین دلیل اکثر پروژه). کومپتیتایو بیندینگ(المللی به مزایده بگذارند  یدان رقابت بینگذاری را در م سرمایه

ها و  العمل ها بخش عظیمی از سرمایه به کار گرفته خود را به کمک حق این. افتاد المللی می های قوی بین چنگ شرکت

از شرکت در این ) چه دولتی و چه خصوصی(ساختمانی محلی های  شرکت. گیرند های کالن مجدداً بازپس می المشاوره حق

های فراملیتی، با به کارگیری نیروهای کار محلی که دارای  ها به عنوان شعبه شرکت روند محرومند، حتّا اگر آن

 که به دیگر سخن، آن بخش از اعتبارات. مزدهای بسیار نازلی هستند، بخش عظیم عملی کار را به عهده داشته باشند دست

شده و  مورد استفاده » ریسایکل«های چندملیتی،  برای استفاده در اقدامات زیربنایی در نظر گرفته شده است، به نفع شرکت

.گیرد قرار می  

های گسترده صورت  های مختلف با کمک اعتبارات مرغوب و متناسب و مهلت پرداخت با وجود اینکه تأمین بودجه پروژه

بدین . به نحوی غیرمعمول باال است) و به همین صورت حجم بهره ضرور(ی کشور مورد نظر گیرد، مخارج واقعی برا می

گردد  های خارجی منجر می به افزایش بدهی گذاری دولتی زیر نظر بانک جهانی  های سرمایه صورت، سیستم عملکرد برنامه

.انجامد و به فلج گردیدن امکانات محلی می  

به همین دلیل بخشی از . ها ضروری است کنند که از بین بردن ناهنجاری قیمت ادعا میالمللی و بانک جهانی  صندوق بین

های آنان پیش از هر چیز تعدیل قیمت غالت تولید شده در محل و آزادی واردات محصوالت غذایی اولیه است که  برنامه

.دگذار های اقتصادی تأثیر می واسطه بر روی ساختار مخارج کلیه بخش در نتیجه و بی  

های امدادی دولتی، زیر نظر بانک جهانی تنظیم شده و  ولی برعکس، در همین حال قیمت تولیدات نفتی و همچنین برنامه

ثباتی  باالجبار به بی) گه گاه بیش از چندین صد درصد(افزایش قیمت مواد سوختی، آب، گاز و برق . یابد افزایش می

، تأثیرات عمیقی بر ساختار )خیلی باالتر از نرخ آن در بازار جهانی(زین نرخ باالی قیمت بن. انجامد تولیدات داخلی می

گذارد، که از یک طرف به افزایش مصنوعی مخارج تولید نسبت به  مخارج تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی بجا می

کشاند و از  انجامد و تولیدکنندگان کوچک و متوسط را دسته دسته به ورشکستگی می قیمت فروش کاالهای محلی می
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گردد، مخارج حمل و نقل داخلی را  طرف دیگر با افزایش قیمت در بخش تولیدات نفتی که توسط بانک جهانی تحمیل می

مثالً . سازد کنندگان داخلی را از بازارهای خود جدا می انجامد که تولید می» گمرک داخلی«بخشد و به پیدایش  افزایش می

کنند،  ، علت اصلی که چرا دهقانان محصوالت خود را به بازارهای شهری عرضه نمیدر کشورهای جنوب صحرا در آفریقا

المللی است، گذشته از اینکه تولیدات کشاورزی سوبسید  های مالی بین همین قیمت تحمیلی باالی حمل و نقل توسط سازمان

.نماید شده وارداتی از اروپا و آمریکا به تقویت این روند کمک می  

 

»های ساختاری رمرف«: فاز دوم  
المللی و برای  های کمکی توسط صندوق بین ماکرواکونومیکی، که یکی از شروط اصلی برای اعطای وام» تثبیت«پس از  

در دستور روز » الزم«های ساختاری به اصطالح  های خارجی توسط کلوپ پاریس و لندن است، اجرای رفرم جابجایی بدهی

های  های دولتی و سرزمین  سازی شرکت رمتمرکز کردن سیستم بانکی، خصوصیگیرد که تعدیل تجارت و غی قرار می

. از این قبیل است» رهبری دولتی احسن«و » مبارزه علیه فقر«مزروعی، رفرم مالیاتی،   

گمرکات به طور کلی مخل کار اقتصاد صادراتی است و رجحان دادن بازارهای محلی به  » برتون وود«برای مؤسسه  

لکن برای این ادعا تاکنون هیچ مدرکی . گردد راتی گویا به طور اساسی به تقسیم غلط و ناقص منابع منجر میهای صاد بخش

.ارائه نگردیده است  

های وارداتی،  تنزل و یکدست کردن گمرکات  طبیعی است که یکی از اجزای تعدیل تجارتی، از میان برداشتن محدودیت 

شود و  در  بار وضع مالی دولت را متأثر ساخته و به افزایش کسربودجه منجر میولی تقلیل درآمدهای گمرکی باالج. است

ها سلب  حال امکان مؤسسات دولتی برای سهمیه بندی مشخص ارز، که اکنون تقلیل یافته و محدود شده است را از آن عین 

امات حفاظتی گمرکی به افزایش ها و اقد تعدیل تجارت، برعکس کلیه تأییداتی که گویا از بین بردن محدودیت. کند می

صنایع داخلی خواهد انجامید، با واسطه و باالجبار به تالشی بخش تولیدی داخلی که برای بازارهای داخلی » قابلیت رقابتی«

انجامد، در همین حال نیز به  این اقدامات به افزایش  واردات کاالهای تجملی و لوکس می. کند، خواهد انجامید تولید می

هایی که  های نازل بر واردات ماشین و دیگر محصوالت طوالنی مصرف، از بار مالیات آن گروه از انسان گمرگدنبال 

گردد، بلکه  کاالهای مصرفی وارداتی نه تنها جایگزین محصوالت داخلی می. گردد باشند، کاسته می دارای درآمدهای باال می

های خارجی منجر  تانه در مصرف را بدنبال دارد، به رشد بدهیمدت فوری که ولخرجی مس دنبال وام دریافتی کوتاهه ب

.   گردد می  



 جهانی اما خشن ... 52 تارنگاشت عدالت

 

 واقعی کشورهای بدهکار را  دهد تا سرمایه اقدامات تحمیلی تطبیق ساختاری این امکان را در اختیار بستانکاران قرار می 

.  از این طریق   تأمین سازندهای خصوصی سازی از آن خود کنند و تعهدات اعتباری این کشورها را در چارچوب برنامه

های دولتی اجین است، حتّا اگر الزم به  به همین دلیل تبدیل قروض هر کشوری به طور معمول با خصوصی سازی شرکت

های دولتی، به حساب تبدیل  ترین شرکت باصرفه). 13 فصل مقایسه کنید بامثل برزیل، (تغییر قانون اساسی کشور باشد 

های  آیند و درآمد ناشی از فروش توسط وزارت در می» جویند ونچر«های خارجی و یا  رمایهبدهکاری، به مالکیت س

. گردد دارایی مربوطه به حساب کلوپ لندن و یا پاریس واریز می  

عرضه و «یابد که در عرصه  تحت رهبری بانک جهانی سیستم مالیاتی در کشورهای مقروض به طور کلی تغییر می 

و دیگر » مالیات فروش«و یا » مالیات بر ارزش افزوده«ایجاد . گذارد داخلی اثر منفی بجای میروی تولیدات » تقاضا

های مستقیم، باالجبار به افزایش بار مالیاتی برای آن بخش از مردمی که دارای درآمدهای نازل  تغییرات در سیستم مالیات

های شهری غیر رسمی نیز  زمین و بخش رد تا دهقانان کمبانک جهانی همینطور اصرار دا. انجامد باشند، می و یا متوسط می

کنند، به بهانه جلب  کنندگان داخلی زیر بار مالیات کمر خم می در حالی که تولید. شناخته شده و ثبت گردند

های مالیاتی  المللی به طور منظم از آزادی های بین و سرمایه» جویند ونچر«های  های خارجی، شرکت گذاری سرمایه

.ای برخوردارند مندانه تسخاو  

گردد و قوانین  ها توسط بانک جهانی اعمال می رفرم در کشاورزی غالباً در چارچوب اعتبارات تطبیقی در برخی از بخش

این . گردد جدید در جهت تنظیم مالکیت بر زمین و خاک آناً توسط کمک فنی بخش حقوقی بانک جهانی آماده می

کند در حالی که از  مالیستی مسألۀ قوانین سنتی و نحوه تفویض زمین به دهقانان را تنظیم میها غالباً تنها به طور فر رفرم

های نوین تنظیم قانون به طور  راه. سازد های مزروعی را در دست تعداد قلیلی ممکن می طرف دیگر عمالً تمرکز زمین

های بانکی کنند، در   و یا آن را گرو وامهای خود را از دست دهند شود که دهقانان کوچک یا زمین دار باعث می جهت

عالوه بر آن، . آید زمین موسمی پدید می کند و طبقه جدیدی از کارگران بی حالی که بخش تجارتی کشاورزی رشد می

» تعدیل«داران  داران بزرگ، که اکنون به پرچم ، حقوق زمین»مدرنیته«شود تا زیر پرده  این اقدامات غالباً موجب می

. اند، مجدداً احیا گردد تبدیل گردیدهاقتصادی   

ها است، زیرا که از درآمدهایی که  خصوصی سازی خاک و زمین در خدمت فراهم ساختن امکانات برای پرداخت بدهی 

آید، از طریق وزارت دارایی کشور مربوطه، به جیب  های دولتی به دست می بنا به دستور بانک جهانی از فروش زمین
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.گردد مللی سرازیر میال کاران بین طلب  

المللی ارز و بانک جهانی باشد، کنترل  بانک مرکزی یک کشور مقروض که مجبور به گردن نهادن به شرایط صندوق بین 

گردد و  تعیین می» بازار آزاد«های تجارتی در  نرخ بهره، توسط بانک. خود را بر سیاست پولی کشور از دست خواهد داد

در این صورت برای کشاورزی و صنایع داخلی دیگر وامی با بهره .  از حد افزایش خواهد یافتهر وقت الزم باشد حتا بیش

گام با تنزل متواتر  بهره پایه، هم. انجامد و همینطور برعکس رشد بهره به رشد گرانی می. مرغوب وجود نخواهد داشت

های  غیرمتمرکز کردن سیستم بانک. یابد آوری افزایش می های داخلی، به طور سرسام ارزش پول و دالریزه شدن قیمت

.انجامد  است، می های کالن مصنوعی شده که جلب بهره» های داغ پول«تجارتی به جذب   

های تجارتی  های دولتی توسعه و غیرمتمرکز کردن سیستم بانک سازی بانک المللی خواستار خصوصی های مالی بین سازمان 

های تجارتی به بخش  یابی بانک به امضا رسید، راه دست» گات«گوئه زیر نام  که در دور اورو1994طبق قرارداد . است

های خصوصی  بانکی محلی هر کشور عضو، گشوده شده است و بدین صورت وجود این عدم تمرکز به بیرون راندن بانک

 بخش مالی صورت تغییر ساختاری بخش بانکی در چارچوب برنامه تطبیق ساختاری. گردد محلی از میدان رقابت منجر می

های  های دولتی، برای بازپرداخت بدهی پذیرد، که هدف دیگری جز فراهم ساختن امکانات مالی از طریق فروش بانک می

.المللی ندارد بین  

اجرای این شروط . در نقل و انتقاالت الکترونیکی است» مندی سخاوت«و » شفافیت«المللی پول خواستار  صندوق بین 

. گردد ممکن می» فراری«های  با تعدیل جریان سرمایه، بازگشت سرمایه. گردد ف دیگری را نیز سبب مییابی به اهدا دست

 به 1960از دهه » جهان سوم«ترکیب شده است، که توسط اقشار ممتاز » کثیف«و یا » پول سیاه«ها غالباً از  این سرمایه

های غیرقانونی و یا  ناشی از تجارت» پول کثیف«.  استهای مالیاتی سرازیر گردیده های بانکی بهشت طرف در حساب این 

.ناشی از فرار مالیاتی است» پول سیاه«جنایی و   

توان پول سیاه و یا کثیف  کاران است، زیرا که به وسیله آن می در نتیجه، تعدیل جریان سرمایه تنها در خدمت منافع طلب 

این شیوه امکان خوبی برای طبقات ممتاز اجتماعی . ها کانالیزه کرد های مالیاتی را جهت بازپرداخت بدهی انباشته در بهشت

.  است تا ثروت کالن و غیرقانونی انباشته خود را شست و شو دهند  

المللی  ارز سخت از یک صندوق بانکی در یک بهشت مالیاتی به یک بازار بانکی بین: جریان این روند بدین صورت است 

این ارز سپس به ارز . گردد، بدون آنکه در آن کشور کسی جویای منبع مالی آن شود میدر یک کشور در حال رشد واریز 
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شود،  اقداماتی که دولت در چارچوب  دولتی گرفته می های  ها و یا زمین محلی تبدیل گردیده و به کار خریدن سرمایه

ها به خزانه وزارت دارایی  این فروشارز دریافتی از . برنامه خصوصی سازی تحمیلی بانک جهانی بدان مؤظف گردیده است

. شود ها مصرف می گردد که در جای خود برای پرداخت بدهی سرازیر می  

ولی این هدف واال نیز . به یکی از شرایط اعتباراتی بانک جهانی تبدیل گردیده است» مبارزه علیه فقر «80از اواخر دهه  

» برتون ـ وود«، زیر سلطه مؤسسه »گیر فقر کاهش باثبات و چشم«زیرا که . ها است در واقع در خدمت بازپرداخت بدهی

صندوق اجتماعی که ویژه این پروژه تشکیل شده  و به عنوان یک مکانیسم . به معنی تقلیل رادیکال مخارج اجتماعی است

چین شدۀ   یا دستیاری سمبلیک و شهرت یافته است، در بهترین شرایط تنها به درد هم» سازماندهی فقر«قابل انعطاف برای 

. خورد فقرا می  

دهد که  را ارائه می» ابزار فنی اجتماعی«به دیگر سخن، هدف این صندوق اجتماعی مبارزه با علل فقر نیست، بلکه تنها آن  

کاران  با حداقل مخارج برای طلب) فقر(های زاده از آن  صورت گیرد تا بحران» مدیریت و سازماندهی فقر«توسط آن تنها 

های فرهنگی و  سازی در بخش گام با مقررات سودمندسازی و خصوصی ، هم»مند هدف«اصطالح   های به برنامه.  یابدتخفیف

. یعنی فقرا مقدور سازد» های مورد نظر گروه«برای کمک به » کارآمدتر«بهداشتی، وظیفه دارد، راهی   

مقدور ساخته و تنها کارپردازی دفتری فقر را به های اجتماعی را   نشینی دولت از بخش در نتیجه صندوق اجتماعی، عقب 

های خصوصی که مخارج خود را از طریق  بسیاری از این سازمان. سازد های خصوصی امدادی فقر محول می سازمان

. اند ها را به عهده گرفته سازند، رفته رفته وظایف اصلی دولت المللی تأمین می های کمکی بین آوری اعانه و یا برنامه جمع

های صادرکننده عمل  های وابسته برای شرکت کاری کوچک که به مثابه کارگاه های صنعت های تولیدی و پروژه کارگاه

این . است» تأمین اجتماعی«های محلی برای تعلیم و یا اشتغال و دیگر مسایل شبیه، تنها در خدمت  کنند و یا برنامه می

های  نگی و بدبختی ادامه حیات داده و در عین حال ریسک قیامت کند که شهرها و محالت با دست اقدامات کمک می

. اجتماعی تقلیل یابد  

               

یساختار قیتطبی مدهاآ یپ  
المللی برای  برنامه صندوق بین. انجامد های بازهم بیشتری می ها، به بدهی  راه حل ارائه داده شده برای رهایی از بحران بدهی

ه از نظر تئوریک به کشورها کمک کند تا اقتصاد خود را دگرگون سازند و به موازنه مثبت در تثبیت اقتصادی، بایستی ک

پرداخت کرده و  روند سالمت اقتصادی کشور خود را  های خود را باز تجارت خارجی خود دست یابند و از این طریق بدهی
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 »سفت بستن کمربندها«ا که طلبکاران زیر نام دهد، زیرا که دقیقاً آنچه ر ولی عمالً درست عکس آن رخ می. ممکن سازند

.:سازد های خود غیرممکن می کند، بهبود اقتصادی و امکانات این کشورها را در بازپرداخت بدهی تحمیل می  

گردد، به افزایش سقف  های قدیمی که با تحمیل شرایط سیاسی پرداخت می های جدید برای بازپرداخت بدهی  ـ وام1

.انجامد ها می بدهی  

واردات جهانی، که غالباً به کمک وامهای سریع و . شود  ـ تعدیل تجارت غالباً به تشدید بحران موازنه پرداخت منجر می2

.کند شود، طیف وسیعی از تولیدات داخلی را از بازار رقابت خارج می کوتاه مدت به کشور جاری می  

های اجناس  ازمان تجارت جهانی بخش بزرگتری از صورتحساب ـ با به امضا رسیدن قرارداد دور اروگوئه و با استقرار س3

صورتحساب واردات، حتّا بدون وارد شدن کاالهای : گردد و یا به سخن دیگر ، مثالً حق ثبت می»خدمات«وارداتی، مصرف 

.یابد تولید شده افزایش می  

را ملغی کرده و تولید سرمایه در کلیه های مشخص  های ویژه پروژه  ـ برنامه تطبیق  ساختاری بخش قابل توجهی از وام4

.سازد واسطه در خدمت اقتصاد صادراتی نیستند، را غیرممکن می هایی که بی بخش  

گیرد، کلیه امکانات برای روند تکاملی اقتصاد داخلی، که بالقوه توسط  این اقدامات که برای تثبیت اقتصادی صورت می 

های  المللی و بانک جهانی به نحوی خشن برنامه های صندوق بین رفرم. سازد شود را نابود می کشورهای بدهکار کنترل می

آوردهای گذشته را عمالً و با یک  برد و کلیه مبارزات دوران پسامستعمراتی و دست اجتماعی این کشورها را ازبین می

امات تقلیل مخارج، به تضعیف اقد: در همه دنیای عقب افتاده تنها یک تصویر مشابه باقی مانده است. سازد اشاره فنا می

انجامد و سازماندهی مجدد اقتصاد ملی را به سود تولیداتی که در خدمت بازار جهانی است، موجب  های دولتی می مؤسسه

رود  و کلیه ساختارهای اقتصاد ملی را متالشی  این اقدامات فراتر از الغای سیستم سوبسیدی تجارت وارداتی می. شود می

المللی و بانک جهانی برنامه برای خود منسجمی در جهت تالشی اقتصادی و  های صندوق بین رت رفرمبدین صو.کند می

. اجتماعی کشورهای بدهکار است  

 این صندوق به این نتیجه رسیده ۀپای یک مقام بلند. المللی به شکست سیاست خود اذعان دارد جالب توجه اینکه صندوق بین 

توان گفت که  هه اخیر تحقیقات وسیعی در این مورد انجام گرفته است، هنوز با اطمینان نمیاینکه در چندین د با ... «:که

هایی که  توان گفت که اجرای برنامه بر مبنای تحقیقات موجود نمی. است یا خیر ها عملکرد مثبتی داشته  آیا این برنامه

ها رشد تورم و  غالباً اجرای این برنامه. اند  انجامیدهگردند، به تقلیل تورم و تقویت رشد المللی تعقیب می توسط صندوق بین
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)20(» .اند تنزل نرخ رشد را بدنبال داشته  

المللی در آینده  ولی صندوق بین. های تحسیبی بهتری است المللی خواستار روش همین دلیل بخش تحقیقاتی صندوق بینه ب 

المللی دقیقاً عکس  های صندوق بین  همان خواهد بود که برنامههم بهر معیار، مقوله و یا مدرکی که استناد کند، باز نتیجه

. آورد آنچه که مورد نظر است، پدید می  

به . کند  برای توجیه اقدامات خود به خالقیت برنامه خود در مسایل ماکرواکونومیکی استناد می»برتون ـ وود«های  سازمان 

گردد، بایستی که در رابطه با منفعت اقتصادی  کونومی پدید می که در اذای تثبیت ماکروا»مخارج اجتماعی«ها  نظر آن

درد کوتاه مدت، بنفع منافع دراز «المللی و بانک جهانی در  بهمین دلیل است که شعار صندوق بین. حاصل مقایسه گردد

.  خالصه شده است»مدت  

اند که اقدامات  پذیرند، با این وجودمدعی  را میهای تطبیق ساختاری های اجتماعی برخاسته از برنامه ها با اینکه ناهنجاری آن 

وضعیت بد است، ولی بدون اجرای اقدامات تطبیق ساختاری این ... «. کند ها از پدید آمدن اوضاع بدتر ممانعت می آن

دی برآورد اقتصا...«:  گزارش بانک جهانی در چندین سال پیش اینطور فرموله شده بود».مراتب بدتر خواهد بوده وضعیت ب

مایوس کننده در آفریقا بدین معنی نیست که ملزومات تطبیق ساختاری اشتباه بود، بلکه تطبیق ساختاری بود که صورت 

تطبیق، گام . هرچه که تطبیق بیشتر ـ و نه کمتر ـ باشد، حجم کمک به محیط زیست و مردم فقیر بیشتر است. نگرفت

)21 (».الزم اولیه در راه تقلیل مستمر و پایدار فقر است  

گرچه که این برنامه سیاسی ــ اقتصادی بایستی که کارآوری اقتصادی را شتاب بخشد و تقسیم منطقی مبتنی بر  

های اقتصاد بازار در مورد منابع مولده را بدنبال داشته باشد، لکن که در عمل به هرز رفتن  عظیم منابع مادی و  مکانیسم

جویی  حساب شده در سطح ماکرواکونومی  ، محدودیت و صرفه»میکرواکونومیکیکارآوری «در مقابل .  انجامد انسانی می

.بدین صورت توجیه اقدامات نامبرده دارای هیچگونه ریشه و اساسی نیست. صورت میگیرد  

ها در رابطه با بهداشت، فرهنگ، حقوق اجتماعی زنان و محیط زیست، وسیعاً مورد بررسی  مدهای اجتماعی این رفرمآ پی 

بخش . گردند های فرهنگی تعطیل می شوند و مؤسسه ها از کار بیکار می کمبود مالی، معلم علته ب) 22. (گرفته استقرار

ریزد، زیرا که لوازم پزشکی و دارو بقدر کافی موجود نیست و شرایط  بهداشت در سطح وسیع درمان و پیشگیری درهم می

کمبود امکانات مالی  که باید صرف مخارج جاری .  گردیده استکار و حقوق شاغلین در این بخش طاقت فرسا و یا نازل

نویسی یا  هزینه استفاده ـ مثل پرداخت بخشی از  های نام شود، سبب میگردد تا بخشی از آن کمبود با ایجاد مثالً هزینه
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 متحمل مخارجی بدین صورت بیماران و یا والدین اطفال.  قیمت دارو و یا هزینه نامنویسی در مدارس ـ  ترمیم گردد

. های بهداشت و یا فرهنگ بود گردند که تا قبل از آن به عهدۀ وزارت می  

گردد و بخش عظیمی از اقشار مختلف  بدین صورت رفته رفته بخش مهمی از خدمات اجتماعی دولت نیمه خصوصی می 

تند بدین صورت عمالً از دستیابی به های مختلف نیس مردم، به ویژه در مناطق روستایی که دارای توان مالی پرداخت  هزینه

و بدین صورت اصل، تامین مخارج، که یکی از اصول مهم برنامه تطبیق . امکانات بهداشتی و فرهنگی محروم خواهند شد

.کند ساختاری است به افزایش فقر کمک می  

نترل قرار داشت، مجدداً های واگیردار که تقریباً تحت ک در کشورهای جنوب صحرا برخی از بیماری. یک مثال مشخص 

 ماالریا و تب 80در آمریکای التین نیز از اواسط دهه .  ماالریا، وبا و تب زرد از این نوع است. شیوع پیدا کرده است

  در رابطه مستقیم با 1994رشد و اشاعه مرض سل و طاعون در هندوستان در سال .  ای رشد یافته سابقه دنگوو به نحو بی

ربنای پزشکی و بهداشتی محلی قرار داشت که در اثر کاهش بودجه، در چار چوب  اقدامات تطبیق تضعیف و تخریب زی

)23. (المللی تحمیل گردیده بود، ایجاد شد ساختاری که توسط بانک جهانی و صندوق بین  

اذعان دارند، لکن برای آمدهای اجتماعی این برنامه تطبیق ساختاری در کلیه ابعاد خود  المللی به پی های مالی بین سازمان 

ـ »پدیده ناخواسته جنبی«ها این مسأله تنها یک مشکل ویژه است، یک  آن  در یک بخش از اجتماع ـ  در بخش اجتماعی 

.ها ندارد که بر مبنای دگم حاکم هیچ ربطی به نحوه عملکرد مدل اقتصادی آن  

 

زنان حقوق وی جهان بانک -4  

 برای تخفیف نابرابری مابین مرد و «آورد تا  دیل گردیده و به دولتهای ملی فشار میبانک جهانی به مدافع حقوق زنان تب 

  )24 (».گذاری کند تا اینکه به توسعه اقتصادی کمک شود زن، بیشتر در زنان سرمایه

 سیاست گردد، بانک جهانی قواعد اساسی  در کلیه کشورهای در حال رشد تحمیل می»تکامل زنان«ای که زیر نام  با برنامه

البته که اقدامات الزم :  مورد نظر دارد»حوایج بازار«این برنامه تساوی زن و مرد را در چارچوب . کند جنسی را دیکته می

 را در نظر داشته »کارآوری« و »مخارج«های  در جهت برقراری برابری امکانات و  تقویت حقوق زنان نیز باید معیار

  .باشد

داند و در نتیجه دخالت اجتناب ناپذیر دولتی در جهت تضمین   را مقدور می»ت بازارهاشکس«گرچه بانک جهانی امکان 
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 در سطح وسیع، حق تعیین سرنوشت برای زنان و »بازارهای آزاد«پذیرد، با این وجودمدعی است که  حقوق زنان را می

 جوامعی که بازار به طور وسیع منافع کننده این است که در تعیین«: کند استقرار تساوی حقوق بین زن و مرد را تقویت می

گذاری در زنان برای  سرمایه... ده گیرندهعه ها رهبری را ب بخشد، دولت گذاری اجتماعی در زنان را تحقق نمی سرمایه

مثابه بخشی از ه بایستی که تساوی بین زن و مرد را ب) المللی بین(بانک ... کارآمدی اقتصادی و رشد بسیار مهم است

)25 (».و سهیم بودن زنان در تکامل اقتصادی را تقویت سازد را ترغیب نماید تماعی تلقی کند، آنعدالت اج  

بانک جهانی . اقدامات برای تقویت بازارها و ترغیب رقابت بایستی که به تساوی حقوق بیشتری بین زن و مرد بیانجامد 

حال اذعان دارد که در  بخشد ولی در عین بهبود میهای تطبیق ساختاری موقعیت اقتصادی زنان را  مدعی است که برنامه

.آید  برای زنان پدید می»هایی ریسک«های دولتی،  اثر  کاهش مخارج اجتماعی دولت و تحدید برنامه  

ها، مقوالت  بانک جهانی برنامه. کند های ترغیبی برای زنان، بانک جهانی مانند یک نگهبان عمل می در طرح برنامه 

گردد، را تعیین  ها مسأله جنسیت در کشوری تجزیه و تحلیل می رقام و اطالعاتی الزمی که برمبنای آنمتودیک و حتّا ا

بانک جهانی هنگامیکه صحبت بر سر تعیین وزیر و یا مسئول امور زنان است، بر ادارات مربوطه دولتی اعمال . کند می

شود تا  های مربوط به زنان است، باعث می ی پروژهکه بانک جهانی، چشمه اصلی تامین مال  کند و از آنجایی نفوذ می

در اینجا بانک جهانی آنقدر به . های ملی زنان اغلب مواضع این موسسه را در مورد مسایل جنسیت قبول کند سازمان

گاه علیه  های متداول بازار آزاد همخوان باشد و بهمین علت است که گه تقویت حقوق زنان عالمند است که با دیدگاه

.شود گیری می بش زنان موضعجن  

کاهش : های متداول ماکرواکونومیکی ممکن سازند  را توسط نسخه»تقویت زنان«المللی مایلند  های مالی بین سازمان 

دیسیپلین بسیار سخت در قبال بودجه دولتی، ایجاد عوارض در بهداشت و فرهنگ، از بین بردن اعتبارات . ارزش ارز

به عبارت دیگر ...  بردن تضمین قانونی حداقل دستمزد و غیره تمرکز کردن بازار غله، از بیندولتی، تعدیل تجارت، غیرم

بدتر شدن وضعیت ) وومن این دیوالوپمنت(» تکامل زنان«های مربوط به زنان در چارچوب  پیش شرط تامین مالی پروژه

. المللی خواهد بود وق بینزنان در اثر اجرای قواعد سیاسی ـ اقتصادی تحمیلی توسط بانک جهانی و صند  

، همواره تالشی )مثالً در نقاط روستایی(دهد  در مواقعی که بانک جهانی اعتبارات کوچکی در اختیار زنان قرار می

های اعتباری روستایی را نیز صورت  چنین الغای تعاونی آمیز نرخ بهره و هم های رشد و تکامل دولتی و افزایش فاجعه بانک

های ماکرواکونومیکی است که  علت آن رفرم. های مبارزه با فقر نیز صادق است ال در مورد برنامهاین رو. گیرد می
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. گیرد برنامه مبارزه با فقر تک تک زنان را هدف می. ای را موجب گردیده است پیشاپیش به اجرا رسیده و فقر توده

اند، فراریان، مهاجرین و یا  آور خانواده زنانی که نانزنان بومی، ، : هایی که بیشتر از همه تحت فشار است، عبارتند از بخش

.گردند های ماکرواکونومیکی در تشدید این علل معموالً انکار می برعکس علل ساختاری فقر و نقش رفرم. زنان معلول  

های تحصیلی و یا سوبسیدهای سمبلیک برای دختران جوان است   بورسیعرصه دیگری از عملکرد بانک جهانی، اهدا

ولی ) 26.(های درسی و یا وسایل الزمه آموزشی را بپردازند کتاب تا بتوانند بدان وسیله هزینه مدرسه،) لتینگ گیرلز لرن(

کشاند که معلمین  گردد، کار را به جایی می های فرهنگی که توسط بانک جهانی تحمیل می دقیقاً کاهش بودجه در بخش

بهر صورت از . برابر گردد و مجدداً مدارس یک کالسه دهات دایر شوداخراج شوند، ساعات کار معلمین باقیمانده دو

زمانی که عوارض تحصیلی متداول شده است، تعداد محصلین، چه پسر و چه دختر در بسیاری از کشورهای جهان سوم 

. کاهش یافته است  

های تطبیق ساختاری  دای برنامههای بهداشتی برای مادران و نوزادان ف های وسیعی از جهان برنامه عالوه برآن در بخش

مدارک موجود نمایانگر افزایش مرگ و میر در بین مادران و نوزادان است و علت اصلی آن خواست . گردیده است

.های بهداشتی و پزشکی است تحمیلی بانک جهانی در خودگردانی مالی بخش  

 که در آن زنان »زنان و مردان«: گردد شکیل می، یعنی هدفی که بانک جهانی در نظر دارد، از دو بخش ت»جامعه بازار« 

به مثابۀ  در نتیجه تقابل بین زن و مرد. آیند که گویی به قشر اجتماعی خاصی تعلق دارند حساب می  ای به جزو مقوله ویژه

از دیدگاه بانک جهانی موقعیت اجتماعی زنان صرفاً از روابط . گردد های اجتماعی محسوب می سرچشمه اصلی بحران

سازد را  سازی چه عواقبی را به زنان تحمیل می پذیرد و اما اینکه جهانی گیرد و تاثیر می خانوادگی بین زن ومرد نشات می

های بزرگ هیچ نقشی در حقوق  برای بانک جهانی تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی شرکت. دهد مورد توجه قرار نمی

.کند زنان ایفا نمی  

ترین راه برای   را مقبول»بازار آزاد«معه متمدن و مدرن و حق تعیین سرنوشت زنان توسط آوردن یک جا بانک جهانی پدید 

شودکه نقش  کم گرفته می سیستم تجارت جهانی و اقتصاد جهانی مالی همانقدر دست. داند ایجاد برابری بین زن و مرد می

تصاد جهانی که بر پایه کا ارزان و انباشت ولی این سیستم اقق. المللی، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی صندوق بین

انداز  ثروت خصوصی بنا شده است، در نهایت مهمترین مانع برای ایجاد برابری بین زن و مرد است و عالوه بر آن چشم

نئولیبرالی برای زن و مرد عمدتاً در جهت انشعاب و تفرقه در جوامع ملی، جنبش زنان و کاهش همبستگی بین زنان و 
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.ر مبارزه علیه نظم نوین جهانی استمردان د  

 

ی جهانیمزد  اقتصاد نازل-5  

اگر در یک کشور جهان سوم مبارزات کارگری موفقی وجود داشته باشد که افزایش مزدها را تحمیل کند، سرمایه فراملیتی 

تولید، وزنه را روی تواند بدون هیچ دردسری محل تولید را به یک کشور نازل مزد دیگر انتقال دهد و یا با تقلیل  می

با نیروی کار ارزان فراوان، سطح مزد در کشورهای با اقتصاد صادراتی » کشورهای رزرو«وجود . کشورهای دیگر نهد

اضافه «این . دهد تر نازل مزد مثل کشورهای آسیای جنوب شرقی، مکزیک، چین و اروپای شرقی را تقلیل می فعال

مایه تولیدی در یک بخش صنعتی مشخص از یک کشور به کشور دیگر کوچ شود تا سر در سطح جهان باعث می» جمعیت

المللی تعلق دارد که در درون آن کارگران کشورهای  از موضع سرمایه، ذخیره نیروی کار ملی به یک منبع ذخیره بین. کند

ای انباشت سرمایه بدین صورت بیکاری جهانی تبدیل به اهرمی بر. شوند مختلف به رقابت عینی در بین خود کشیده می

.سازد گردد،  که مخارج مزد را در هر اقتصاد ملی تعیین می جهانی می  

به همین علت در بسیاری از کشورهای نازل مزد که عمدتاً در بخش صادراتی فعالند، سهم مزد در تولید ناخالص ملی و در  

 درصد  40در کشورهای صنعتی تقریباً در حالی که سهم مزد شاغلین . آفرینی به شکل بارزی تنزل کرده است ارزش

.  درصد است15آفرینی در تولید  است، همین سهم در کشورهای آمریکای التین و جنوب شرقی آسیا تنها  ارزش  

 

زدایی کشورهای شمالی صنعت  
رفته رشد و توسعه کارخانجات صادراتی نازل مزدی در جهان سوم، به معنای راکد ساختن اماکن صنعتی در کشورهای پیش

 80اما از دهه . های پرزحمت در صنایع صنعتی سبک بود اولین موج بستن کارخانجات به طور عمده دامنگیر بخش. است

تغییر ساختاری در صنایع هواپیمایی و انتقال اماکن . های اقتصاد و کلیه شاغلین، دست بگیربان این روند شدند کلیه بخش

.چنین بستن اماکن تولید پوالد مؤید این نظر است و به جهان سوم و همسازی به اروپای شرقی  تولید صنایع ماشین  

، مرز مابین مکزیک و ایاالت متحده، که در خدمت صادرات قرار داشت، »ریوگرانده«تکامل صنایع مونتاژ در جنوب رود 

های   همین صورت کنسرنو به.  به اخراج و بیکاری کارگران در مراکز صنعتی ایاالت متحده و کانادا منجر شد80در دهه 

ای از صنایع مونتاژ خود را به تایلند و فیلیپین انتقال دادند، یعنی جایی که کارگران صنعتی روزی سه  ژاپنی نیز بخش عمده
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داری آلمانی حیطه فعالیت خود را به  سرمایه. کردند مزد دریافت می) اغلب زیر سطح حداقل قانونی دستمزد(یا چهار دالر 

مخارج مزد ماهانه یک کارگر . قدیمی خود دست یافت» فضای زندگی«گسترش داد و به » اودر ـ نایس«فراسوی مرز 

تر از حد متوسط در  باشد که بسیار نازل  یورو می120صنعتی در کشورهای لهستان، مجارستان، چک، و اسلواکی قریب به 

باشند و به   یورو در ساعت می25 مزد ناخالص سازی در آلمان دارای برعکس کارگران صنایع ماشین. اروپای غربی است

تر بود که  داران با صرفه همین علت و با وجود بیکاری شدید و خرابی کارخانجات در آلمان دمکراتیک سابق، برای سرمایه

.فعالیت تولیدی خود را به اروپای شرقی انتقال دهند  

یابد، از سطح مصرف در این کشورها  سوم انتقال میرود و به جهان  هر محل کاری که در کشورهای صنعتی از بین می

بستن کارخانجات و اخراج کارگران در مطبوعات معموالً به حساب موارد منفرد و بدون رابطه با یکدیگر گذاشته . کاهد می

 و اشتغال آمدهای ناشی از آن بر سطح مزد واقعی گردد، ولی پی ها تعبیر می شده و نتیجه تغییر ساختاری در برخی از شرکت

ها در کشورهای  روند، چون در آن واحد تعداد زیادی از شرکت بازارهای مصرف آرام آرام تحلیل می. آمیز است فاجعه

گذارد و در نتیجه به  سطح مصرف نازل به نوبه خود بر تولید اثر می. پردازند مختلف به تقلیل تعداد کارگران و کارمندان می

.انجامد نجات و ورشکستگی میادامه چرخش دواری، بستن کارخا  

کنندگان با غیرمتمرکز کردن بازار کار، مثالً در اثر قطع رابطه مزدها از نرخ  رفت حجم خرید مصرف کره شمالی پس در نیم

از آنجایی که . یابد تشدید می... » آزادانه«ها، کارهای نیمه وقت، بازنشستگی پیش از موعد و یا تحمیل کاهش مزد  قیمت

شود، کارگران جوان مؤظف به تحمل وزنه بیکاری خواهند بود و بدین صورت  ران مرخص شده مجدداً پر نمیجای کارگ

. شود یابی به بازار کار محروم می یک نسل از راه  

شود، در عین حال کوشش کشورهای در حال  روند فرار صنعت از کشورهای صنعتی که به تضعیف تقاضای بازار منجر می

و این یک دایره . سازد اثر می کاالهای ساخته شده خود به بازارهای در حال رکود کشورهای غربی را  بیرشد، برای صدور 

درست توسعه تولید در اثر انتقال آن به جنوب و شرق به افزایش بیکاری و تضعیف تقاضا برای کاالهای : شیطانی است

. کشاند جهانی را به رکود میانجامد که گرایشاً اقتصاد  مصرفی در کشورهای شمالی و غربی می  

چه اروپای غربی و چه ایاالت متحده . گیرد های تجارتی نیز صورت می انتقال اماکن تولید روز بروز بیشتر در درون بلوک

این مرز در اروپا . خویش را در کنار مرزهای جغرافیایی خویش بوجود آورده اند» های نازل مزدی اندرونی«هر کدام 
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مابین ایاالت متحده و مکزیک » ریوگرانده«است و در آمریکا رودخانه ) مرز آلمان و لهستان(»  نایساودر ـ«رودخانه 

.سازد که دو اقتصاد کالن مزدی و نازل مزدی را از یکدیگر جدا می  

 در شده وجود دارد، در این است که اولی مرز موقت تعیین» ریوگرانده«و » اودر ـ نایس«البته اختالفی که مابین  مرز 

کند، در حالی که دومی  قرارداد ماستریخت است، که آزادی حرکت نیروهای کار را در درون جامعه اروپایی تضمین می

در . سازد را به دو نیم کرده است و دو بازار کار کامالً متفاوت را از یکدیگر جدا می» نفتا«منطقه آزاد تجارتی آمریکایی 

.دن نیروهای کار است تا  آزادی تجارت و از میان برداشتن مرزهای گمرکیگیر ش زمین» نفتا«نتیجه، مشخصه اصلی   

دادن کار به  دهد تا با انتقال مراکز تولید به مکزیک و به کنترات های آمریکایی اجازه می قرارداد تجارت آزاد به شرکت

ونتاژ و به کارگیری نیروهای این کار تنها به صنایع م.  درصد  کاهش دهند80های محلی، مخارج مزد را بیش از  شرکت

آمریکایی ) های تک(چیز قادر نیست حتا از انتقال صنایع بسیار پیشرفته  شود، بلکه عمالً هیچ غیرمتخصص کار خالصه نمی

. به مکزیک، جایی که مهندسین و دانشمندان آن برای چند صد دالر در ماه حاضرند به استخدام درآیند، جلوگیری کند

.گیرد های خدماتی را در بر می ید گرایشاً بخش عظیمی از اقتصاد ایاالت متحده و کانادا از جمله بخشانتقال اماکن تول  

انتقال صنایع به مکزیک ، . از ابتدا بر پایه کاهش تعداد کارمندان و کارگران و تنزل مزدهای واقعی بنا شده است» نفتا«

رکود اقتصادی را » نافتا«به همین دلیل . انجامد هش مزدهای واقعی میسازد و به کا محل کار در آمریکا و کانادا را نابود می

های دیگر اقتصاد به کار گرفته  گردند، در بخش کند، زیرا کارگرانی که در ایاالت متحده و یا کانادا اخراج می تشدید می

آمد اخراج  صرف که پیکاهش حجم م. آیند شوند و با انتقال صنایع قدیمی، صنایع رشدیابنده جدیدی پدید نمی نمی

شود که آن نیز به نوبه خود کاهش تعداد  رفت کلی و عام فروش منجر می کارگران و بستن کارخانجات است، به پس

.شاغلین و اخراج بیشتر کارگران صنعتی را بدنبال دارد  

های محلی را از  تهای آمریکایی و کانادایی به بازارهای مکزیکی نفوذ کرده و شرک شرکت» نفتا«به کمک قرارداد 

شوند و بخشی از اقتصاد  های کوچک و متوسط نابود می کند، شرکت تمرکز صنعت رشد می. سازند گردونه رقابت خارج می

بدین صورت ایاالت متحده رکود اقتصادی خود را به مکزیک صادر . گردد خدماتی مکزیکی با اعطای امتیاز تصاحب می

ه استثنای بازار کوچک مصرف متمولین، کمکی به افزایش تقاضای مصرف کلی فقر و مزد نازل در مکزیک ب. کند می

های   به امضا رسید، به تالشی شعبات شرکت1992قرارداد تجارت آزاد مابین ایاالت متحده و کانادا که در سال . کند نمی

.ایگزین گردیدندهای خود را بسته و توسط دفاتر فروش محلی ج آمریکایی انجامید، که پس از چندی نمایندگی  
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در . های معمول، در هر سه کشور به تشدید رکود اقتصادی انجامید درست برعکس پیش داوری» نفتا«بدین صورت ایجاد 

.   اینجا نیز توسعه تولید که به دنبال انتقال محل تولید صورت گرفت، به کاهش هزینه مصرف منجر شد  

  

»اقتصاد انگلی« مصرف تجملی و  
های رفاهی کوچکی  آمد و ثروت در دست اقلیت قلیلی که نه تنها در کشورهای پیشرفته، بلکه در بخشرشد و تمرکز در

چنین اروپای شرقی ساکن است، به رشد دینامیک در اقتصاد محصوالت لوکس مثل توریسم و صنایع  در جهان سوم و هم

دیوتی «و » درایو ـ این«فرهنگ . ر مدرن، انجامیدهای اتباط دو های تفننی الکترونیکی و دستگاه تفریحی، اتومبیل، دستگاه

های هوایی متمرکز گردیده اند، به مرکز ثقل اقتصاد مصرفی و  که قبل از هرچیز در حواشی نقاط گرهی راه» ـ فری

.تفریحی برای آنانی که درآمد بهتری دارند بدل گردیده است و منابع مالی عظیمی را دورهم جمع کرده است  

 طیف مواد مصرفی که در خدمت نحوه زندگی اقشار پردرآمد است، به 80ها از اواسط دهه  ز آغاز بحران بدهیدر حالی که ا

 درصد مردم 85. ناپذیری توسعه یافته، حجم مصرف اکثریت عظیمی از مردم جهان روز بروز کاهش یافته است شکل پایان

  .  کنند اعت میاجباراً تنها به مصرف مواد غذایی اولیه و کاالهای حیاتی قن

سابقه مصرف درکاالهای تجملی در جنب رشد مخارج نظامی، در ابتدا فرجی برای اقتصاد رکود زده جهانی  این رشد بی

در کشورهای جهان . هایی از اقتصاد که مولد کاالهای ضروری و خدماتی است، قرار دارد است، اما در مقابل رکود بخش

سازی و خدمات مهم اجتماعی به رکود کشیده شده، درحالی که مصرف تجملی  ذایی، خانهسوم و اروپای شرقی تولید مواد غ

عدم برابری اجتماعی و اختالف فاحش درآمد در مجارستان و . گذراند باالنشینان قدیمی و جدید دوران شکوفایی خود را می

ده سال پیش در » پورشه مدل کاررا«یک مثالً . اکنون با وضعیت در کشورهای آمریکای التین قابل قیاس است لهستان هم

یک کارگر متوسط .  فورینت قابل ابتیاع بود9720000 نمایندگی این شرکت در مرکز بوداپست به قیمت متواضعانه 

، ص 1991، 19اشپیگل؛ پایان سختی بعد از دوسال، شماره . ( سال کار کند70بایستی برای خرید این ماشین  صنعتی می

194(  

دهد، یعنی بازار برای اقشار پردرآمد در  ستم تولید جهانی روز بروز بازارهای محدودتری را هدف قرار میبدین صورت سی

کشورهای غربی و جزایر کوچک مصرف تجملی در جنوب و شرق، در حالی که درست در همین مناطق بدلیل سیستم 

هایی  کنند، آن هایی که تولید می آن.  استها بلوکه گردیده نازل مزدی متداول، رشد وعده داده شده قدرت خرید توده

. کننده اقتصاد نازل مزدی جهانی است این عالمت مشخصه تعیین. کنند نیستند که مصرف می  
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این اقتصاد فعالیت . کند پدید آمد که دیگر چیزی تولید نمی» اقتصاد انگلی«با تالشی صنایع مونتاژ در کشورهای غنی یک 

اقتصاد تکنولوژی . کند  متمرکز کرده و سودهای خود را از تولید در جهان سوم تأمین میهای خدماتی خویش را در بخش

محصول، تحقیق و تکامل بنا گردیده ) دیزاین(صنعتی، طراحی » نو ـ هاو«پیشرفته که بر پایه قدرت امکان استفاده از 

گیرد، زیرا   زیر سلطه تولید غیرمادی قرار میتولید مادی: بدیگر سخن. کشد های تولید مادی را به انقیاد خود می است، بخش

ها، سود تولیدکنندگان در  عالوه بر این. کند های تولید شده صنایع مونتاژ را از آن خود می های خدماتی ارزش که بخش

چنین سهیم گردیدن  ها و علوم به ثبت رسیده غربی و ژاپنی و هم جهان سوم  با پرداخت عوارض  حق استفاده از تکنیک

مرکز ثقل رشد در کشورهای پیشرفته اکنون قبل از . یابد دالالن، بازرگانان بزرگ و خرده کشورهای صنعتی تقلیل می

.های تولیدی های خدماتی، مستغالتی، زیربنایی تجارتی و یا مالی، روابط و ترابری قرار دارد تا در بخش هرچیز در بخش  

به کلی دگرگون » صنعت«مفهوم عبارت . دهد عینی رخ می» دییصنایع زا«و بدین صورت در کشورهای صنعتی نوعی 

مراکز ثقل تکنولوژی پیشرفته در حال حاضر شاهد رشد سریعی به قیمت تضعیف صنایع سنتی که در آغاز . شده است

.باشد انقالب صنعتی در کشورهای پیشرفته پدید آمدند، می  

ه در آن اکثر کشورها، برای بازار کشورهای عضو سازمان همکاری ما امروز با آنچنان اقتصاد جهانی سر و کار داریم، ک 

به استثنای برخی کشورها مثل کره جنوبی، برزیل و یا مکزیک این . کنند کاال تولید می) او ـ ا ـ سی ـ دی(اقتصادی 

 صنعتی به مناطق خود را مدیون انتقال تولید از کشورهای» صنعتی شدن«نامید، زیرا » تازه صنعتی«توان  کشورها را نمی

. اند و به عبارت دیگر در اثر تغییر شکل اقتصاد جهانی پدید آمده اند نازل مزدی در جهان سوم  

گرچه تولید مادی به اقتصادهای نازل مزدی جهان سوم منتقل . کند اقتصاد انگلی، سود تولیدکنندگان مستقیم را تصاحب می 

معلول «و از این جنبه . دهد ی در کشورهای غنی و وارد کننده رخ میترین رشد تولید ناخالص مل گردد، اما بزرگ می

است، رشد درآمد متناسبی در اقتصاد ) مواد خام و یا مونتاژ(وارداتی که با کار ارزان تولید گشته : است زیرا که» واردات

.خدماتی کشورهای غنی را بدنبال دارد  

کند، زیرا از آنجا که  ی در تثبیت این اقتصاد انگلی نقش مهمی ایفا میالملل های تطبیق ساختاری مورد نظر صندوق بین رفرم

هر کشور در حال رشد مجبور است طیف مشابهی از مواد خام و کاالهای صنعتی تولید کند، مجبور به رقابت با کشورهای 

های  ی توسط کنسرنالمللی و یا تجار بزرگ و متوسط در کشورهای صنعت های تجارت بین اما کانال. دیگر خواهد بود

در مقابل . این دوگانگی مابین رقابت و انحصار عالمت مشخصه سیستم تجارتی جهانی است. شوند انحصاری کنترل می
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گیرد،  رقابت کشنده مابین تولیدکنندگان مستقیم کشورهای مختلف که با وجود شرایط اضافه عرضه جهانی صورت می

صنعتی، تجار ) پاتنت(جهانی قرار دارد که مسلط بر تجارت جهانی، امتیازات های  کنترل انحصاری تعداد قلیلی از شرکت

.باشد بزرگ و کوچک می  

  

 سود از آن تجارت است
المللی وارد کشورهای  های بسیار نازل بین گردند، با قیمت از آنجا که کاالهایی که در کشورهای در حال رشد تولید می 

های اقتصادی از کشورهای در حال رشد به  ردات کشورهای عضو سازمان همکاریگردند، در نتیجه ارزش رسمی وا غنی می

های تجارتی کوچک و  ولی همین که این کاالها به کانال. نسبت حجم کل تجارت و تولیدات داخلی بسیار ناچیز است

ی که در کشورهای قیمت فروش کاالهای. یابد ها چندین برابر افزایش می بزرگ در کشورهای غنی راه یابند، ارزش آن

در نتیجه اقتصادهای خدماتی در کشورهای غنی . باشند شوند اغلب بیش از ده برابر قیمت وارده می جهان سوم تولید می

مثالً قیمت تک . کنند و بدون آنکه در تولید مادی سهیم باشند به افزایش تولید ناخالص ملی کمک می» خالق ارزش اند«

 بار گرانتر از قیمتی است که  تولیدکنندگان  آن در جهان 20گمرک و یا تقریباً  مت اولیه بی بار از قی10 تا 7فروش قهوه 

.کند سوم دریافت می  

در نتیجه بخش عظیم سود تولیدکنندگان مواد خام از آن فروشندگان بزرگ و کوچک و دالالن در کشورهای صنعتی  

 درصد کفش 60مثالً .  کشورهای نازل مزدی نیز صادق استاین روند در مورد محصوالت تولید شده صنعتی در. گردد می

سودهای حاصله از فروش کفش . های استثماری چینی تولید گردیده است فروخته شده در ایاالت متحده آمریکا در موسسه

، بلکه به )5,1رجوع کنید به جعبه (شود  در آمریکا، به جیب کارگران چینی که دارای مزد بسیار نازلی هستند، سرازیر نمی

. کند های آمریکایی تعلق دارد و به افزایش تولید ناخالص ملی آمریکا کمک می شرکت  

5,1جعبه   

:کنند مزد در کارخانجات چینی که برای تک فروشان آمریکایی تولید می   

تغال اش» گوانگ دونگ«در ایالت » 5پو یواِن «در کارخانه » تیمبرالند«زنانی که در تولید برای شرکت کفاشی «

 دالر 16( سنت در ساعت 22 ساله را با مزد 17 و یا 16این کارخانه دختران . کنند  ساعت در روز کار می14دارند، 

وال «برای فروشگاه » کتی لی جیفور«در یک کارخانه که کیف دستی . گمارد به کار می)  ساعت در هفته70برای 
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 درصد از کارگران 14باالترین مزد . است)  سنت در ساعت8نی یع( دالر 7کند، حداکثر مزد در هفته  تولید می» مارت

». دالر در ماه است18» کین شای«  

.  سنت در ساعت است31کند، مزد زنان جوان  های استریوفونیک خاصه اتومبیل تولید می در کارخانه دیگری که دستگاه

های مونتاژ شده   جوش دادن بخش ساعت در روز و شش بار در هفته به9ها با کمرهای خم روی میکروسکپ  آن«

».مشغولند  

که بعدها، پس از »  .گیرند  سال را به کار می25 تا 17، تنها زنان مجرد مابین )که در چین فعالیت دارند(هایی  شرکت«

کس قادر  تحت این شرایط هیچ. گردند شان مکیده شد، توسط گروه نوینی از زنان جوان جایگزین می  عصاره زنگیآنکه

 26کشند و یا پس از سپری شدن  یست مدت مدیدی دوام آورد و به همین دلیل این زنان یا آزادانه دست از کار مین

طبق » .یابد گردند و جایشان توسط گروه نوینی از زنان جوان پر گشته و کار ادامه می سال عمرشان به استعفا مجبور می

».گردد ج مییک قانون نگاشته نشده، هر زنی که حامله شود، اخرا  

2000ورلد نت دیلی دات کام، سپتامبر » بروتال چاینیز ورکینگ کاندیشنز بنفیت وال ـ مارت«: جان، ای، دافرتی  

اعداد و ارقام یک کارخانه در بنگالدش تصویر کلی از ساختار مخارج و تقسیم سود در : تر شدن، مثالی بزنیم برای روشن 

کلیه وسایل تولید و مواد .  دالر است40 تا 36ای یک دوجین پیراهن   کارخانهقیمت: دهد  میبه دستصنایع نساجی را 

)  دالر264دوجینی ( دالر 22این پیراهن به صورت تک فروش در ایاالت متحده به قیمت .  خام الزم وارد گردیده اند

 برابر 50اه است که حداقل  دالر در م20مزد زنان و کودکان شاغل در صنایع نساجی بنگالدش بالغ بر . گردد ارایه می

 به دستکمتر از دو درصد ارزش کل کاال، به صورت مزد : که نتیجه این. کمتر از مزد کارگران نساجی آمریکایی است

. و مستقل جهان سومی است» رقابت پذیر«یک درصد نیز سود تولید کننده . رسد می) کارگران(تولیدکنندگان اصلی   

به طور )  دالر در اذای یک دوجین پیراهن226=38-264(فروش  ای و قیمت تک ارخانهافزایش ناخالص مابین قیمت ک 

:گردد عمده بین سه جز تقسیم می  

دار که بخش عمده افزایش ناخالص قیمت را تعیین  المللی، تجار بزرگ و کوچک تا مغازه ـ سودهای دالالن بین1

.کند می  

ـ مخارج واقعی حمل و نقل و انبار و غیره2  
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که به هنگام فروش ) مالیات ارزش افزوده(های غیر مستقیم  گردد و یا مالیات رکات که شامل کاالی وارداتی میـ گم3

.شود بر قیمت افزوده می  

فروش در  ای است، لکن سود حاصله لزوماً به دست تک  برابر بیشتر از قیمت کارخانه7فروشی  گر چه قیمت تک 

های عظیم  آید از آن شرکت ی که توسط تجار بزرگ و کوچک بعمل میبخش عظیم سود. رسد کشورهای صنعتی نمی

. ها است التی و بانکغمست  

ای برای کسب  باید در نظر گرفت که جریان واردات از کشورهای جهان سوم به کشورهای غنی، در عین حال وسیله 

ر کشورهای اروپای غربی مالیات د. باشد مالیات کشورهای غنی به شکل مالیات فروش و یا  مالیات ارزش افزوده می

بدین صورت درآمد مالیاتی از ساختار نابرابر تبادل کاال . فروشی است ارزش افزوده بیش از ده درصد قیمت تک

سنگ درآمد کشورهای  های دارایی کشورهای غنی تقریباً هم در مثال صنایع نساجی، درآمد وزارت: گیرد سرچشمه می

بر مقداری است که کارگران تولید کننده صنایع نساجی کشور تولید کننده به اسم مزد  برا4تولید کننده و تقریباً 

. کنند دریافت می  

بخش سنگینی . کند در اقتصاد جهانی سرمایه، کار مورد نیاز خود را در بازارهای کار ملی مجزا و بسیار مختلف تهیه می 

رد و کالن، در بازارهای کالن مزدی کشورهای غنی پدید از مخارج مزد، یعنی مخارج حمل و نقل، انبار برای تجار خ

 برابر مزد 40کند که حداقل  فروش در یک کشور صنعتی مزدی دریافت می هنگامی که یک کارمند تک. آیند می

.کارگر در بنگالدش است، طبیعتاً سهم او از مخارج کلی مزد تا سهم تولید و توزیع کاالی مورد نظر باالتر است  

مابین کارگران صنعتی در بنگالدش و شاغلین به کار در » رابطه نابرابر مبادله«ال درست نیست که از یک با این ح 

دهد که سطح درآمد کلیه شاغلین در بخش  کلیه آمار موجود نشان می. فروشی در ایاالت متحده سخن گوییم اقتصاد تک

تنها بخش ) ا مخارج واقعی و دارای ارزش واقعی استکه تنه(ها  مزدهای آن. خدمات در کشورهای غنی، بسیار نازل است

.     دهد ناچیزی از درآمد کل فروش را تشکیل می  

 ساعت کار به ازای 30 تا 25 دالر است، یعنی 5مثالً در نمونه باال مخارج مزد برای تولید یک دوجین پیراهن در بنگالدش  

کند   دالر دریافت می5فروشی در ایاالت متحده ساعتی  ت تکفرض کنیم که کارمند شاغل در تجار.  سنت20 تا 15ساعتی 

 دالر، نصف مخارج مزد فروش در 5در نتیجه مخارج مزد تولید یک دوجین پیراهن با . فروشد  پیراهن می6و در  این مدت 

ی از قیمت با این وجود این مخارج، درصد ناچیز. کند  دالر خرج تولید می10 پیراهن 12فروشی است، که برای این  تک
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داران در کشورهای  دهد، یعنی سهم عمده سود به جیب تاجران و مغازه را تشکیل می)  دالر به انضمام مالیات292,60(کل 

.گردد غنی سرازیر می  

های  ها عمالًشرکت های جهان سومی زیر شرایط کامل رقابتی به کار مشغولند، خریداران کاالهای آن در حالی که شرکت 

، تنها )دالر3(جهان سومی است » رقابت پذیر«سود خالصی که از آن تولید کننده . باشند ری و چند ملیتی میتجارتی انحصا

چون کارخانجات کشورهای جهان سوم برای بازار جهانی که از کاال اشباع . یک درصد ارزش کل کاالی تولید شده است

. و تقلیل سقف سود تولیدکنندگان به سطح حداقل هستندای  کنند، گرایشاً مجبور به کاهش قیمت کارخانه است تولید می

.سازد المللی در افزایش حجم سود خود را تسهیل می این روند کار دالالن و تجار بزرگ بین  

  

های ساکن و متحرک بخش  
، »کهای متحر بخش«. گردد المللی می بین» متحرک«های  کوچ اماکن تولید مادی به کشورهای نازل مزدی شامل کلیه بخش

گذاری خارجی در کشورهای نازل مزدی یا با اعطای کنترات به تولیدکنندگان مستقل در جهان  های است که با سرمایه بخش

در کشورهای صنعتی » غیرمتحرک«های  برعکس بخش. سوم از یک مکان جغرافیایی به مکان دیگری قابلیت انتقال دارد

راه و : المللی امکان تغییر مکان ندارد مثل  ویژگی وجودی خود در سطح بینهای اقتصادی است که به علت متعلق به آن فعالیت

.های خدماتی ساختمان، کارهای دولتی، کشاورزی و اغلب فعالیت  

کند، از گذار نیروهای کار از مرزی به مرز  در حالی که سرمایه به آزادی از یک بازار کار به بازار کار دیگر سیر می 

به . گردد ای است که مرزهایش به دقت کنترل می های بسته بازارهای ملی کار، عمدتاً بخش. آید یدیگر جلوگیری به عمل م

عبور از مرز آمریکا برای کارگران مکزیکی ممنوع گردیده است تا در درون » نفتا«همین دلیل در چارچوب قرارداد 

 دولتی و کشاورزی که بدلیل وابستگی خود به های ساختمانی، اما برای کارگران بخش. اقتصاد نازل مزدی گرفتار بمانند

ها برای تنزل  گردد و در ضمن از آن المللی متحرک نیستند، به عنوان کارگر موسمی اجازه کار صادر می زمین از نظر بین

. گردد چنین تضعیف نقش سندیکاها استفاده می مزد کارگران آمریکایی و کانادایی و هم  

: شوند مراکز صنعتی قدیمی نابود می. یابد تارهای صنعتی کشورهای پیشرفته کامالً تغییر میبا انتقال اماکن تولید، ساخ 

های نوین رشد یابنده، مثل اقتصاد  بخش عظیمی از شاغلین در کشورهای صنعتی به قطب. رود ازبین می» ای سیستم کارخانه«

.گردند ی و مخابراتی جلب میهای اطالعات و صنایع جدید سیستم» غیرمادی«های اقتصاد  خدماتی، بخش  
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های مادی و غیرمادی و یا متحرک و ساکن برای شناخت و تفهیم تغییر ساختاری اقتصاد جهانی  دوگانگی مابین بخش 

طراحی، . رکود جهانی اقتصاد با رشد دینامیک تکنولوژی پیشرفته نوین در تضاد قرار ندارد. دارای اهمیت مرکزی است

تولید غیرمادی و کنترل بر . گردد ها کنترل می المللی تعلق دارد و توسط آن های بین به شرکت» نو ـ هاو«تکنولوژی و 

های غیرمادی سود تولید مادی  بخش. گیرد حقوق مالکیت معنوی بر تولید مادی تفوق داشته و آنرا در خدمت خود می

.کنند صنعتی را تصاحب می  

، تکنولوژی کامپیوتری و تکنیک تولید را در نوردید، اهرم تعیین کننده  علوم ارتباطی90 و 80پیشرفت عظیمی که در دهه  

ها اکنون بالواسطه با اماکن تولید و کارخانجات مونتاژ خود در سطح  مراکز شرکت: در روند انتقال اماکن تولید صنعتی بود

  و همین. طح جهان دست یافته اندجهان مربوطند و بدین وسیله به وسیله پر قدرتی برای کنترل و هدایت روند تولید در س

های محلی کوچک در کشورهای نازل مزدی، در هر گوشه جهان،  ها با استفاده از اماکن تولید و یا شرکت طور این شرکت

.گردند قادر به کاهش مخارج مزد می  

 صنایع به حتیاجیم اآورد، با این حال به کاهش عظ گرچه که انقالب فنی در کشورهای صنعتی مشاغل جدیدی را پدید می 

گیرد و کارگران اماکن تولیدی موجود از کار  های مونتاژ روبوتی کار کارگران را به عهده می جاده. انجامد نیروی کار می

ها، گرایشاً موج نوین ادغام و  تحول تکنولوژیکی در رابطه با انتقال اماکن تولید و تغییر ساختاری شرکت. گردند بیکار می

. سازد ع کلیدی را تشدید میتصاحب در صنای  

گردد و بدین صورت بخشی از  در عین حال برخی از خدمات به اماکن نازل مزدی در جهان سوم و اروپای شرقی منتقل می 

ها و مؤسسات مالی قادر خواهند بود قسمت بزرگی  شرکت. شود محسوب نمی» بخش غیر متحرک«اقتصاد خدماتی دیگر 

مثالً بسادگی و به کمک شبکه کامپیوتری و پست . اد کارمندان دفتری خود را  تقلیل دهندهای دفتری و تعد از فعالیت

های بزرگ را به کشورهای در حال رشد، جایی که حسابداران متبحر و خبرگان  الکترونیکی، سیستم حسابداری شرکت

ند و بدین صورت مخارج خود را به کن  دالر به کار اشتغال دارند، منتقل می100سیستم الکترونیکی با حقوقی کمتر از 

توان به  ها را می های مربوط به اسناد نگاشتنی و یا بایگانی آن چنین کنترات هم. دهند ای کاهش می صورت قابل مالحظه

 دالر این 3 تا 2های کوچک فیلیپینی واگذار کرد که کارمندان دفتری آن تحت بدترین شرایط حاضرند تا با روزی  شرکت

های خدماتی مشغول به کارند،  شاغلین به کار در کشورهای صنعتی در بخش% 70از آنجا که . نجام دهندکارها را ا
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بینی  نظر از تأثیرات اجتماعی آن، بر روی مزدها و یا اصوالً اشتغال، غیرقابل پیش آمدهای بالقوه انتقال اماکن کار، صرف پی

.است  
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اآفریق: دوم بخش  

دالیل واقعی گرسنگی:  سومالی -6  

هدف این عملیات . را اجرا کرد» تجدید امید« ایاالت متحده آمریکا زیر پرچم سازمان ملل متحد، عملیات 1993در سال 

شد، اما  خشکسالی، رشد کویر و جنگ داخلی رسماً دالیل ترویج گرسنگی محسوب می. کمک به مردم فقرزده سومالی بود

های قبل از بحران به سومالی تحمیل شده بود،  کار در سال ای که توسط کشورهای طلب دههای کشن ای به رفرم هیچ اشاره

.  گرفت صورت نمی  

گرا و دهقانان  داران چادرنشین کوچ  کشوری دهقانی بود، که اقتصادش بر پایه مبادله مابین دام70سومالی تا اوایل دهه  

های مکرر، قادر بود عمالً  این کشور با وجود خشکسالی. بودندنشین  کرد و غریب نیمی از مردمش کوچ خرده پا عمل می

سازی  پس از خصوصی. المللی نداشت های بین مواد غذایی الزم برای شهروندان خود را تأمین کند و نیاز آنچنانی به کمک

 توسعه یافت که نتیجتاً به های اسکانی چوپانان، دامداری تجارتی شدیداً چنین با اجرای برنامه ها، مراتع و هم ها و قنات چاه

در این کشور نیز چون دیگر کشورهای در حال رشد، کشت محصوالت صادراتی، . گرا افزود فقر چوپانان کوچ

های زیر کشت را بخود اختصاص داد و در نتیجه کشت مواد غذایی برای مصرف داخلی را تضعیف کرد  ترین زمین مرغوب

کرد که بعد به  درآمد از صادرات را تأمین می% 80، 1983فروش دام در سال .  ساختو زندگی بر دهقانان خرده پا را دشوار

خیز خلیج این درصد رفته رفته کاهش  علت واریزکردن پول توسط کارگران سومالی شاغل به کار در کشورهای نفت

. یافت  

در تشدید بحران در کشاورزی ای   نقش تعیین کننده80المللی پول و بانک جهانی در اوایل دهه  دخالت صندوق بین 

گرا و کشاورزی ساکن که معامالت خود را یا با  های اقتصادی، تعادل شکننده مابین دامداری کوچ رفرم. سومالی ایفا کرد

جویانه سختی تحمیل شد تا در وهله  به دولت سومالی برنامه صرفه. دادند، را بهم زد پول و یا بطریق پایاپای سنتی انجام می

از آن %) 20(ها  بخش عظیمی از این بدهی. های خود را به کلوپ پاریس بپردازد  کشور قادر شود بهره بدهیاول این

کاران  مابین طلب«) آی ـ ال ـ او(طبق گزارش پروژه سازمان جهانی کار ) 1. (المللی و بانک جهانی بود صندوق بین

های تطبیقی،  گذاری در برنامه برعکس با سرمایه. ها است المللی پول مخالف تعویض بدهی بزرگ سومالی، تنها صندوق بین

)2. (ها است هدف اصلی این سازمان فراهم آوردن امکانات برای بازپرداخت بدهی  
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 تالشی خودکفایی
 80 تا اواسط دهه 70از اواسط دهه . کند برنامه تطبیق ساختاری وابستگی سومالی را در وارد کردن غالت تشدید می

با افزایش ) 3. (مصرف شد% 35 برابر افزایش یافت و سرانجام بالغ بر 15 درصد، 30 غذایی با رشد سالیانه های مواد کمک

رسید، کم کم  حجم کاالهای وارداتی و واردات برنج مازاد مصرف ارزان قیمت، که در بازارهای محلی بفروش می

ات غذایی، بضرر محصوالت سنتی، ذرت و ارزن تولیدکنندگان محلی از دور رقابت خارج شدند و تغییر اساسی در عاد

المللی متواتراً و بکرات اعمال شد، به افزایش قیمت  کاهش ارزش شیلینگ سومالی که زیر فشار صندوق بین. پدید آمد

این وضعیت مستقیماً بر روی تولیدکنندگان کشاورزی به . مواد سوختی، کود و دیگر مواد مورد لزوم کشاورزی انجامید

قدرت خرید شهرنشینان به طور . طور مناطق زیر شبکه آبیاری تأثیر گذارد ر مناطق کشت دیمی و همینویژه د

های دولتی از بین رفت و یا کاهش یافت، ساختارهای زیربنایی متالشی شد و غیرمتمرکز  وحشتناکی سقوط کرد، یارانه

عالوه براین طی همین ) 4.(تایی را موجب گردیدتشدید فقر مابین نقاط روس» های غذایی کمک«کردن بازار غله و هجوم 

زمان کارمندان دولتی، افسران ارشد ارتش و بازرگانانی که دارای روابط حسنه با دولت بودند، بخش بزرگی از مراتع 

دهندگان به عوض ترغیب تولید مواد غذایی برای بازارهای محلی، به تبلیغ  وام) 5. (خیز کشور را تصاحب کردند حاصل

.پرداختند زا و پنبه می جات، سبزیجات، مواد روغن مثل میوه» پرارزش«ید محصوالت صادراتی به اصطالح تول  

  

یردا تالشی اقتصاد دام  
بانک جهانی دولت را ترغیب .  بدنبال کاهش ارزش ارز، قیمت داروهای دامپزشکی فزونی یافت80های  اوایل سال

ایجاد بازار خصوصی برای . گرا شهریه بطلبد ن تلقیح دام از چوپانان کوچچنی کرد تا برای اقدامات دامپزشکی و هم می

وظایفی که وزارت دامپزشکی برای تضمین سالمت دام داشت، رفته رفته . داروهای دامپزشکی مورد تشویق قرار گرفت

ه نظر بانک جهانی ب. شد بایست از طریق شهریه تأمین می های دامپزشکی می تقلیل یافت و در نتیجه مخارج آزمایشگاه

تواند به طور جامع توسط بخش خصوصی به  خدمات دامپزشکی، برای تکامل دام در کلیه نقاط تعیین کننده است و می«

و از آنجایی که تنها تعداد قلیلی از دامپزشکان در مراتع دور افتاده به کار اشتغال دارند، لذا تأمین بهتر ... عهده گرفته شود 

است که مخارجشان از طریق فروش داروهای دامپزشکی تأمین خواهد » شبه دامپزشکی«های  وهدام، وابسته به گر

) 6(» .گردید  
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ها برای شرایط خشکسالی، تجارتی شدن  گام با فقدان آذوقه اندوخته شده ویژه دام سازی تأمین دامپزشکی، هم خصوصی

ها از بین  گله: د که نتایج آن از پیش قابل حدث بودتوجهی به اقدامات الزم برای تأمین آب و مرتع بو تأمین آب و کم

گرا را با  هدف مخفی برنامه فوق نیز همین بود تا چوپانان کوچ. رفتند و سهم چوپانان از جمعیت کل کشور کاهش یافت

کشورهای ها، یعنی کاهش مقدار دام موجود را در  وسعت گله» تطبیق«بانک جهانی . ای آن نابود سازد اقتصاد سنتی مبادله

ها را مسبب اصلی نابودی محیط زیست قلمداد  سویه گله کرد، زیرا که به طور یک جنوب صحرا اساساً مثبت ارزیابی می

)7.(نمود می  

 در سومالی جنون گاوی 1984هنگامی که در سال : تالشی تأمین دامپزشکی به طور غیر مستقیم به نفع کشورهای غنی بود

دی و کشورهای خلیج آناً از ورود گاو از این کشور جلوگیری کرده و گوشت گاو الزم شیوع پیدا کرد، عربستان سعو

اما باوجود پایان این اپیدمی، داغ لعنت از گردن گاوهای سومالی برداشته . خود را از استرالیا و جامعه اروپایی وارد ساختند

.نشد  

  

 تالشی دولت
ای در  المللی و بانک جهانی صورت گرفت، نقش تعیین کننده ینتغییر ساختاری در مخارج دولت که زیر نظر صندوق ب

ساختارهای زیربنایی کشاورزی از بین رفت و بودجه . ایفا کرد) مواد غذایی(تالشی تولید محصوالت کشاورزی 

شد که دولت سومالی منابع داخلی خود را  المللی مانع می صندوق بین. کاهش یافت% 85، 70کشاورزی نسبت به دهه 

» های کمک«در ضمن اعتبار دهندگان، . کرد های مشکلی را برای محدود کردن کسر بودجه تعیین می هیز کند و هدفتج

دادند تا  های غذایی در اختیار دولت قرار می صورت سرمایه و یا وسایل و ابزار ضرور، بلکه به صورت کمکه خود را نه ب

های تکاملی تأمین   تأسیس کندکه از طریق آن، بودجه پروژهها در بازارهای محلی، بنیادی دولت به کمک فروش آن

های غذایی منبع اصلی درآمد دولت شد و اعتباردهندگان از این طریق کلیه بودجه  بدین صورت فروش کمک. شود

.کشور را تحت کنترل خود درآوردند  

 بودجه پزشکی نسبت به سطح 1989سال تا . های بهداشتی و فرهنگی بکلی از بین رفت های اقتصادی، برنامه بدنبال رفرم

آموز در سال  طبق آمار بانک جهانی در بخش فرهنگی، مخارج ثابت برای هر دانش. کاهش یافت% 78، قریب به 1978

 تعداد 1989 تا 1981های  در بین سال. شد  دالر در سال می82 بالغ بر 1982همین مبلغ در سال .  دالر بود4 تنها 1989

ها و لوازم تحصیلی از  کتاب. کاهش یافت% 41 وجود رشد عظیم تعداد کودکان واجب التدریس آموزان، با دانش
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تر شد و یک چهارم مدارس ابتدایی به تعطیل  وضعیت ساختمانی مدارس روز بروز وخیم. های درسی ناپدید گردید کالس

.ای تنزل یافت طور حقوق معلمین به سطح بسیار حقیرانه کلی کشید و همین  

گرا را محکوم  ها، چوپانان کوچ نابودی گله. المللی و بانک جهانی، اقتصاد سومالی را به قهقرا کشید های صندوق بین مهبرنا

فروختند و یا با دام  ها می به گرسنگی کرد، که بنوبه خود روی تولیدکنندگان غله، که تا کنون محصوالت خود را به آن

نابودی درآمد ارزی بدنبال کاهش صدور دام و . های اقتصاد مرتعی از بین رفت هکلیه شبک. کردند، تأثیر گذارد مبادله می

چنین کاهش ارسال ارز توسط کارگران سومالی در کشورهای عربی خلیج، موازنه بودجه و به طور کل بودجه دولتی را  هم

. دهای اقتصادی و اجتماعی دولت انجامی با اشکال روبرو کرد و در نتیجه به تالشی برنامه  

شد و  شده غالت سوبسیدی آمریکایی که در بازارهای محلی ارائه می» دامپینگ«های  پا در نتیجه قیمت دهقانان خرده

از آنجایی که مردم شهرنشین به . چنین بدنبال افزایش قیمت لوازم کشاورزی، رفته رفته از بازارهای محلی رانده شدند هم

های دولتی برای آبیاری مناطق زیر کشت قطع  کمک. یز کاهش یافتفقر کشانده شدند، سطح مصرف مواد عذایی ن

.گردید و مزارع دولتی زیر نظر بانک جهانی تعطیل و یا خصوصی شد  

درآمد متوسط در . کاهش یافت% 90، 1975 نسبت به سال 1989طبق تخمین بانک جهانی حقوق کارمندان دولتی تا سال  

کرد، اما  البته بانک جهانی پیشنهاد افزایش حقوق می. تولید ناخالص بود % 0,5که دالر در ماه نزول کرد، 3بخش دولتی به 

با این برنامه . کارمندان دولتی اخراج گردند و کلیه مزایای وپژه قطع گردد تا سطح بودجه ثابت بماند% 40به شرطی که 

دهنده،  چندین کشور وام. ار کارمند بودهز25 تنها اجازه داشتن 1995 میلیون نفر جمعیت تا سال 6بخش دولتی کشوری با 

.گذاری روند تقلیل کارمندان اداری اعالم کردند عالقه وافر خود را در سرمایه  

دهندگان کوشش کرد زیر بنای اقتصادی و اجتماعی کشور را  المللی وام برای جلوگیری از فاجعه تهدید کننده، مجمع بین 

یت سازد و خدمات دولتی را از نو براه افکند، اما اقدامات تطبیقی مجدداً احیا کند، قدرت خرید مردم را تقو

 1991های داخلی سال  و در اوج جنگ» زیادباره«ها یک سال قبل از سقوط دولت ژنرال  ماکرواکونومیکی، که آن

که بخش (ری پیشنهاد کردند کماکان خواستار تقلیل بیشتر مخارج دولتی، تغییر ساختار بانک مرکزی، تعدیل سیستم اعتبا

.های دولتی بود و انحالل اغلب شرکت) خصوصی را کامالً منهدم ساخت  

ها قطع  اعتبارات بانک جهانی بعلت عقب افتادن اقساط بدهی. درآمد صادراتی بود% 194,6 بدهی این کشور 1989در سال  

 ساختاری در نظر گرفت، که قسط  میلیون دالر برای اقدامات تطبیق70 اعتباری به حجم 1989بانک جهانی در ژوئن . شد
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اول آن پرداخت شد ولی اقساط بعدی بعلت خرابی توان ماکرواکونومیکی سومالی بعد از چند ماه پرداخت نگردید و در 

ها،  الزمه تصویب اعتبارات جدید و یا تعویض بدهی. بکلی قطع گردید» زیادباره« بعد از سقوط دولت 1991ژانویه 

.کاران و تطبیق ساختاری گرفتار آمده بود سومالی در چنگال طلب. فتاده بودا های عقب پرداخت بدهی  

  

 درس عبرت سومالی 
های ماکرواکونومیکی  های غذایی از طرفی و اعمال رفرم ، چگونه کشوری در اثر اهدای کمکدهد تجربه سومالی نشان می

های  در بین کشورهای رشد نیافته، سومالی. گردد میالمللی از طرف دیگر ویران  مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین

هایی است که درصد کشور در حال رشد تحمیل  های صورت گرفته در سومالی شبیه همان رفرم زیادی وجود دارد و رفرم

 المللی، های بانک جهانی و صندوق بین در تمام آفریقا برنامه: ولی یک جنبه مهم دیگر را باید در نظر گرفت. گردد می

های حیوانی سوبسید شده از جامعه  گوشت و فرآورده) بی گمرک(واردات . سازد داری تجارتی و سنتی را نابود می دام

 بار 7، 1984صادرات گوشت جامعه اروپا به غرب آفریقا از سال . اروپا، اقتصاد کشاورزی مرتعی آفریقا را نابود ساخت

صاحبان دام . رسد ه نصف قیمت گوشت تولیدشده در محل به فروش میگوشت اروپایی، با کیفیت نازل ب«. افزایش یافته

)8(» .ها نیست کس حاضر به خرید دام آن در منطقه ساحل باید تجربه کنند که هیچ  

برعکس، قحطی بدنبال عرضه .   قحطی نتیجه کمبود مواد غذایی نیست20دهد که در پایان قرن  تجربه سومالی نشان می 

 که بازار غله زیر نظر بانک جهانی غیرمتمرکز گردید، مازاد غله 80از دهه . آید طح جهان پدید میزیاد از حد غله در س

ثبات  تولید شده آمریکایی به طور سیستماتیک وارد بازر شد تا دهقانان را نابود سازد و تولید ملی مواد غذایی را بی

.های محیط زیست آسیب پذیرترند ی و دیگر بحرانتحت چنین شرایطی طبیعتاً این کشورها در مقابل خشکسال. گرداند  

ای نابودی شبکه تأمین  بدون هیچ شبهه» برتون ـ وود«در کشاورزی زیر نظر مؤسسه » تطبیق بخشی«در تمام قاره، نمونه  

های مواد غذایی به کشورهای جنوب صحرا  وابستگی به بازارهای جهانی شدت یافت، کمک. غذایی محلی را در نظر دارد

 واردات غله 1993 و 1974های  مابین سال.  برابر افزایش یافت و واردات غله تجارتی دو برابر شد7 بیش از 1974ز سال ا

 6،64 هزار تن به 910های غذایی از  چنین کمک  میلیون تن و هم8,47 میلیون تن به 3,72کشورهای جنوب صحرا از 

)9. (میلیون تن افزایش یافت  
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چنین کشورهایی که تا قبل از آن  مختص کشورهای خشکسالی زده پیرامون صحرا نشد، بلکه همهای غذایی تنها  کمک 

زیمبابوه که زمانی به خزانه نان آفریقای جنوبی مشهور بود، در . قادر به تأمین مواد غذایی خود بودند را نیز در برگرفت

خیز این کشور کشت  تر حاصل کمهای  محصول ذرت که در بخش.  دچار خشکسالی و قحطی شدیدی شد1992سال 

ناک است، افزایش صدور تنباکو طی همین مدت است که به کمک  آنچه که تلخ. کاهش یافت% 90شد، بیش از  می

در حالی که قحطی و گرسنگی ) 10. (گردید امکانات آبیاری مدرن، وام و تحقیقات علمی تنها جهت صادرات کشت می

های  کرد، بخش عظیمی از درآمد صادرات زیمبابوه صرف پرداخت وام  مجبور میمردم این کشور را به خوردن موریانه

.شد خارجی این کشور می  

در مالوی که روزی صادرکننده خالص . تحت شرایط تطبیق ساختاری دهقانان کم کم دست از زراعت سنتی کشیدند 

. کشت تنباکو دو برابر شد1993 و 1986های  کاهش یافت، اما مابین سال% 40، 1992مواد غذایی بود، تولید ذرت در سال 

 کشورهای آفریقایی مجبور به 80در طی دهه ) 11. ( هزار هکتار زمین مرغوب برای کشت تنباکو زیر کشت رفت150

مخارج دولتی برای تکامل مناطق دهقانی شدیداً کاهش یافت که به تالشی ساختارهای . جویانه سختی شدند اقدامات صرفه

. فروشد سازد و آن را خرج دررفته به دهقانان فقیر می برنامه بانک جهانی از آب کاال می. اورزی انجامیدزیر بنایی کش

. نظر کنند کشورها مجبور بودند به دلیل فقدان امکانات مالی از انجام اقدامات الزم برای تضمین و تأمین منابع آبی صرف

شک شد و یا خصوصی گشته و به دالالن و یا دهقانان غنی ها بدلیل فقدان حراست و ترمیم خ های آب و چاه چشمه

تجارتی گشتن آب و تأسیسات آبیاری به تالشی سیستم تأمین مواد غذایی و پیدایش » سمی یارید«در منطقه . فروخته شد

)12. (قحطی منجر شد  

سازی، خلقت  در دوران جهانیکنند، لکن قحطی  البته علل جغرافیایی و نیز آب و هوا در پیدایش قحطی هم نقشی ایفا می

باشد که تأمین غذایی  قحطی نتیجه کمبود مواد غذایی نیست بلکه زاده ساختار اضافه عرضه در سطح جهان می. انسان است

 عرضه که توسط کشاورزی  این اضافه. برد کند و تولید ملی مواد غذایی در کشورهای فقیر را از بین می مطمئن را نابود می

های تطبیق ساختاری  عالوه بر آن برنامه. شود، در نهایت فقیر شدن دهقانان جهان را بدنبال دارد  کنترل میتجارتی جهانی

ها  المللی است که در رابطه مستقیم با دالیل گرسنگی قرار گرفته است، زیرا که این برنامه بانک جهانی و صندوق بین

یماً در خدمت سیستم بازار جهانی قرار ندارد، به طور های فعالیت اقتصادی در شهر و ده را که مستق کلیه بخش

.برند سیستماتیک از بین می  



 جهانی اما خشن ... 77 تارنگاشت عدالت

 

  اقتصادی خلق در روآنداکشتار -7

ولی .  به کشتار نژادی کشید، در مطبوعات غربی به مثابه حماسه رنج بشری مطرح گردید1994بحران روآندا که در سال 

در جوامع اروپایی و غربی زد . دند، علل اقتصادی و اجتماعی این فاجعه بودنگاران مورد اغماض قرار دا آنچه را که روزنامه

های داخلی تقریباً به مثابۀ یک امر اجتناب ناپذیر و سرشتی در جوامعی که در راه گذار  و خوردهای نژادی و جنگ

ال شده در این وحشیگری اعم. شود دردناک از یک دولت تک حزبی به سیستم دمکراتیک و بازار آزادنند تلقی می

المللی مسکوت گذاردند، بحران عمیقی بود که  های بین اما آنچه را که رسانه. کشتار، انظار عمومی جهانی را شوکه کرد

زیر نظر بانک جهانی » اقتصاد کشاورزی«واقعیت امر این بود که تغییر ساختاری . قبل از جنگ داخلی آغاز گردیده بود

.کشور را از قبل به فقر و فالکت کشیده بودالمللی مردم این  و صندوق بین  

های جامع ماکرواکونومیکی توسط  المللی بازار قهوه و اعمال رفرم خرابی وضع اقتصاد که بالفاصله پس از تالشی بین 

در سال . های نژادی موجود را تشدید کرد و تالشی سیاسی کشور را شتاب بخشید پدید آمد، تنش» برتن ـ وود«موسسه 

د «قیمت قهوه جهانی به قعر سقوط کرد و بنیاد دولتی . المللی قهوه رفته رفته از بین رفت یستم سهمی قرارداد بین س1987

داشت، دچار بدهی عظیمی  برای تثبیت قیمت قهوه، که قیمت قهوه را برای دهقانان روآندایی ثابت نگاه می» اِگالیزاسیون

 فشار سیاسی واشنگتن در جهت دفاع از منافع تولیدکنندگان کالن قهوه  قراداد قهوه زیر1989هنگامی که در سال . شد

پس از یک . ای به اقتصاد روآندا وارد آمد آمریکایی بکلی شکست خورد و قیمت قهوه بیشتر نزول کرد، ضربه کشنده

برای ) 13. (کاهش یافت% 50نشست تاریخی تولیدکنندگان قهوه در فلوریدا، قیمت قهوه در عرض چند ماه بیش از 

قیمت % 5قیمت محصوالت به سطح کمتر از . روآندا و چند کشور دیگر آفریقایی سقوط قیمت قهوه نابود کننده بود

المللی کشورهای غنی را قادر ساخت که روی گرده  کاهش قیمت قهوه در سطح بین. فروش آمریکایی رسید تک

.تولیدکنندگان اصلی به سود کالنی دست یابند  
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ریمیراث استعما  

در » توتسی«و » هوتو«های مابین قبایل  سهم غرب در پیدایش این فاجعه کجاست؟ در ابتدا باید گفت که درگیری

آمد سیستم استعماری گذشته است که تا کنون بسیاری از مشخصات گذشته خود را حفظ کرده  روآندا به طور وسیعی پی

. است  

را مورد استفاده » موامی«پادشاه وقت از قبیله توتسی » نیانزا«مانی در گر آل  نیروهای استعمارگر اشغال19 از اواخر قرن 

ها اعمال شد،   توسط بلژیکی1926قراردادند تا اجازه استقرار پایگاه نظامی دریافت کنند، اما عمالً رفرم اداری که در سال 

را » توتسی«و » هوتو«های مابین  گیریها در بلژیکی. ای شکل داد روابط نژادی ـ اجتماعی روآندا را به طور تعیین کننده

رؤسای سنتی قبایل توسط پیشکاران . مند مورد استفاده قرار دادند تا ادعاهای ملکی خود را به کرسی نشانند به طور هدف

وظیفه شالق زدن و تنبیه متخلفان نیز به عهده . شدند مستعمراتی برای به کار گرفتن اجباری کارگران به خدمت گرفته می

ها زیر نظر مستقیم مباشر مستعمراتی بلژیکی که مسئول آن بخش  این مجازات. خوار استعمارگران بود ن رؤسای جیرههمی

روابط سنتی . یافت و همبستگی مابین دهات و محالت از بین رفت جو سؤظن و ترس توسعه می. گرفت بود، صورت می

 آوردن کنترل به دستا ترغیب رقابت مابین قبایل مختلف، ها ب هدف آن. موجود، به خدمت منافع استعمارگران گرفته شد

بود، زیرا که همبستگی بین دو قبیله » توتسی«و » هوتو«سیاسی و از بین بردن احساس همبستگی مابین دو قبیله بزرگ 

 را به اشراف ها وظیفه اخذ مالیات و قضاوت آن. شد ناپذیری علیه نیروهای استعمارگر کانالیزه می نامبرده به طور اجتناب

بجای محصوالت غذایی، اقتصاد » محصوالت مستعمراتی«ها با مجبور ساختن دهقانان به کشت  آن. محول کردند» توتسی«

کشت ) کولتور ابلیگاتور(امالک اجتماعی به مالکیت خصوصی درآمد، که صرفاً گیاهان صادراتی . دهات را نابود ساختند

) 14. (گردید می  

خاطرات تاریخی . های لفظی روآندا ـ اوروندی کرد آوری و قلب داده ریخ شناسان را مؤظف به جمعدولت مستعمراتی تا 

به مثابه » هوتو«اعالم شد، در حالی که قبیله » توتسی«ادامه دهنده سلسله » موامی«تنها سلطنت . وارونه جلوه داده شد

به طریق دلخواه ثبت گردیده » تعلق نژادی«ر آن ها شناسنامه صادر کردند که د آن) 15. (کاست مرئوس قلمداد گردید

.نام گرفتند» هوتو«و دهقانان » توتسی«دارها  دام: بود  

که از ) پوست تکامل یافته سیاه(ها طبقه اجتماعی نوینی پدید آوردند  ای ـ اجتماعی بلژیکی از درون تضادهای قبیله 

گذاری کرد که تربیت فرزندان  ک سیستم فرهنگی پایهقدرت استعماری در ضمن ی. تشکیل شده بود» توتسی«اشرافیت 
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طور میسیونرهای مسیحی فراوانی برای اعمال  همین. داد رؤسای قبایل و کارگزاران آفریقایی را که احتیاج داشت، تعلیم می

الت این میسیونرها دهقانان را ترغیب به کشت محصو. گرفتند اهداف سلطه استعماری بلژیکی مورد استفاده قرار می

شد، تا به امروز آثار عمیق خود   در درون جامعه روآندا تغذیه می20این تضادهای نژادی که از دهه . کردند صادراتی می

.را به جای گذارده است  

تر  المللی غامض  رابطه این کشور با قدرت استعماری گذشته و اعتباردهندگان بین1962پس از دستیابی به استقالل در سال  

 تا به امروز 1990دوستانه که از ابتدای جنگ داخلی از  های نظامی، اقتصادی و یا انسان  وجود کلیه دخالتولی با. شد

که گروهی از خلق را علیه گروه دیگر به بازی » تقسیم کرده و حکومت کن«صورت گرفته است، در هدف اصلی، 

تعدد اعتباردهندگان در پاریس را چه در مورد های م بحران در روآندا کنفرانس. گیرد، تغییری بوجود نیامده است می

مجمع اعتباردهندگان ابتکارات مختلف را همواره با جنگی . بست و چه کنفرانس صلح بدنبال داشته است قراردادهای آتش

ی اعطای مجدد اعتبارات دوجانبه و یا چندجانبه که از ابتدای جنگ داخل. کرد از شرایط و بدیل شرایط نظارت و کنترل می

طور  همین. متوقف گردیده بود، منوط بر این گردید که روند دمکراتیزه کردن زیر نظر دقیق اعتباردهندگان آغاز گردد

... المللی گردید  های کشورهای غربی نیز برای ایجاد دمکراسی چندحزبی نیز منوط به توافق روآندا با صندوق بین کمک

 1989را که قدرت اصلی سیاسی در روآندا پس از تالشی بازار قهوه در سال نمود، زی ها از این نظر رؤیایی می این کوشش

های دوجانبه   که ادامه کمک1993اطالعیه وزارت امور خارجه آمریکا در سال . عمالً به دست اعتباردهندگان افتاده بود

ن نمونه برای وضعیت این کشور نمود، بهتری آمریکا را وابسته به عالقه دولت به اعمال رفرم و پیشرفت روند دمکراسی می

.است  

 به امضا رسید، بر پایه برابری فرمالیستی نژادها بنا گردیده بود و همان طور 1993که در ماه اوت » آروشا«قراداد صلح  

های  فقر شدید مردم بدنبال جنگ و هم چنین رفرم. زد از ابتدا به شکست محکوم بود که مجمع اعتباردهندگان حدث می

بایستی که تنها شرایط پیدایش  این قراداد می. گذاشت المللی، امکانی برای روند واقعی دمکراتیزه شدن نمی نصندوق بی

ـ در ضمن عبارت جدیدی در دایرۀ المعارف اعتبار دهندگان ـ را پدید آورد که ) گود گاورنانسی(» دولت مقبول«یک 

اما طرح فرمالیستی . الفی چند حزبی را ممکن سازدکاران خارجی روآندا، یک دولت به ظاهر ائت تحت رهبری طلب

های سیاسی مختلف در  دمکراسی چند حزبی که کشورهای اعتباردهنده خواستار آن بودند، عمالً تضادهای مابین فراکسیون
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جای تعجب نبود که بانک جهانی پس از توقف مذاکرات صلح، پرداخت اعتبارات به تصویب . درون رژیم را تشدید کرد

)16. (ده را موقوف کردرسی  

  

 وضع اقتصادی پس از کسب استقالل
هایی در تلون  با اینکه واقعاً پیشرفت. ای در ایجاد بحران در روآندا ایفا کرد کننده تکامل سیستم پسامستعمراتی نقش تعیین

قهوه، محصول عمده . اقتصاد ملی پدید آمد، لکن اقتصاد این کشور روی هم رفته متأثر از سیستم مستعمراتی باقی ماند

. داد درآمد ارزی روآندا را تشکیل می% 80صادراتی همان طور که دستگاه اداری بلژیکی متداول ساخته بود، باقی ماند و 

با اینکه سطح فقر باال بود، لکن در دهه . یک طبقه نوین نافع در تجارت قهوه با روابط نزدیک به قدرت سیاسی پدید آمد

تولید ناخالص داخلی . های اجتماعی و اقتصادی ملموس بود ای در بخش های قابل مالحظه  پیشرفت80 و تا اواسط دهه 70

ای از خردساالن به مدارس راه یافتند  تعداد قابل مالحظه. کرد در سال رشد می% 4,9 به طور متوسط 1989 تا 1965از سال 

)17. (ر نازل بوددر سال نسبت به سایر کشورهای جنوب صحرا بسیا% 4و نرخ تورم با   

 درصد افزایش سالیانه جمعیت، تکه تکه شدن مزارع و 3,2: با اینکه کشاورزی روآندا زیر فشار دمگرافیک شدیدی بود 

ای  نابودی زمین کشت در اثر پیشروی خاک، با این وجود این کشور توانست در جنب تکامل اقتصاد صادراتی تا اندازه

گردید،  های دهقانی کشت می شرکت% 70قهوه توسط تقریباً .  مردم خود را فراهم کندنیز تأمین مواد الزم غذایی برای

در این بین منابع درآمدی دیگری نیز  مثل مواد غذایی . داد لکن تنها بخش کوچکی از درآمد کل کشور را تشکیل می

 واردات غله به 80تا اواخر دهه ) 18. (گردید سنتی و یا آبجوی موز، پدیدار گشته بود که در بازارهای محلی عرضه می

 با کاهش 80های غذایی به نسبت دیگر کشورهای منطقه بسیار ناچیز بود اما این وضعیت در ابتدای دهه  انضمام کمک

در تضاد با تعدیل تجارت متداولی که (تا این زمان، تولیدکنندگان محلی . حجم مواد غذایی سرانه رو به وخامت گذارد

با اجرای ) 19. (های وارداتی برای مواد غذایی دارای تأمین مالی بودند به کمک محدویت) ر آن بودبانک جهانی خواستا

. این حفاظ از بین رفت1990های تطبیقی از سال  برنامه  

بخش عظیمی از درآمد دولت، با وجود این . اساس اقتصادی دولت روآندا پس از اعالم استقالل نسبتاً شکننده باقی ماند 

هنگامی که . سقوط قیمت قهوه، بحران مالی دولت را بدنبال خواهد داشت، کماکان وابسته به صدور قهوه بودخطر که 

ها گردید و بدین  ها آغاز گردید، بخش عمده درآمد چای و قهوه صرف بازپرداخت بدهی بحران بازپرداخت بدهی

.صورت فشار روی دهقانان خرده پا فزونی یافت  
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با سقوط . کاهش یافت و به اضمحالل مؤسسات دولتی انجامید% 50، 1991 تا 1987های  ین سالدرآمد از صادرات در ب 

های  بنا بر آمار بانک جهانی تولید ناخالص سرانه داخلی مابین سال. قیمت قهوه گرسنگی در کلیه نقاط کشور شیوع یافت

.کاهش یافت % 5,5تالشی بازار قهوه ، یعنی پس از 1991 تا 1987های  اما مابین سال% 0,4 تنها 1986 تا 1980  

  

   پولالمللی دخالت بانک جهانی و صندوق بین
این هیأت .  هیأتی از طرف بانک جهانی برای کنترل مخارج دولتی این کشور به روآندا عزیمت کرد1988در نوامبر سال 

: هیأت دو سناریو ی مختلف را ترسیم کرد. پیشنهادات مختلفی  ارائه داد تا روآندا را مجدداً به راه رشد مستمر هدایت کند

ریزی دولتی بدون  کرد که سیستم قدیمی با برنامه که امکاناتی را بررسی می» بدون تحول کاربردی«اولی تحت عنوان 

بازار «که اقداماتی را برای رفرم ماکرواکونومیکی و گذار به » تحول کاربردی«تغییر برقرار بماند و دومی تحت عنوان 

آمدهای اقتصادی آن، بانک جهانی  و بررسی دقیق پی) سیمولیشن(پس از اجرای تخیلی دو پیشنهاد . کرد  ترسیم می»آزاد

 به طور 1993 تا 1989های  بینانه دست یافت که با اجرای راه دوم در روآندا، سطح مصرف مابین سال به این نتیجه خوش

این محاسبات توان صادراتی . ها افزایش خواهد یافت گذاری یهچشمگیری رشد کرده، توازن اقتصادی بهبود و حجم سرما

های مورد نظر  در صورت اجرای نسخه. کرد های خارجی را گرایشاً در جهت تقلیل برآورد می را رشد یابنده و حجم بدهی

یدهای دولتی تعدیل تجارت، کاهش ارزش ارز، از بین برداشتن سوبس: شد زیر، اهداف نامبرده قابل دسترسی گمان زده می

که فعالیتش در جهت تقویت و تثبیت قیمت » د ُاگلیزاسیون«در بخش کشاورزی و قبل از هر چیز انحالل بنیاد دولتی 

.های دولتی و اخراج کارمندان دولتی سازی شرکت و هم چنین خصوصی. قهوه برای تولیدکنندگان داخلی بود  

 1989که در سال ( میلیون دالری 46رابطه با قول بخشایش بدهی دولت در . مقبول واقع شد» تحول کاربردی«سناریوی  

 هفته بعد از حمله 6، کمتر از 1990در نوامبر . چاره دیگری جز قبول برنامه پیشنهادی بانک جهانی نداشت) نیز عملی شد

.کاهش یافت% 50ارزش فرانک روآندا » جبهه میهنی روآندا«ارتش یاغیان   

ک به صادرات قهوه بود و برای انظار عمومی اینطور وانمود شد که بدین وسیله اقتصاد هدف از کاهش ارزش ارز، کم 

های قبلی از آب  بینی آور نبود که درست همه چیز بر عکس پیش اما تعجب. جنگ زده روآندا تجدید حیات خواهد کرد

 کاهش ارزش ارز به رشد ها، پس از یک دوران نسبی ثبات قیمت. زده بحرانی کشور بدتر شد درآمد و وضعیت جنگ

چند روز پس از کاهش ارزش ارز، قیمت مواد سوختی و لوازم اولیه زندگی به . تورم و تالشی مزدهای واقعی انجامید

توازن .  افزایش یافت1991درصد در سال 19,2 به 1989نرخ قیمت مصرف از یک درصد در سال . سختی افزایش یافت
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 1992 و 1989های   دو برابر شده بود، در سال1985های خارجی که در سال  دهیمالی به طور وحشتناکی بهم خورد و ب

های دولتی  دستگاه اداری دولتی دچار هرج و مرج شد، شرکت.  میلیون دالر رسید804,3دیگر افزایش یافت و به % 34

های  تند فشار برنامههای بهداشتی و فرهنگی کشور نتوانس سیستم) 20. (ورشکست گردیده و ادارات دولتی درهم ریخت

های  های جنبی اعتباردهندگان در بخش با وجود کمک. المللی را تحمل کنند جویانه تحمیلی توسط صندوق بین صرفه

تعداد بیماران مبتال به ماالریا در اولین سال آغاز اجرای برنامه صندوق . اجتماعی، سؤتغذیه در کودکان اشاعه یافت

ایجاد شهریه برای . افزایش یافت% 21لت فقدان دارو و لوازم در دست مؤسسات بهداشتی، المللی، قبل از هر چیز بع بین

)21. (آموزان منجر شد رفت شدید تعداد دانش ها به پس دبستان  

 هزار بوته قهوه را نابود ساختند، به 300چارگی   در زمانی که دهقانان روآندایی از فرط بی1992بحران اقتصادی در سال  

های داخلی، دولت بنا بر قرار و مدارهای مشترک با  ها در بازار با وجود رشد سعودی قیمت) 22. (خود رسیدنقطه اوج 

فرانک روآندا به ازای 125. ( ثابت نگهدارد1989المللی و بانک جهانی مجبور شد قیمت قهوه را در سطح سال  صندوق بین

در همین ضمن . را نداشت» د اگالیزاسیون«ک به بنیاد دولت طبق شرایط اعتباری بانک جهانی اجازه کم). هر کیلو

.گران قهوه را تشدید ساختند دالالن و تجار محلی به حجم سود خود به نحو بارزی افزودند و بدین صورت فشار بر کشت  

یمت المللی خواستار مجدد کاهش ارزش ارز شد، که در اوج جنگ داخلی به انفجار دوباره ق  صندوق بین1992در ژوئن  

. کاهش یافت% 25تولید قهوه تنها در عرض یک سال بیش از ) 23. (مواد سوختی و محصوالت مورد احتیاج اولیه انجامید

آخرین درآمد حاصله از فروش قهوه حتا کفاف . اما برای دهقانان بازگشت به تولید محصوالت خوراکی مقدور نبود

 لوازم کشاورزی به دلیل کاهش درآمد تولیدکنندگان آن نیز به داد و در ضمن قیمت مخارج تأمین مواد غذایی را نمی

بحران اقتصاد قهوه روی تولید مواد غذایی اولیه سنتی نیز تأثیر گذارد و به کاهش . طور غیرقابل تصوری افزایش یافته بود

کرد،  خرده پا وام اعطا میاندازی مجتمعات کشاورزی که به دهقانان  سیستم پس. عظیم تولید مانیوک، لوبیا و ارزن انجامید

چنین غیرمتمرکز کردن  المللی و هم با تعدیل تجارت تحمیلی بانک جهانی و صندوق بین. به همین صورت از بین رفت

. ثبات گشت قیمت سوبسید شده از کشورهای غنی باز گردید و بازارهای محلی بی بازار غله، راه مواد غذایی ارزان  

هرج و مرج در دستگاه اداری . روآندا تحمیل شد، کشاورزی این کشور را دچار بحران کردی که به »بازار آزاد«سیستم 

جویانه و کاهش حقوق کارمندان دولتی بود که اجباراً جو  دولتی تنها زاده جنگ داخلی نبود، بلکه نتیجه اقدامات صرفه

.ساخت قانونی کلی را تشدید می بی  
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که در مورد ) فوود اند آگریکالچر اورگانیزیشن(ط سازمان کشاورزی و غذا وضعیت بحرانی کشاورزی به طور جامع توس

این سازمان در گزارش خود که در ) 24.(داد، به ثبت رسیده است گرسنگی گسترده در مناطق جنوبی کشور هشدار می

تی قهوه که به همت  انتشار یافت، به تالشی کامل تولید قهوه که نتیجه جنگ و تضعیف سیستم کنترل دول1994اوایل سال 

شرکت نیمه دولتی تهیه و صدور قهوه کار خود را در این بین » وانداکس«. کند بانک جهانی میسر گردیده بود اشاره می

.متوقف ساخته بود  

 یعنی قبل از شروع مخاصمات در یک نشست در سطح باال، مابین 1990 سپتامبر 17تصمیم در مورد کاهش ارزش ارز روز 

در واشنگتن اتخاذ گردیده » بنوآ نتیگوریروا«المللی و کشور روآندا به رهبری وزیر دارایی کشور  دوق بیننمایندگان صن

ها دالر بنام  اوایل اکتبر، درست در زمانی که جنگ آغاز گردید، میلیون: المللی چراغ سبز نشان داد صندوق بین. بود

شد، برای  این مبالغ که توسط بانک مرکزی کنترل می. به صندوق بانک مرکزی روآندا واریز شد» کمک توازن مالی«

های مختلف آن خرج  تنابهی از آن توسط رژیم و فراکسیونشک بخش م گرفته شده بود که بیواردات کاالیی در نظر 

)25. (خرید اسلحه از آفریقای جنوبی، مصر و اروپای شرقی گردید  

های  های دوجانبه از فرانسه تهیه گردید که موشک داد کمکخرید کالشنیکف، توپ و خمپاره انداز در چارچوب قرار

» ژوونال هابیاریمانا«برای استفاده خصوصی رییس جمهور » میستر فالکون«چنین هواپیمای شکاری  و هم» آپیال و میالن«

 شرایط  افزایش یافت که در40000 به 5000 قدرت نیروی نظامی یک شبه از 1990از اکتبر ) 26. (شد را نیز شامل می

. ساخت های مالی کشورهای خارجی را مستلزم می ناپذیری کمک جویانه در بودجه دولتی، به طور اجتناب اقدامات صرفه

 شدیداً افزایش 1989سربازان جدید به طور وسیع از لشگر بیکاران شهری که تعدادشان پس از سقوط بازار قهوه در سال 

های پیوند گسیخته جامعه در میلیشیای مسلح غیرنظامی  اران جوان عاصی از بخشهزاران جانی و هز. شد یافته بود، تهیه می

.ها بعداً مسئول اصلی کشتار جمعی در کشور بودند هم این. شد، سازمان یافتند که توسط ارتش رهیری می  

رات نوین بود، از اعتبا»  لقمه«زمان با کاهش ارزش ارز و پرداخت اولین  روی هم رفته، پس از آغاز مخاصمات که هم

های دوجانبه متنابهی از طرف فرانسه، آلمان، بلژیک، جامعه   میلیون دالر دیگر به انضمام کمک260، 1990در اکتبر 

ها و یا تهیه تجهیزات  اعتبارات جدید بعضاً بمصرف پرداخت بدهی. اروپایی و آمریکا در اختیار این کشور قرا داده شد

.ورد استفاده قرار گرفت و نه کمکی به تقلیل فقر و گرسنگی در مناطق مزبور کردارتشی رسید و نه به طور خالق م  
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که با بهره مرغوب اعتبار » اینترناشنال دیوالوپمنت آسوسیایشن«تذکر است که بانک جهانی  توسط شعبه خود ه الزم ب

سازی برای  رآمد این خصوصیرا تجویز کرده بود که د» الکترو گاز«کردن شرکت دولتی   خصوصی1992دهد، در سال  می

کاسه فرانسه د «گذاری اروپایی  طی یک قرارداد اعتباری با بانک سرمایه.  ها در نظر گرفته شده بود بازپرداخت بدهی

 میلیون دالر از سهم فروش شرکت 39دولت روآندا اجازه داشت پس از تأمین شرایط اعتباری، مبلغ ناچیز » دیوالوپمان

ها که در اوج  سازی این خصوصی) 27. (اده آزاد، به ویژه جهت واردات کاالیی در اختیار خود نگاه دارددولتی را برای استف

را نیز بدنبال داشت و همین طور به » الکترو گاز«گرفت، اخراج کارگران و کارمندان شرکت  جنگ داخلی صورت می

آمدهای  سازی شبیهی با پی خصوصی. ری را فلج کردهای ادا افزایش ناگهانی قیمت برق انجامید، که به نوبه خود دستگاه

)28. ( صورت گرفت1993در سپتامبر » روآنداتل«نظیر نیز در شرکت دولتی   

گذاری دولتی مورد بررسی قرار داد و پیشنهاد حذف  های مورد نظر دولت روآندا را برای سرمایه بانک جهانی کلیه پروژه 

یکی دیگر . گذاری در بخش کشاورزی بود  آن شامل تقلیل وسیع حجم سرمایهنیمی از لیست مربوطه نمود که بخش عمده

ها و تبدیل آن به  یابی به زمین قابل کشت بود که دولت با خشک کردن مرداب های حذف گردیده برنامه دست از پروژه

بود و » بی صرفه«ی این پروژه برای بانک جهان. های کشاورزی داشت زمین زراعتی، کوشش در از بین بردن کمبود زمین

.به همین دلیل نیز حذف شد  

. بود بانک جهانی حتماً ادعا خواهد کرد که در صورت اجرای سناریوی اول، وضع روآندا به مراتب بدتر از حال حاضر می 

ای ناشی آمده گونه ظرافتی از خود بخرج نداده و وقعی به پی گاه هیچ بانک جهانی تاکنون هیچ. پایه است این ادعا بسیار بی

را آگاهانه در اجرای تخیلی » متغیرهای غیراقتصادی«ها  آن. درمانی اقتصادی در یک کشور جنگ زده ننهاده است از شوک

.دهند سناریوی فرضی خود مورد اغماز قرار می  

  

 یک دارالخالفه آمریکایی در آفریقای مرکزی
ه واشنگتن ایجاد منطقه نفوذ در این بخش از قاره بود،  هدف سرپوشید1990های داخلی در روآندا در سال  از ابتدای جنگ

ها از گردونه رقابت،  برای خارج کردن فرانسوی. که از نظر تاریخی تاکنون به منطقه نفوذ فرانسه و بلژیک تعلق داشت

 را با )ارتش میهنی(آمریکا به تقویت سیاسی و نظامی جبهه میهنی روآندا پرداخت و تا کنون بازوی نظامی این جبهه 

.سالح و تجهیزات مجهز ساخت  



 جهانی اما خشن ... 85 تارنگاشت عدالت

 

تبدیل به دمکراسی نمونه مورد پسند » یووری موسوینی« دولت همسایه، اوگاندا به ریاست جمهوری 80از اواسط دهه  

در این زمان رییس . های پارتیزانی سودان، روآندا و کنگو تبدیل گردید آمریکا گردید و رفته رفته به پایگاه جنبش

در ایالت » لیون وورث«وی در کالج فرماندهی و ستاد در . بود» پل کاگامه«ارتش اوگاندا، سرلشگر ضداطالعات ستاد 

 پس از حمله جبهه میهنی روآندا 1990کانزاس دوره دید و اطالعات دانش جنگی و کاربردی نظامی آموخت و در سال 

.به آفریقا بازگشت و رهبری جبهه را در دست گرفت  

 1990ز جنگ داخلی در روآندا در واقع بخشی از ارتش اوگاندا بود که کمی پیش از حمله در اکتبر این جبهه قبل از آغا 

زیرپرچم » توتسی«افسران . به یک ارتش مستقل تبدیل گردید و یک شبه صفوف خود را با سربازان اوگاندایی پر کرد

های  نگ، این جبهه احتیاجات خود را از پایگاهدر تمام طول ج. اوگاندا مواضع فرماندهی در این ارتش را به دست گرفتند

بدین صورت در واقع این جنگ، تهاجم ارتش اوگاندا به روآندا بود و نه جنگ پارتیزانی . کرد ارتش اوگاندا تأمین می

.گردید آنطور که در انظار عمومی وانمود می» توتسی«نیروهای   

  

گری اوگاندا نظامی  
ایاالت متحده و انگلیس بازسازی ارتش اوگاندا و . ای از سیاست خارجی آمریکا بود ندهکن گری اوگاندا بخش تعیین نظامی

.به عهده داشتند» جین جا«ها را در پایگاه نظامی  ها مسئولیت تعلیم آن انگلیسی. کردند جبهه میهنی روآندا را تقویت می  

 گزارش 56 حداقل 1991. ت آمریکا قرار داشت، حمالت مشترک اوگاندا و جبهه میهنی مورد حمای1989از سال ...      «

های  شد، درگیری تر می هر چه روابط آمریکا و انگلیس با روآندا قوی... در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا وجود داشت

 ارتش جبهه میهنی با دانش و تأیید کامل سازمان 1990در ماه اوت . یافت خصمانه مابین روآندا و اوگاندا شدت می

)29(» ...سی انگلیس خود را آماده حمله نمود جاسو  

در جنوب سودان را نیز » جان گارانگز«طور ارتش اوگاندا، ارتش آزادی خلق  نیروهای نظامی جبهه میهنی و همین

)30. (های مخفی سازمان سیا، واشنگتن همواره در پشت این عملیات قرار داشت با کمک. نمودند حمایت می  

آفریکا کرایزیس ری آکشن (» ابتکار واکنش در مقابل بحران آفریقا« اوگاندایی در چارچوب عالوه بر این افسران

که ) میلیتاری پروفشنال ریسورس(توسط نیروهای ویژه ارتش آمریکا و یک شرکت خصوصی مزدورپرور ) اینیتسیاتیو

های داخلی یوگسالوی این شرکت  در جنگ. دیدند روابط بسیار نزدیکی با وزارت امور خارجه آمریکا دارد، تعلیم می
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های اخیر نیز  نمود و در سال مزدورپرور، هم ارتش کرواسی و هم ارتش آزادیبخش کوسوو را حمایت کرده و تجهیز می

.دهد های نظامی آمریکا، ارتش کلمبیا را تعلیم می در چارچوب کمک  

 
های خارجی اوگاندا بدهی  
المللی به طور عمده در سمت و سوی اهداف ژئوپلیتیک آمریکا   صندوق بینهای ماکرواکنومیک در اوگاندا زیر نظر رفرم

های داخلی در روآندا و کنگو  زمان با شروع جنگ و هم» موسوینی«های خارجی در دوره ریاست  افزایش بدهی. است

 جریان یافتن پول  میلیارد دالر بود و با1,3، 1986ها در آغاز ریاست جمهوری موسوینی در سال  مقدار این بدهی. بود

برنامه بهبود «در واقع اوگاندا قبل از آغاز .  میلیارد دالر رسید3,7 سه برابر شد و به 1997ها در سال  تازه، این بدهی

 میلیارد دالر 2 بدهی این کشور تنها به بانک جهانی 1997بر عکس در سال . خود بدهی به بانک جهانی نداشت» اقتصادی

)31. (گردید  

رف چه چیز شد؟ گر چه که اعتبارات خارجی به دولت موسوینی برای تجدید ساختار اقتصادی و اجتماعی این پول ص

که مورد تأیید صندوق » تثبیت اقتصادی«کشور در نظر گرفته شده بود، با این حال پس از جنگ طوالنی، برنامه 

 بین المللی بود، خواستار کاهش محسوس کلیه پروژه های غیرنظامی شد. 

کرد، دولت را مؤظف کرده بود تا در  ک جهانی که از جانب اعتبار دهندگان بودجه دولتی اوگاندا را کنترل میبان

بدین صورت هر . موارد استعمال اعتبارات را به طور دقیق در هر بخش اعالم دارد» گزارش دهی«چارچوب به اصطالح 

ولی با وجود اینکه کلیه . انک جهانی قرار داشتمورد خاص ـ همین طور بودجه دفاعی کشور ـ تحت کنترل دقیق ب

دادند، مخارج نظامی  بدون هیچ  گرفت، اعتباردهندگان اجازه می جویانه، همه مخارج غیرنظامی را در بر می اقدامات صرفه

.محدودیتی افزایش یابد  

ودجه مالی ارتش اوگاندا های غیرنظامی در نظر گرفته شده بود، در جهت تأمین ب بخشی از اعتبارات که برای پروژه

بدین صورت اعتبارات خارجی که به این کشور اهدا . هدایت شد و ارتش را قادر به انجام عملیات در روآندا و کنگو کرد

شد، برای انجام عملیات نظامی مورد نظر آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و بار سنگین باز پرداخت آن نصیب خلق 

گری اوگاندا را  جویانه در مخارج اجتماعی، هدایت درآمدهای دولت در جهت نظامی مات صرفهدر واقع اقدا. اوگاندا شد

. تسهیل کرد  
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 تأمین مخارج هر دو طرف مخاصمه 
 بود تلخناکی طعنه. کرد می تأمین خارجی اعتبارات توسط را خود نظامی مخارج» هابیاریمانا«دولت روآندا هم به رهبری 

.کردند می تأمین واحدی اعتباردهندگان توسط را خود جنگی مخارج جهانی، بانک نظر زیر مخاصمه طرف دو هر که  

فرانسوی » بلیندیسید«متری،   میلی83انداز  موشک. (برخوردار از زرادخانه مجهز نظامی بزرگی بود» هابیاریمانا«دولت  

 مثل کالشنیکف از مصر، چین و های اتوماتیک های کوچک بلژیکی و آلمانی، سالح ، سالح)انداز یک نوع خمپاره(

های جنگی مستقیماً  بخشی از خرید سالح) 32)(های مسلح زرهی ماشین(» 3ام ـ«و » 60ای ـ ام ـ ال «آفریقای جنوبی، 

، بنیاد تکامل )آی ـ دی ـ ای(های نظامی فرانسه تأمین شد و در عین حال اعتبارات شعبه بانک جهانی  توسط کمک

.بعدی مصرف گردید» هاموِ«وپا، آمریکا، بلژیک و کانادا برای تأمین مالی ارتش سابق و میلیشیا آفریقا، بنیاد تکامل ار  

 در 1997 و 1996مشترکاً » پیر گاالند«ها، که من و اقتصاددان بلژیکی  بررسی دقیق اسناد دولتی، گزارشات و نامه 

ی جنگی، خارج از قراردادهای رسمی نظامی و  از ها کند که خرید بسیاری از سالح روآندا به انجام رساندیم، ثابت می

شد،  این معامالت که به مثابۀ مخارج نرمال دولتی به حساب گزارده می. شد طریق فروشندگان و دالالن خصوصی تهیه می

 1994تعداد متعددی قمه و ابزار شبیه که در سال . در بودجه دولتی که مورد کنترل دقیق بانک جهانی بود، منعکس بود

های بازرگانی  بندی شده و از طریق کانال طبقه» کاالهای غیرنظامی«در کشتار مردم مورد استفاده قرار گرفت، بنام 

.معمولی وارد گردیده بود  

صورت حساب . گزاری شد بنا بر اسناد بانک ملی روآندا برخی از واردات با زیرپا گزاردن قراردادهای اعتباری سرمایه 

رادیو «های مختلف وارد گردید، بخشی از آن توسط  داد که قریب به یک میلیون قمه از کانال  میواردات این بانک نشان

.زد، تهیه گردیده بود مربوط بود و  نفرت نژادی را دامن می» اینترهامو«، سازمانی که به میلیشیای »میل کالینز  

به طور مشخص مقرر گردیده بود که . گرفته بودنددهندگان این پول را برای رشد اقتصادی و اجتماعی روآندا در نظر  وام 

عمالً شرایط قرارداد اعتباری با شعبه بانک ) 33. (مجاز نیست» اسلحه، مهمات و دیگر لوازم شبیه«این پول برای واردات 

این پول اجازه نداشت صرف وارد کردن کاالهای . بیش از دیگر قراردادها محدود کننده بود» آی ـ دی ـ ای«جهانی 

با این . خواهد آمد، گردد» نیروهای شبه نظامی«غیرنظامی مانند مواد سوختی، غذایی، دارو، البسه و کفش، که به کار 

کاالی «اعتبار بانک جهانی را زیر نام تهیه »  هابیاریمانا«کند که دولت  وجود اسناد بانک ملی روآندا ثابت می

.برای وارد کردن قمه مصرف کرده بود» غیرنظامی  
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در چارچوب قراردادهای اعتباری هیأت عظیمی از » هابیاریمانا«های اقتصادی دولت  انک جهانی، برای کنترل پیشرفتب 

استفاده از اعتبار برای واردات قمه و دیگر وسایل قتاله در گزارش مالی . داران را عازم روآندا کرد مشاوران و حساب

 طرف دولت و بانک جهانی مسئول بررسی نحوه استفاده از اعتبارات بود، هیأت مستقل، که بنا به اصول قرارداد اعتباری از

هیأت اعزامی . را نپردازد» آی ـ دی ـ ای« بانک جهانی تصمیم گرفت قسط دوم اعتبار 1993در سال . انعکاسی نیافت

های بازار  رفرم. ودهای نامطلوبی در اجرای وظایف سیاسی ـ اقتصادی مقرره یافته ب »وقفه«و » اشتباهات«بانک جهانی 

ولی حتا . گرفت و شرایط، از جمله ملی کردن مایملک دولتی، اجرا نشده بود صورت نمی» خط تعیین شده«روی 

ای به این واقعیت که کشور گرفتار جنگ داخلی است، نگردیده بود و اینکه اعتبار مصرف چه چیز  ترین اشاره کوچک

.  اعراب نداشتگردیده نیز در این گزارش اصالً محلی برای  

 در نظر 1991را متوقف ساخت، مبلغی که در سال » آی ـ دی ـ ای«با اینکه بانک جهانی پرداخت قسط دوم اعتبار   

این حساب برای رژیم . شد داری می در بروکسل نگه» بروکسل ـ المبرت«ای در بانک  گرفته شده بود در حساب ویژه

.  آزاد و قابل استفاده بود1994 تا دو ماه بعد از آغاز کشتار نژادی در سال برد حتا اسبق که اکنون در مهاجرت بسر می  

  

المللی های نوین صندوق بین ها و رفرم پوشانی پرده  
. تهیه کند» ای گزارش تکمیل کننده«اعزام داشت تا به اصطالح » کیگالی«پس از جنگ داخلی، بانک جهانی هیأتی را به 

در گزارش اذعان گردیده بود که . تر روی مسایل ماکرواکونومیکی و نه سیاسی تکیه داشتاین روال متداولی بود که بیش

گیری و به مراتب بیشتر از  را مجبور ساخته بود تا مخارج دولتی را به مقدار چشم) اسبق(مخاصمات جنگی، دولت «

استفاده از پول بانک جهانی  اما سوء» .هداهدافی که بنا بر برنامه تطبیق ساختاری برای بودجه در نظر گرفته بود، افزایش د

 کوشش عظیمی 1991در سال «مورد تقدیر قرار گرفت، زیرا که وی گویا » هابیاریمانا«بر عکس رژیم . اصالً ذکر نشد

کاهد و تنوع کاال را ممتنع  بخرج داد تا نابرابری مالی درونی و بیرونی را کاهش دهد، از تبعیض که از رشد صادرات می

نظامی  در اینجا هم اصالً به کشتار مردم غیر» .های بازار را برای توزیع منابع آزاد سازد زد، جلوگیری کند و مکانیسمسا می

ای به اینکه تا قبل از سال  در گزارش مذکور حتا اشاره. نیافتاد بود» هیچ اتفاقی«دهندگان  از موضع اعتبار. ای نشد اشاره

.گرفته بود جنگ داخلی وجود داشت، صورت ن1994  

های رژیم اسبق را که  ، یک سال پس از کشتار نژادی اعتبار دهندگان خارجی روآندا گفت و گو در مورد بدهی1995 

جبهه میهنی . شد آغاز کرد رهبری می» توتسی«صرف مخارج کشتار گردیده بود، با رژیم جدید که توسط نیروهای 
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فرد قدرتمند جبهه .  را برسمیت بشناسد1994 تا 1990های   سالمابین» های تنفرانگیز بدهی«تصمیم گرفت، حقانیت 

 بخشش خواستار جهانی بانک از و نکند پیگیری را مسئله داد، ندا کابینه به» پل کاگامه«میهنی، معاون رییس جمهور 

 اعتبار با رسمیغیر مذاکره حتّا مذاکره، به ای عالقه هیچ مورد این در میهنی جبهه واشنگتن فشار زیر. نگردد ها بدهی

.نداد نشان دهندگان  

های دوران جنگ نه تنها رسماً مورد سؤال قرار نگرفت، بلکه برعکس روندی را که اعتبار  صورت حقانیت بدهی بدین 

 در یک کنفرانس ویژه 1998در سال . ها بدقت تعیین کرده بودند، دنبال شد وقفه بدهی دهندگان برای بازپرداخت بی

 میلیون دالر ایجاد شد تا بدان وسیله 55,2با سرمایه ) ترویهاند( استکهلم یک بنیاد چندجانبه معتمد اعتباردهندگان در

ولی در واقع پشیزی از این مبلغ برای روآندا در نظر گرفته نشده بود، ) 34. (مخارج بازسازی پس از جنگ تأمین گردد

آفریکن «شعبه بانک جهانی، » آی ـ دی ـ ای«به » نگیزهای تنفرا بدهی«بایستی که تنها صرف بازپرداخت ربح  بلکه می

.المللی برای رشد کشاورزی شود و بنیاد بین» دیولوپمنت بانک  

که روآندا در نهایت مؤظف به پرداخت آن است، قرض گرفته شد تا کشور قادر به اجرای » پول تازه«: به دیگر سخن 

زیر پرچم بازسازی، .  کشتار نژادی گردیده بود شودهای گذشته خود، که صرف مخارج وظایف بازپرداخت بدهی

های خونین گذشته را با آب تطهیر شست و از  های گذشته را گرفت و از این طریق بدهی های جدید جای بدهی بدهی

شرط برداری با این  این کاله: دهندگان را نیز از بین برد و بیشتر اینکه دفاتر مالی پاک کرد و در نتیجه مسئولیت اعتبار

.المللی مورد اجرا قرار گیرد های بانک جهانی و صندوق بین صورت گرفت که موج نوین رفرم  

  

»بازسازی و آشتی«  
عمالً آنچه که پس از جنگ به نام . داروی تلخی برای صحت اقتصادی روآندا تجویز شد» بازسازی و آشتی«زیر پرچم 

.  تحمیل گشته بود1990زی بود که قبل از جنگ داخلی در سال تر از آن چی رفرم به کشور تحمیل شد، به مراتب سنگین

باری تنزل   یافته بود و وضعیت مزد و اشتغال به سطح بسیار رقت  دالر کاهش140 دالر به 360با اینکه درآمد سرانه از 

های  می در بخشعظی» الغرسازی«نگاهداشتن حقوق کارمندان دولتی و  المللی خواستار ثابت  یافته بود، باز صندوق بین

بایستی که با ثمن بخس  بخش باقیمانده مایملک دولتی می. فرهنگ و بهداشت بود، تا ثبات اقتصادی مجدداً برقرار گردد

حقوق کارمندان دولتی ) 35. (تقلیل خدمات دولتی مورد اجرا قرار گرفت. های خارجی فروخته گردد به سرمایه

باید اخراج !) به ویژه معلمین(» کارمندان غیر متخصص دولت«لص ملی گردد و  در تولید ناخا4,5بایستی که بیش از  نمی
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ها گردد و آنوقت تنها برمبنای این شروط و در اذای  های دولتی صرف بازپرداخت بدهی شدند تا که اندوخته می

. گشتند به کلوپ پاریس قابل تجدید می» کیگالی«های  بدهی» های بازار رفرم«  

شد، بجای اینکه خواستار الغای قروض تنفرانگیز باشد، با آغوش باز  ها رهبری می »توتسی«که توسط دولت جبهه میهنی  

.المللی محتاج بود استقبال کرد زیرا که برای تقویت و گسترش ارتش به چراغ سبز صندوق بین» برتون وود«از مؤسسات   

شکل گرفته بود، ادامه 1994 تا 1990های  ه مابین سالای ک نمونه. جویانه، مخارج دفاعی رشد کرد باوجود اقدامات صرفه 

 برای رشد و تکامل دریافت گردید، نه برای تکامل اقتصادی و اجتماعی کشور، 1995کلیه اعتباراتی که از سال . یافت

خلی و این روند درست قبل از آغاز جنگ دا. بار زیر نظر جبهه میهنی برای تسلیح و تجهیز ارتش مصرف گردید بلکه این

. گرفت در زئیر صورت می  

  

 جنگ داخلی در کنگو
،نیروهای روآندایی و اوگاندایی که در آمریکا تعلیم یافته 1994پس از استقرار حکومت مورد پسند آمریکا در روآندا 

 بود، قاآفری در بلژیک و فرانسه مهم های پایه از یکی و آن جمهور رییس»  سکو سه موبوتو  سه«بودند، به زئیر سابق، که 

 ویژه نیروهای گروه سبزهای کاله مثل (آمریکایی ویژه نیروهای توسط میهنی جبهه موثق و جامع اسناد طبق. بردند هجوم

 های کمک و مخفی پشتیبانی متحده ایاالت صورت بدین. بودند یافته تعلیم) شمالی کارولینای در »براگ فورت« از سوم

 در داخلی جنگ آمیز فاجعه آمدهای پی. داد ادامه گرفت، می صورت 1994 سال از قبل که میهنی جبهه به را خود نظامی

 آماده کنگو در میهنی جبهه و اوگاندایی نیروهای شرکت برای را صحنه مهاجرین، و فراریان بحران انضمام به روآندا

:ساخت  

نل نظامی آمریکا صدها سرباز کرد و نیروهای ویژه و دیگر پرس پمپ می» کاگامه«های نظامی به ارتش  واشنگتن کمک«

سبزها ارتش  در حالی که کاله. پروراندند می های خود را در سر  اما کاگامه و همکارانش نقشه. دادند روآندایی را تعلیم می

بنا بر توضیحات نمایندگان ... ساخت دادند، این ارتش در خفا یاغیان زئیری را آماده می جبهه میهنی روآندا را تعلیم می

ولی تمرینات . های آمریکا در ارتش تنها در جهت تعلیم آن در مسایل حقوق بشر بوده است کا در روآندا، فعالیتآمری

های  صدها سرباز و افسر جلب برنامه... گرفت، از جمله تمرینات رزمی های دیگری را نیز در بر می نیروهای ویژه، بخش

زیر نظر نیروهای ویژه آمریکایی، روآنداییان نحوه استتار، حرکت ... تعلیماتی چه در روآندا و چه در آمریکا گردیدند

پذیرفت،  در حالی که این تعلیمات صورت می. غیره را فرا گرفتند های کوچک، رهبری ارتش، هماهنگی تیمی و گروه
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یم بودند تا در نمایندگان رسمی ایاالت متحده به طور منظم با کاگامه و دیگر رهبران بلند پایه روآندایی در تماس مستق

مرکز ثقل گفت و ... از کشور زئیر را مورد مشورت قرار دهند) در هجرت(مورد تهدید مستمر نظامی دولت اسبق روآندا 

گوهای نظامی مابین روآندا و نمایندگان دولت آمریکا به طور مشخص از حفاظت حقوق بشر به مبارزه علیه قیام تغییر 

 دزیره لوران« رهبری به یاغیان جنبش پشتیبانی برای طرحی کاگامه ،)ر اوگاندارییس جمهو(به کمک موسوینی . یافت

 تعلیمات قرارداد امضای و واشنگتن به کاگامه سفر از پس هفته چند تنها عملیات این... کرد آماده زئیر شرق در »کابیال

 های کمک آمریکا) کنگو در (جنگ آغاز با... گشت آغاز 1996 اکتبر در آمریکا، ارتش ویژه نیروهای توسط نظامی

 با تنگاتنک رابطه ایجاد برای »کیگالی« در آمریکا سفارت نماینده یک... ساخت روآندا حال شامل را خود سیاسی

 کمک به را زئیر ارتش آنکه از پس. کردند پیشرفت بزودی یاغیان. کرد مسافرت زئیر شرق به بار چندین »کابیال«

. درنوردیدند را آفریقا بزرگ کشور سومین ماه 7 عرض در نظامی عملیات چند با تنها ،ساختند مار و تار روآندا ارتش

 به را کشور نام و گرفت به دست را قدرت »کابیال« گریخت، »کینچازا« کشور پایتخت از 1997 مه ماه در »موبوتو«

 وجود روآندا ارتش در آمریکایی ینظام پرسنل زئیر، در جنگ طی که دارند انکار آمریکا نمایندگان... داد تغییر کنگو

» .بود گردش در منطقه در آمریکایی مستشاران وجود مورد در ناموثقی گزارشات جنگ شروع بدو از که گرچه داشت،

)36(  

  

 منافع آمریکا در منابع زیرزمینی
 ذخایر کوبالت که .این عملیات نظامی در کنگو صرفاً به خاطر منابع زیرزمینی غنی در شرق و جنوب زئیر صورت گرفت

طی جنگ داخلی و چندین . از نظر کاربردی از اهمیت ویژه برای صنایع نظامی آمریکا برخوردار است از آن جمله است

 با را معادن استخراج امتیاز) شرقی زئیر (»گوما« خود مقر در» لوران کابیل«، »موبوتو«ماه قبل از سقوط رییس جمهور 

 رییس موطن آرکانزاس، در »هوپ« شهر در »فیلدز مینرال آمریکن« با جمله از کایی،آمری و انگلیسی معدن شرکت چند

)37. (داد قرار مذاکره مورد کلینتون بیل آقای جمهور  

. المللی مشغول تجزیه و تحلیل وضعیت ماکرواکونومیکی زئیر شدند پس از بازگشت به واشنگتن، نمایندگان صندوق بین 

در . بودند» موبوتو«اتخاذ تصمیمات الزم در مورد برنامه اقتصادی این کشور پس از دوران ها مشغول  وقت ذیق بود و آن

المللی گزارشی انتشار داد که طی آن  از کشور، صندوق بین» سکو سه موبوتو سه«ماه قبل از فرار   تقریباً یک1997آوریل 

ضرب پول شده » فوری و کامل«واستار جلوگیری این صندوق به مثابه بخشی از برنامه نقاهتی اقتصاد، از بانک مرکزی خ
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المللی مقرر ساخت که حقوق کارمندان دولت  ، صندوق بین»لوران کابیال«و چند ماه پس از به قدرت رسیدن ) 38. (بود

بعلت تورم شدید حقوق کارمندان دولتی در این زمان به » .ثبات ماکرواکونومیک مجدداً مقدور شود«تثبیت گردد تا 

)39. ( دالر است، سقوط کرده بود1ئیر نو در ماه که معادل  ز30000  

ها از ابتدا، بازسازی جدی  این خواست. المللی به معنی تداوم فقر در بین تمامی مردم این کشور بود خواست صندوق بین 

.زد ی میلیون کشته بجای نهاد، دامن م2پس از جنگ را در نظر نداشت و به آتش جنگ داخلی در کنگو که قریب   

  

 جنگ اعالم نشده مابین ایاالت متحده و فرانسه
هابیاریمانا که توسط » هوتو«جنگ داخلی در روآندا، جنگ بسیار خشنی برای دستیابی به قدرت سیاسی مابین دولت  

ت به هر دو قدر. کرد، بود که پول و اسلحه از ایاالت متحده دریافت می» توتسی«گردید و جبهه میهنی  فرانسه تقویت می

های نژادی در جهت اعمال اهداف ژئوپلیتیک خود  کمک سازمان سیا و سازمان جاسوسی فرانسه، آگاهانه از رقابت 

نباید «: های رشد اسبق فرانسه در دولت هنری باالدور، برنارد دبرِ اینطور فرموله کرد وزیر کمک. کردند استفاده می

ها نیز به نوبه  کرد که آن را با اسلحه تأمین می» توتسی«رف دیگر فراموش کرد که فرانسه در یک طرف و آمریکا در ط

ها صحبت کنم، اما حقایق را  نمایی مابین فرانسویان و آنگلوساکسون خواهم از قدرت نمی. ساختند خود اوگاندا را مسلح می

)40(» .بایست گفت  

. کرد  در تأمین مالی درگیری ایفا میهای نظامی به دو طرف مخاصمه، اعتبارات رشدی نیز نقش مهمی در جنب کمک 

. شد های مسلح نیمه نظامی هدایت می امکانات اعتبارات خارجی اوگاندا و روآندا به بستر تقویت نظامی ارتش و نیروی

 1990های  های خارجی روآندا که مابین سال تر از بدهی  میلیارد دالر، یعنی بسیار سریع2های خارجی اوگاندا بیش از  بدهی

جبهه میهنی که هم توسط ایاالت متحده و هم توسط اعتبارات .  میلیون فزونی یافت، افزایش پیدا کرد250 قریب 1994تا 

شد، بمراتب بهتر تجهیز شده و تعلیم داده شده بود تا ارتش روآندا که از  خارجی اوگاندا، از نظر نظامی و مالی تقویت می

های نظامی بهتری بود تا ارتش  جبهه میهنی روآندا از همان آغاز دارای آوانتاج. کرد رییس جمهور هابیاریمانا پشتیبانی می

.روآندا  

بود که شخصاً در » پل کاگامه«، یکی از اعضای اسبق ستاد رهبری ارتش روآندا، این سرلشگر »پل موگابه«به گفته  

وی به دقت .  گیردبه دستل کشور را داد تا کنتر» هابیاریمانا« دستور به انهدام هواپیمای رییس جمهور 1994آوریل 
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در همین لحظات نیروهای جبهه میهنی در . به کشتار غیرنظامیان توتسی خواهد انجامید» هابیاریمانا«دانست که قتل  می

:سنگر بسته بودند، لکن هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از این کشتار انجام ندادند» کیگالی«کلیه نقاط    

نظیری در تاریخ روآندا بود و سرلشگر  مسبب درام بی» هابیاریمانا«هدام هواپیمای رییس جمهور تصمیم پل کاگامه به ان«

توتسی، : طلبی کاگامه باعث نابودی تمامی خانواده ما شد جاه. اجرا گزارد پل کاگامه با آگاهی کامل این تصمیم را به

یمت جان بسیاری از اعضای قبیله توتسی تمام شد و به به قدرت رسیدن کاگامه به ق. ما همه را از دست دادیم. هوتو و توآ

برخی از افراد ساده روآندایی از کاگامه به عنوان ناجی . گناه بودند ها هوتو انجامید که بسیاری از آنان بی مهاجرت میلیون

ق روآندا توضیح دهد آیا کاگامه قادر است به خل... استقبال کردند، لکن زمان نشان داد که هم او بانی رنج و بدبختی بود

را به نیویورک و واشنگتن اعزام کرد تا از مداخله نظامی سازمان » چارلز مولیگانده«و » کلود دوسائیدی«که چرا وی 

ملل که برای حفاظت خلق روآندا و جلوگیری از کشتار مردم در نظر گرفته شده بود ممانعت به عمل آورند؟ علت اصلی 

ین بود که به رهبری جبهه میهنی امکان دستیابی به قدرت در کالیگالی داده و به جهان ممانعت از این دخالت نظامی ا

ما همگی به خاطر خواهیم داشت . ها ـ جبهه میهنی ـ کسانی بودند که برادرکشی را متوقف کردند نشان داده شود که آن

آیا . ک هفته آنرا خاتمه خواهد دادکه کشتار خلق سه ماه بطول انجامید، در حالی که کاگامه ادعا داشت، در عرض ی

ها درصدد تقویت  سرلشگر کاگامه قادر است که توضیح دهد، چرا وی از هیأت سازمان ملل درست در زمانی که آن

نیروهای خود در روآندا بودند تا از کشتار خلق جلوگیری به عمل آورند، درخواست کرد تا در عرض چند ساعت کشور 

)41(» را ترک کند؟  

گردد  توسط اسناد سازمان جاسوسی و اطالعاتی تأیید می» هابیاریمانا«در مورد انهدام هواپیمای » پل موگابه«رات  اظها

که چندی پیش انتشار یافت، پرده » واین مادسون«نتیجه پروژه تحقیقاتی . که در یک نشست مجلس فرانسه ارائه گردید

:دارد برمیاز روی شراکت نمایندگان بلند پایه سازمان ملل نیز   

هواپیمای » جعبه سیاه«ای و یا  ، مربوط به ضبط صوت مخابره»هابیاریمانا«این اذعان دراماتیک در مورد انهدام هواپیمای «

بنا بر اظهارات نمایندگان سازمان ملل که در جریان حرکات هوایی منطقه قرار . گردد می» 50میستر فالکن «مضروب 

منابع سازمان ملل اظهار ...  مقر سازمان ملل در نیویورک منتقل شد و همانجا نیز ماندمخفیانه به» جعبه سیاه«داشتند، 

و قاضی کانادایی ... شود زیر فشار دولت ایاالت متحده مخفی نگاه داشته می» جعبه سیاه«کردند که اطالعات مثبوت در 

ات جنگی، کشتار خلق در روآندا را بررسی المللی جنای که به عنوان دادستان ویژه در دادگاه بین» لوئیز آربور«خانم 
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خانم آربور .  انجامید، مورد تحقیق قرار نگیرد1994 آوریل 6کند، حکم کرد که وقایعی که به انهدام هواپیما در تاریخ  می

شخص به کارآگاهان سازمان ملل دستور داد که تنها به وقایع پس از انهدام هواپیما بپردازند و عالوه بر آن هنگامی که م

شان در طرح نقشه انهدام هواپیما  کنندگان آمریکایی شد که نتایج تحقیقات پرده از روی همکاری جبهه میهنی و کمک

مثالً مشخص گردیده بود که نیروهای جبهه . برخواهد داشت، به کارمندان خود دستور داد تحقیقات خود را متوقف کنند

را تحت کنترل خود درآورده بودند و یا مزدوران » کاایباندا«المللی  ه بینمیهنی شب قبل از واقعه سه راه اصلی به فرودگا

شدند، در نزدیکی محل انبارهایی را که از یک  اروپایی که توسط جبهه میهنی و سازمان جاسوسی آمریکا تغذیه می

عالوه .اده قرار دهندمورد استف» میستر فالکن«شرکت سوییسی اجاره کرده بودند تا برای طرح و اجرای ضربه راکتی به 

های  های تکاملی کانادایی مابین سال بر آن کارآگاهان سازمان ملل و کانادا به اثبات رسانده بودند که مؤسسه کمک

هنگامی . ای را در اختیار دولت جبهه قرارداده بود که صرف خرید اسلحه شده بود دوستانه های انسان  کمک1997 و 1996

)42(» .دولت کانادا آناً تحقیقات را موقوف کردکه این مسئله عیان گردید   

کوفی «مورد پشتیبانی دبیر دوم وقت سازمان ملل » عملیات مخفیانه به نفع ایاالت متحده و کانادا«این » مادسون« گفته  به

و » برایتمادلن آل«که مسئول اقدامات صلح بوده و در رابطه تنگاتنگ با سفیر وقت ایاالت متحده در سازمان ملل » عنان

توسط آمریکاییان به » پطروس غالی«به ویژه دبیر اول سازمان ملل، «. اعضای آمریکایی شورای امنیت قرار داشت، بود

)43(» . وی را کنار گزارده و کوفی عنان را جانشین وی کنند1996ها توانستند در سال  حاشیه رانده شده بود و آن  

 

استقرار دارالخالفه آنگلوآمریکایی   
وجود راوبط دیپلماتیک خوب مابین پاریس و واشنگتن و وحدت ظاهری پیمان نظامی غربی در واقع یک جنگ اعالم با 

چنین  های اوگاندا و روآندا و هم به دنبال پشتیبانی و تجهیز نظامی ارتش. نشده مابین فرانسه و ایاالت متحده وجود داشت

مستقیم کشتار نژادی در شرق کنگو و مرگ چندین هزار نفر که دخالت مستقیم در جنگ داخلی کنگو، واشنگتن مسئول 

از بین رفتن حیات . تنها یک بازیچه آمریکایی بود» پل کاگامه«ژنرال . باشد های مهاجرین از بین رفتند، می در اردوگاه

یاست خارجی ای از س جنگ داخلی در روآندا و کشتار نژادی بخش مهم و تعیین کننده. کرد آفریقایی نقشی ایفا نمی

.ریزی شده و مورد اجرا قرار گرفت ایاالت متحده بود که مطابق با اهداف کاربردی و اقتصادی آن کشور دقیقاً برنامه  

سازمان سیا عمالً چهار ماه قبل از کشتار خلق در . ای در پیش است مداران آمریکایی دقیقاً آگاه بودند که فاجعه سیاست

» آروشا«قرارداد » اگر مخاصمات از نو آغاز گردد«ور خارجه کشور اطالع داده بود که ای به وزارت ام گزارش محرمانه
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این اطالعات توسط سازمان ملل متحد مخفی » .بیش از نیم میلیون نفر کشته بجای خواهد گزارد«شکست خواهد خورد و 

فرمانده نیروهای (» رمئو دالیره«ر تازه هنگامی که کشتار خلق به پایان رفت، این اطالعات به سرلشگ«: نگاه داشته شد

)44(» .ابالغ شد) سازمان ملل در روآندا  

کرد از یک  پشتیبانی می» هابیاریمانا«اعتبار کردن دولت فرانسه، که از رژیم  هدف واشنگتن به عقب راندن فرانسه و بی

ایاالت متحده عمداً . دیگر بوداز طرف » پل کاگامه«طرف و استقرار یک دارالخالفه آنگلوآمریکایی زیر نظر سرلشگر 

.هیچ گامی برای جلوگیری از کشتار برنداشت  

ها جلوگیری به  کوشش کرد از استقرار آن» کاگامه«هنگامی که قرار بود نیروهای سازمان ملل به روآندا اعزام گردند،  

 مقدور گردیده بود، موکول توسط جبهه میهنی» کیگالی«وی پذیرفتن نیروهای صلح را به هنگامی که کنترل . عمل آورد

 سرباز زیر فرمان، وارد عرصه شده و پیروزی 5000کاگامه هراس داشت که نیروهای پیشنهادی سازمان ملل با . کرد می

در این اثنا شورای امنیت پس از مشورت و استماع گزارش دبیر اول سازمان ) 45(» .ها برباید جبهه میهنی را از چنگ آن

.میم گرفت تا دخالت این سازمان را به عقب افکندتص» پطروس غالی«ملل   

کشتار نژادی لطمه .  تنها در خدمت اهداف کاربردی و ژئوپلیتیکی قرار داشت1994کشتار خلق در روآندا در سال  

 سنگینی به اعتبار فرانسه وارد کرد و ایاالت متحده را قادر ساخت تا یک پایگاه نئوکلنیالیستی در آفریقای مرکزی برپا

گیری به طور قاطع و مشخص بسوی فرانسه و بلژیک بود، اکنون پایتخت  هر آنقدر که تا قبل از این واقعه، جهت. سازد

گیری قاطع آنگلوآمریکایی  ها قرار دارد، سمت»توتسی«که زیر سلطه دولت جبهه میهنی به رهبری » کیگالی«روآندا 

ها »هوتو«های خصوصی که در گذشته به   بسیاری از شرکت.زبان انگلیسی در دولت و بخش خصوصی حاکم است. دارد

 از مهاجرت خود در کشورهای انگلیسی زبان آفریقا و یا ایاالت 1994هایی که در سال »توتسی«تعلق داشت، توسط 

.متحده و انگلستان بازگشتند، خلع ید شد  

این کشورها .  آمریکا به امضا رساندندبسیاری از کشورهای فرانسوی زبان جنوب صحرا قراردادهای همکاری نظامی با 

در این بین دالر در کشورهای فرانسوی زبان . توسط ایاالت متحده انتخاب شدند تا قدم در راهی که روآندا رفت، بگذارند

در غرب آفریقا بسرعت جایگزین فرانک آفریقای مرکزی شد که از طریق جامعه مشترک ارزی غرب و مرکز آفریقا به 

.وصل گردیده است» یورو«ه متصل بود و اکنون به فرانک فرانس  
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  آفریقا جنوب در نوین نژادی تبعیض ـ 8

طرحی » کنستاند ویلجون«، سازمان دست راستی جبهه آزادی بور، به رهبری ژنرال »نلسون ماندال«تحت ریاست جمهوری 

در دوران پس از . گرفت وزامبیک را دربر میتهیه کرد که بخش جنوبی قاره، از آنگوال تا م» کریدور مواد غذایی«به نام 

های کشاورزی  های عظیم در بخش گذاری دنبال سرمایه  به»بور«های تجارتی کشاورزی  رژیم تبعیض نژادی، مؤسسه

ها در منطقه آزاد »بور«سندیکاهای .  توریسم در کشورهای همسایه بودند-تجارتی، صنایع تولید مواد غذایی و اکو

ها ایجاد مزارع بزرگ سفیدپوستان در جوار  هدف آن. کردند به مثابه شریک عمل می» ترانسوال« شرقی و بخش» اورانیه«

)46.(مرزهای آفریقای جنوبی است  

دهقانان بدنبال اجرای این طرح . معنی تأمین آذوقه برای مردم در محل نیست، بلکه برعکس به » کریدور مواد غذایی«ولی  

دهقانان کوچک به کارگران کشاورزی و یا مستأجر مزارع بزرگ که متعلق به . اهند دادهای خود را از دست خو زمین

چون جبهه آزادی بور  های دست راستی مختلفی هم کننده این طرح که سازمان مقام رهبری. ها است تبدیل خواهند شد»بور«

. ند، اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی استباش عضو آن می» برودر بوند«نامبرده و سازمان مخفی آفریقایی » ویلجون«ژنرال 

های نشانه شده » هدف«فرمانده نیروهای نظامی در دوران رژیم تبعیض نژادی بود و در عملیات علیه » ویلجون«ژنرال 

گذاری و سؤقصد علیه فعالین جنبش ضد تبعیض نژادی و منتقدین رژیم  از جمله بمب) ای ـ ان ـ سی(کنگره ملی آفریقا 

جنبش (» افریکانر ویدراستاند بوِگینگ«با اینکه جبهه آزادی نسبت به سازمان دست راستی افراطی ) 47. (سهیم بود

حال این سازمان یک جنبش سیاسی راسیستی است که  به یک به اصطالح  رسد، با این تر به نظر می معتدل) مقاومت آفریقا

ین وجود ابتکار اطاق کشاورزی و جبهه آزادی مورد با ا. معتقد است) دولت خلقی آفریقا(» افریکانر فولکس اشتاد«

.قرار گرفت» نلسون ماندال«پشتیبانی سیاسی کنگره ملی آفریقا و شخص   

استقرار کشاورزان آفریقای جنوبی به اقتصاد کشورهای مجاور «کرد که  در گفتگو با ماندال استدالل می» ویلجون« 

ل و ایجاد محل کار خواهد انجامید و بدین صورت از هجوم غیرقانونی کمک خواهد رساند و به تولید مواد غذایی در مح

گذاری بورها  طور در مورد سرمایه همین» ویلجون«) 48(» .مهاجرین به آفریقای جنوبی جلوگیری به عمل خواهد آورد

)49. ( کرددهنده مالقات های وام در کشاورزی، با نمایندگان سازمان ملل، جامعه مشترک اروپایی و دیگر سازمان  

های مختلف آفریقایی  از طرف دیگر دولت آفریقای جنوبی به نمایندگی از اطاق کشاورزی و جبهه آزادی با دولت 

های کشاورزی بورها را در کشورهای مجاور تسهیل  دولت کنگره ملی آفریقا ولع داشت که توسعه فعالیت. مذاکره کرد
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تواند به رشد  کرد فعالیت کشاورزی بورها را در کشور خود بپذیرد، چون که میمثالً ماندال از دولت تانزانیا تقاضا . بخشد

مند به فعالیت کشاورزان سفید   کشور آفریقایی که احتماالً عالقه12اطاق کشاورزی با . کشاورزی تانزانیا کمک کند

قراردادهای رهن » ورهاب« دولت کنگو با چندین تن از 1994) 50. (پوست آفریقای جنوبی بودند، تماس برقرار کرد

این افراد «ماندال این پروژه را مورد تأیید قرار داد و ملل آفریقایی را فراخواند تا .  ساله به امضا رساند99زمین زیر کشت 

)51(» .را به مثابه نوعی کمک خارجی تلقی کنند  

برخالف پروژه اطاق . ج متفاوتی داشت نتای1990های  پوست به زامبیا و کنگو در اوایل سال های کشاورزان سفید کاروان 

ها »بور« نه بر پایه منافع کشاورزان و صنعتگران کشاورزی 90های  های اوایل سال کشاورزی آفریقای جنوبی،کوچ کردن

های سیاسی و مالی و تأیید دولت آفریقای جنوبی برخوردار بود، بلکه تنها کوچ و اسکان  گرفت و نه از کمک صورت می

.که اغلب به ورشکستگی نشسته بودند، بود» بور«نان انفرادی دهقا  

ها را مورد تأیید قرار »بور«گذاری  زیر فشار بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی اغلب کشورهای همسایه موج سرمایه 

.دادند  

  

 دهقانان از ید خلع
نه تنها با غصب . خواهد شدبورها سرانجام جایگزین کشاورزی موجود در کشورهای مربوطه » کریدور مواد غذایی «

این کار . زمین، بلکه با کسب زیربنای اقتصادی و اجتماعی که در نهایت به فقر بیشتر مردم روستایی خواهد انجامید

پا را تضعیف ساخته و بازارهای کشاورزی محلی را نابود خواهد ساخت و  اقتصادهای خرد و کشاورزی دهقانان خرده

، سخنگوی جنبش دمکراسی بیشتر در کنگو »ژان کلنگا«گفته  به. شدت خواهد بخشیدگرسنگی موضعی در منطقه را 

» شیوه نژادپرستانه«تری هستند، تا در این مناطق جدید  های وسیع ، بورها با این طرح درصدد کسب سرزمین)زئیر سابق(

)52. (خود را تحمیل کنند  

ها و  اطق روستایی جنوب آفریقا گردد، زیرا که پایبندیتواند موجب تغییرات مهمی در من می» کریدور مواد غذایی« 

این طرح در . انجامد ها می برد و به تغییر روال زندگی آن پا به زمین را در سطح وسیع از بین می های دهقانان خرده وابستگی

. ای جنوبی قرار دهدهای بارور را در اختیار مؤسسات تجارتی کشاورزی آفریق ها هکتار از بهترین زمین نظر دارد میلیون

و یا کارگر موسمی مورد استفاده قرار » مستأجر«ها مزارع کالن تجارتی، که در آن مردمان روستایی به عنوان »بور«
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خواهند » صادر«خواهند گرفت، را هدایت خواهند کرد و بدین صورت آپارتاید را به کشورهای همسایه آفریقای جنوبی 

. نمود  

بدین . گیرد های ارضی مورد نظر بانک جهانی انجام می  رفرمبه دستر بخش کشاورزی، دست ها د»بور«گذاری  سرمایه 

های کلوپ پاریس  های کشاورزی به مثابه شرط تمدید بدهی دهندگان خواستار خلع ید زمین صورت که اغلب وام

رسد و یا به رهن  زل به فروش میپا که رسماً به دولت تعلق دارد، اغلب به قیمت بسیار نا زمین دهقانان خرده. گردند می

درآمد ناچیز حاصله از فروش زمین در خدمت بازپرداخت . آید المللی در می های کشاورزی بین  ساله مؤسسه99 تا 50

.گیرد های خارجی قرار می بدهی  

پا را از  دهقان خردهها  تواند میلیون چنین تغییراتی در مورد قوانین زمین در منطقه را تحمیل کرد که  می بانک جهانی هم 

های  اگر از برخی از اختالفات جزیی صرفنظر کنیم، قوانین تک تک کشورها که زیر نظر و با طرح. زمین محروم کند

خاک و زمین از آن ) موزامبیک(طبق قانون اساسی «: اند، عمالً مشابه یکدیگرند بخش حقوقی بانک جهانی ایجاد گردیده

آورند  به ویژه ایاالت متحده و بانک جهانی فشار شدیدی وارد می. یعه قراردادن نیستدولت است و قابل فروش و یا ود

)53(» .که زمین را خصوصی سازی کرده و ودیعه قراردادن آن را ممکن سازند  

سازی تک تک  های تطبیق ساختاری در روند خصوصی های آفریقای جنوبی نیز در چارچوب برنامه ها و بانک شرکت 

های خدماتی و کشاورزی را ابتیاع  قایی سهیم اند و به قیمت نازل مایملک دولتی مثل معادن و یا بخشکشورهای آفری

های پرورش  های تحقیقاتی کشاورزی، پالنتاژهای دولتی و پایگاه کنند و بدین صورت مزارع نمونه، قرارگاه می

گیرد،  ه پیشنهاد بانک جهانی صورت میبا آزادسازی بازارهای کشاورزی که ب. رود محصوالت کشاورزی به حراج می

. گردد گذاران خصوصی جایگزین می رود و یا توسط سرمایه سیستم عرضه دولتی یا از بین می  

دارند که حق سنتی بر  با وجود اصالحات ارضی پیشنهاد شده، اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی و بانک جهانی اعالم می 

آنجا که حق سنتی بر زمین حاکم است بایستی که دهقانان . ظ خواهد شدزمین برای دهقانان کشورهای مربوطه حف

عمالً بدین مفهوم است که بخش » حفاظت«ولی این . کوچک در حاشیه مزارع تجارتی سفیدپوستان زمین دریافت کنند

گردند، در حالی که بخش عمده بهترین و  های قابل کشت محصور می عظیمی از مردم در بخش کوچکی از زمین

این صورت در آینده  دهقانانی  به . گذاران خصوصی در خواهد آمد ها به فروش رفته و یا به رهن سرمایه بارآورترین زمین

توانند هر آن به دالیل احتمالی مختلف و یا مثالً زیر پا گذاردن  گرا می که به تبادل میوه اشتغال دارند و یا چوپانان کوچ



 جهانی اما خشن ... 99 تارنگاشت عدالت

 

های  فقر فزاینده به دنبال رفرم. گیرد، مورد تعقیب قرار گیرند ب ناآگاهانه صورت میحق زمین مزارع تجارتی که حتا اغل

» انبار ذخیره کار«های سنتی را به  ماکرواکونومیک، عدم دسترسی به اعتبارات و وسایل و ابزار مدرن کشاورزی دهکده

.کند های بزرگ کشاورزی تبدیل می شرکت  

  

 موزامبیک در ها»بور« مزارع
گذاری در کنگو، زامبیا، آنگوال و موزامبیک  های سرمایه شاورزی آفریقای جنوبی در تعقیب یک چنین برنامه اطاق ک

و نلسون ماندال قراردادی بین دو کشور به امضا رساندند که طبق آن به » یواکیم شیسانو«رییس جمهور موزامبیک . است

موزامبیک محتاج «. دهد  میلیون هکتار می8الت به وسعت   ای6گذاری در حداقل  مؤسسات کشاورزی بورها اجازه سرمایه

دهیم، زیرا  ما مناطقی را که کم جمعیت است ترجیح می... و سرمایه است و ما دارای نیروی الزم هستیم» نو ـ هاو«به 

)54(» .برای بورها بعد از خدا و انجیل، زمین مهم است... جمعیت زیاد در مناطق روستایی مثل پاشنه آشیل است  

فرلیمو مؤظف است حق زمین را تضمین » سوسیالیستی« در مناطق زیر قرارداد اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی، دولت  

ای  های حاشیه گاه حقی بر زمین نداشتند، اکنون یا که رانده شده و یا  زمین پا که تقریباً هیچ دهقانان کوچک و خرده. کند

های  برعکس سران ارتش و وزیران دولت، که مایل به شراکت در فعالیت) 55. (شود ها گذارده می در اختیار آن

اکنون دهقانان روی آن زندگی  ها هکتار زمین که هم المللی هستند، امتیاز استفاده از میلیون کشاورزی مؤسسات بین

تباردهندگان دوجانبه گذاران احتمالی خارجی، بانک جهانی و اع به عنوان ضمانت برای سرمایه. کنند کنند، را کسب می می

)56. (برداری هوایی را کردند های وسیع از طریق عکس برداری و ثبت سرزمین پیشنهاد نقشه  

اگبرت «به گفته .  سال به رهن بورها درآمد50ترین زمین برای کشت به مدت  موزامبیک مرغوب» نیاسا«در ایالت  

 و در کار ایجاد مزرعه سومی در موزامبیک است »لیدنبورگ«اکنون صاحب دو مزرعه بزرگ در  که هم» هیمسترا

 سنت برای هر هکتار 15با در نظر گرفتن قیمت سمبلیک ) 57(» .های زیبا و بارور زیادی برای انتخاب وجود دارد مکان«

. در سال این قرارداد رهن، بیشتر یک هدیه است  

شده، اطاق کشاورزی موقعیت خود را در دره پایه گزراده » جویند ونچر«که بر اساس » موزاگریوس«با تأسیس شرکت 

ها اکنون توجه خود را به سمت مناطق کشاورزی در امتداد رود »بور«ولی . تثبیت کرد» لوگندا«بارور رودخانه 

» ناگاال«را با بندر بزرگ » نیاسا«مرکز ایالت » لیچینگا«چنین راه و خطوط راه آهن که  و هم» لیمپوپو«و » سامبزی«

گران  هدف زراعت) 58. ( هزار هکتار دارد170رفته مساحتی به وسعت   اند که روی هم زد معطوف کردهسا مربوط می
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گام با به عمل آوردن صنعتی محصوالت آن جهت  زارهای مناطق خلفا هم تولید ذرت، گندم و گاوداری در چمن«بوری 

زارهای  گیری در چمن میوه نجات آباز طرف دیگر هدف کشت درختان میوه استوایی و ایجاد کارخا. صادرات است

های تحقیقاتی بنا خواهند ساخت تا ابتکار اطاق کشاورزی  انستیتوهای کشاورزی ما در منطقه پایگاه. سفالی منطقه است

» .نیز وارد شویم» کابودلگادو«و » نامپوال« مناطق کشت پنبه ایالت  و سرانجام مایلیم به... آفریقای جنوبی را تقویت کند

)59(  

گیرد، چندین  می گذاران قرار  های مختلف دولتی دربست در اختیار سرمایه انضمام ساختمان  موجود به زیرساختکلیه 

پایگاه تحقیقاتی کشاورزی نیز . شود به بورها اهدا می» لیچینگا«به انضمام مدرسه فنی در » نیاسا«مزرعه دولتی در ایالت 

گردند که پایگاه تحقیقاتی را  گذاران بور می  مایل به تخلیه هستند و دنبال سرمایهها آن«. گیرد ها تعلق می طور به آن همین

را که در دست » نیاسا«و سرانجام مؤسسات تجارتی کشاورزی بورها در صدد است رشد نباتات در ایالت » .براه افکنند

.دولت است نیز به عهده گیرد  

 و  ط کشاورزان موفق آفریقای جنوبی ارائه شود که در جستموتور اصلی توس«بایستی که » موزاگریوس«در پروژه  

ها مزارع خود را از آفریقای جنوبی اداره  آن» .توانند سرمایه قابل توجهی به کار گیرند های نوینند و می جوی سرزمین

های  انوادهخ«. چی به موزامبیک اعزام خواهند کرد خواهند کرد و بورهای سفیدپوست را به عنوان پیشکار و یا کنترل

اطاق کشاورزی . اند، ولی سرمایه مکفی در اختیار ندارند، نیز مورد نظرند دهقانی که از خود توان کار خوب نشان داده

های تعدیل  ای برای دهقانان بوری که به دنبال اجرای برنامه البته هیچ برنامه» .ها خواهد گزارد سرمایه در اختیار آن

ها حداقل دارای این امکانند تا در سمت کارگزار و  اما آن. اند، وجود ندارد کستگی گردیدهاقتصادی در پرتوریا دچار ورش

.یا پیشکار در مزارع بورها در موزامبیک به کار گمارده شوند  

نماینده . پوست را با خود از آفریقای جنوبی خواهند آورد های سیاه بورها سرکارگران، رانندگان تراکتور و تکنیسین 

هر کشاورز بوری برای سرپرستی کارگران محلی «: کند اینطور فرموله می» ماپوتو«عالی آفریقای جنوبی در کمیسیون 

».بپای مطیع خود را به همراه خواهد آورد  

انستیتوهای تحقیقاتی . برداری کرده است اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی مناطق مورد نظر را به دقت توسط هلیکوپتر نقشه 

ای جنوبی تا کنون تحقیقات خود در مورد محیط زیست، آب و هوا و شرایط اجتماعی را به انجام رسانده و کشاورزی آفریق

.    اند تا تأثیرات تغییر  جمعیت در مناطق دهقانی را گمانه زنند های آفریقای جنوبی به کار گرفته شده چنین دموگراف هم  
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)تاون شیپ(» های دهقانی شهرک«ایجاد   
به رهن بورها درآمده است، مثل دوران رژیم آپارتاید تبدیل » نیاسا«هایی که در ایالت   اطاق کشاورزی دهکده طبق برنامه

ها با  این دهکده. هایی پدید خواهد آمد دهکده) سفیدپوستان(کنار جاده در نزدیکی مزارع «: گردد های دهقانی می به شهرک

این . ه طوری که کارگران کشاورزی به راحتی رفت و آمد کنندریزی شده، ب دقت در نزدیکی مناطق تولیدی برنامه

ها دارای کمی ساختار زیربنایی و دهقانان صاحب قطعه کوچکی زمین خواهند بود تا باغچه سبزیجات خود را درست  دهکده

)60(» .کنند  

زمین و یا  گران کشاورزی بیدر شرایطی که دهقانان موزامبیک به حداقل حق بر زمین در مناطق رهنی دست نیابند، به کار 

 در آفریقا رواج بخشیدند، خانوارهای 19که بورها در سده » کارگر رهنی«در سیستم . تبدیل خواهند شد»  کارگر رهنی«

این قانون در سال . پوست در ازای حق زیر کشت گرفتن قطعه زمین کوچکی، مؤظف به کار و بیگاری بودند دهقانی سیاه

های آفریقای جنوبی،  در بسیاری از بخش» کار رهنی«سط دولت ناسیونالیستی غدغن گردید، لکن  به طور فرمال تو1960

گردد تا  در حال حاضر مزد بسیار ناچیزی به مستأجرین پرداخت می. برقرار ماند» کوازولو ـ ناتال«و » ترانسواال«مثل 

 زمین کوشش دارد تا از طریق قانون این نوع  وزیر مسایل1995از سال . پوشی شود روابط فئودالیستی غیرقانونی پرده

)61. (کرد ممنوع گردد  عمل  

داران تجارتی سفید پوست است، زیرا  های دهقانی در مناطق رهنی عمالً انبار ذخیره نیروی کار ارزان برای زمین شهرک 

نماینده صندوق » سرجیو الیته «حال با این . تر از سطح مزد در آفریقای جنوبی است که سطح مزد در موزامبیک بسیار نازل

 دالر ناچیز در ماه تثبیت 18 حداقل سطح مزد برای کارگران موسمی، که قانوناً 1995دهندگان  المللی در کنفرانس اعتبار بین

 زای مزدهای باال را تذکر نامید و الزم دید تأثیرات تورم» غلوآمیز«المللی  گردیده است را در رابطه با استانداردهای بین

)62. (دهد  

ها را قادر »بور«گیرد، نه تنها  المللی صورت می تضعیف حقوق کارگران و آزادسازی بازار کار که به پیشنهاد صندوق بین 

پوست  سازد تا به کارگران موزامبیکی مزدهای بسیار نازل پرداخت کنند، بلکه از زیر وظیفه تقویت کارگران سیاه می

گذاری در کشورهای همسایه موقعیت بهتری برای البی مؤسسات تجارتی  سرمایه. نندخالی ک آفریقای جنوبی نیز شانه 

را » تبعیض نژادی مثبت«های آن در مورد  و برنامه» ای ـ ان ـ سی«آورد تا اصالحات ارضی دولت  کشاورزی پدید می

. نادیده گیرند  
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خارجی های کمک   
. کنند  جامعه اروپایی مصممانه این پروژه را پشتیبانی میهای تجارتی بزرگ آفریقای جنوبی، بانک جهانی و  بانک

المللی و بانک جهانی تبدیل گردیده  های تطبیق ساختاری صندوق بین ای از برنامه کننده  به بخش تعیین» کریدور غذایی«

ود را با اطاق کشاورزی کوشش کرد تا سیاست خ«: گوید دبیر اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی می» ویلی جوردان«. است

اطاق کشاورزی مایل » .المللی باشد خواهد یک مؤسسه تکاملی بین المللی و بانک جهانی هماهنگ کند و می صندوق بین

. را به اجرا گزارد» های کمکی در خارج از کشور برنامه«ها  های اعتباردهنده قرارداد امضا کند و به نام آن است با سازمان

)63 (  

گره ملی آفریقا علیه رژیم تبعیض نژادی را مورد پشتیبانی قرار داد، لکن امروز و در دوران با اینکه غرب مبارزه کن 

پساآپارتاید به کمک مالی یک سازمان راسیستی رشد متعلق به بورها پرداخته است و بدین طریق اعتباردهندگان غربی زیر 

جامعه اروپا از . پردازند آفریقای جنوبی میبه توسعه و ترویج آپارتاید در کشورهای همسایه » کمک به خارج«لوای 

دهد، که بروکسل صرفاً برای  صندوق پروژه رشد و تکامل، آن پولی را در اختیار اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی قرار می

 بهترین«به گفته یکی از سخنگویان جامعه اروپا این پروژه . های رشد آفریقای جنوبی تعیین کرده است بازسازی و برنامه

سفیر جامعه اروپا در آفریقای جنوبی » اروان فواره«) 64(» .داد  سال گذشته  آفریقا پیشنهاد می30ای بود که طی  پروژه

تواند  وی می) کریدور غذایی(تأکید کرد که در صورت موفقیت این پروژه » ویلجون«پس از گفت و گویی با ژنرال 

اینکه این . رج کوچ دهقانان بور به کشورهای مجاور تأمین گرددهای بیشتر جامعه اروپا حساب کند تا مخا روی کمک

، که در آفریقای جنوبی راسیستی متداول بود را »کار رهنی«کند و سیستم  برنامه حق زمین دهقانان کوچک را پایمال می

.سازد، ظاهراً در این گفت و گو محلی از اعراب نداشت مجدداً مستقر می  

که تا ) از مپوندا تا ماپانگوال(» ریفت والی« کیلومتر در 160ای به طول  ، به انضمام حاشیه»سانیا«بخش عظیمی از دریاچه  

. های مربوط به آن در نظر گرفته شده است رسد برای صنعت درازمدت توریسم، با کلیه پروژه نزدیکی مرز تانزانیا می

صورت گرفته است » نیاسا«کشی از دریاچه  گیری و آب گذاری در صنایع ماهی های دیگری نیز در جهت سرمایه کوشش

)55. (گیری محلی را به نابودی خواهد کشید که مطمئناً صنایع ماهی  

» نیاسا«برداری از مناطق طبیعی وحشی دریاچه  چنین امکان تکامل، توسعه و بهره هم» موزاگریوس«با این قرارداد شرکت  

. در نظر گرفته شده است» گرا توریسم طبیعت«کتار است و برای هزار ه20این منطقه به وسعت . را نیز کسب کرده است
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های مسکونی  قرار است که اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی دور این منطقه وسیع را حصار کشیده و در حاشیه آن ساختمان

به » ل شدیددر مناطق تحت کنتر«های متمول خواهند توانست به طور انفرادی  توریست. ها بنا سازد لوکس برای توریست

ممکن است که افزایش تعداد حیوانات وحشی الزم گردد تا » «موزاگریوس«به گفته دبیر شرکت . شکار بپردازند

یک کارشناس وزارت حفاظت طبیعت آفریقای جنوبی در » .ها برداشتی نسبتاً طبیعی از منطقه کسب کنند توریست

مذاکرات . گذارد ها می ارده شده و بودجه الزم را در اختیار آنریزی این پارک وحشی در اختیار اطاق کشاورزی گذ برنامه

.سازی و پارک وحشی در شرف پایان است گذاری در هتل گذاران پربنیه خصوصی برای سرمایه با سرمایه  

های راست تعلق دارد، دریافت  که به جناح» جیمز یولیسس بالنچارد سوم«تر دیگری را غول تکزاسی  پروژه بسیار بزرگ 

را در بر » ماچانگوال«و شبه جزیره مجاور آن » ماپوتو«ها در  قراردادی که منطقه بسیار عظیم محیط زیست فیل. رده استک

کرد که مستقیماً از سوی  پشتیبانی می» رنامو«های داخلی موزامبیک این شخص از سازمان یاغیان  در طی جنگ. گیرد می

نظر  طور به  ولی این«. دید سط ارتش این کشور تعلیمات نظامی میشد و تو رژیم راسیستی آفریقای جنوبی کمک می

داد، اکنون  رسد، فردی که در گذشته نزدیک پول به ارتش یاغیان برای شرکت در جنگی بسیار مخرب و خشن می می

خارجه آمریکا در وزارت امور . (کند ترین ایالت موزامبیک دریافت می احتماالً اجر خود را با کنترل بر قطعه عظیمی از غنی

)66(» .)کرد تر برآورد می را از رژیم پول ـ پوت در کامبوج شنیع» رنامو«های سازمان   آنزمان قساوت  

ها  یک هتل لوکس شناور برای توریست. در سواحل اقیانوس هند بنا کند» پارک رویایی«در نظر دارد یک » بالنچارد« 

های  عالوه بر این تکه. و یک کازینوی قمار، جزیی از این پروژه است دالر قیمت دارد 800 تا 600که هر اطاقش شبی 

. گذارده شده است» ایسترن ترانس وال«گذاران کشاورزی وابسته به  در اختیار سرمایه» ماچانگوال«بزرگ زمین در 

آییم  ما می«: تمدیر کل شرک» جان پرو«گفته  به . گردد خلع ید می» بالنچارد«های محلی واقع در منطقه رهنی  دهکده

یا دور دهکده را حصار . کنید شما اکنون در یک پارک ملی زندگی می! باشد: گوییم می) به روستاییان محلی(اینجا و 

)67(» .کشیم و یا حیوانات وحشی مستقیماً توی کوچه و خیابان شما رفت و آمد خواهند داشت می  

دولت موزامبیک اعالم داشت که حاضر است چندین .  دارددر این مسابقه بر سر زمین یک سازمان مذهبی نیز شرکت 

بر روی زمین، که در هلند مستقر » ماهاریشی«در اختیار  کمپانی بهشت » دست نخورده«میلیون هکتار زمین به اصطالح 

نون بنیانگزار حزب قا» ماهاریشی ماهش یوگی«رییس جمهور موزامبیک یکی از پیروان » یواکیم شیسانو«. است قرار دهد
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های این شرکت دور نگاه داشته و   خود را از فعالیت1993ظاهراً دولت پس از امضای قرارداد در ژوئیه . طبیعت است

)68(» .نه بهتر و نه بدتر. گذاران خارجی شود که با دیگر سرمایه گونه رفتار می همان«گوید که با کلیسای ماهاریشی  می  

  

 ملی سرزمین تقسیم
در مورد » موزاگریوس«تنها شرکت . یابد استقرار می» دولت در دولت«ک منطقه خودمختار، یک نوع ی» نیاسا«در ایالت 

عالوه برآن، این خطه جزو مناطق . گیرد و نه دولت و یا فرمانداری های قراردادی تصمیم می حق استفاده از زمین و یا زمین

منظور سفیدپوستان آفریقای (ها  اال، سرمایه و انسان ممانعت ک  وقفه و بی گردد که جریان بی آزاد تجاری محسوب می

آزاد از هر نوع گمرک و یا مالیات خواهد «گذاری در مناطق قراردادی  هر نوع سرمایه. سازد را ممکن می) جنوبی است

)69(» .بود  

ین ملی موزامبیک گزاران خارجی گزارده شده، سرزم های مختلف کشور در اختیار سرمایه با این گونه قراردادها که بخش 

گردد، به طوری که هر کریدور مستقالً با بازارهای جهانی مرتبط  های مجزا تقسیم می»کریدور«مانند دوران استعمار به 

.کشاند این سیستم، اقتصاد ملی کشور را به نابودی می. است  

ق بزرگی از کشور را مثل ایالت بخشد و مناط  تکه شدن اقتصاد ملی را تسهیل می تالشی دستگاه دولتی موزامبیک، تکه 

های  سازمان(» ان ـ جی ـ او«های تحت تسلط سیاسی اعتباردهندگان، »کریدور«های قراردادی و یا  به سرزمین» نیاسا«

آیند که سیستم دولتی  های موازی پدید می بدین صورت و دفاکتو دولت. کند گزاران خارجی تبدیل می و سرمایه) غیر دولتی

که در گذشته مورد پشتیبانی رژیم » رنامو«در چندین منطقه در شمال موزامبیک سازمان اسبق یاغیان، . دزنن را دور می

چندین رهبر این . آپارتاید قرار داشت و اکنون بهترین روابط با اعتباردهندگان را دارا است، دولت محلی را در اختیار دارد

چنین اطاق کشاورزی آفریقای جنوبی در موزامبیک  و همهای آفریقای جنوبی  سازمان پس از جنگ به شریک شرکت

 وجود دارد که در ازای 1992ممکن است بنظر رسد که یک توافق مخفی در چارچوب قرارداد صلح » .تبدیل گردیدند

  )70(» .و پشتیبانانش گزارده شود» رنامو«صلح، زمین در اختیار 

  

 کشاورزی و محصول تنوع تالشی: اتیوپی ـ9

المللی پول تا اندازه زیادی مسئول بروز مصائب  از سوی بانک جهانی و صندوق بین» درمان اقتصادی«دیکته شده برنامه  

ای به اقتصاد کشاورزی وارد آورده و  های نابودکننده این سیاست ضربه. اجتماعی و کمبود مواد غذایی در اتیوپی است
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دستی با ادارات  از راه هم] المللی پول بانک جهانی و صندوق بین[ها  این سازمان. ها انسان شده است موجب فالکت میلیون

کن  های بیوتکنولوژی آمریکایی این امکان را دادند، که غالت و گیاهان سنتی را ریشه دولتی ایاالت متحده به شرکت

.ه انجام رسانندهای بشردوستانه، ورود محصوالت و غالت از نظر ژنتیکی تغییریافتۀ خود را ب ساخته و تحت پوشش کمک  

  

»  بازار آزاد«بحران در شاخ آفریقا و نویدبخشی   
ها در مناطقی زندگی   درصد از کل جمعیت این کشور، پس از این رفرم15 میلیون انسان در اتیوپی، یعنی 8بیش از 

زمین به   و دهقانان بیمزدها در شهرها تنزل یافته و بیکاران فصلی در دهات دست. کردند که از گرسنگی در امان نبودند می

کننده بدون یک تحلیل موشکافانه، فقط بدی آب و هوا را برای نابودی  های کمک سازمان. بار کشانده شدند فقری فالکت

 -های گروهی آشکار نساختند، این واقعیت است که  آنچه که رسانه. بار آن مقصر دانستند آمدهای فاجعه محصوالت و پی

. ها انسان در مناطق حاصلخیز نیز از گرسنگی در عذاب بودند  میلیون-ی و جنگ مرزی با اریتره کامالً مستقل از خشکسال

المللی پول  است که صندوق بین» داروی تلخی«و » بازارهای آزاد«ها نتیجه کمبود غالت نیست، بلکه محصول  استیصال آن

. کرده اندها تجویز و بانک جهانی در راستای برنامۀ تطبیق ساختاری خود به آن  

به هنگام اوج بحران، کمبود » سازمان جهانی تغذیه«لکن . کند  درصد از مایحتاج غذایی خود را تولید می90اتیوپی بیش از  

.  کیلو برای هر نفر در سال13 تن برآورد کرد، یعنی بر اساس حداقل عرضه 764000 را به میزان 2000مواد غذایی در سال 

 میلیون از ساکنین 2،8اما .  درصد از میزان مورد نیاز بیشتر بود20، 2000 و 1999های  له در سالتولید غ» آمهارا«در ) 71(

به خاطر » سازمان تغذیه جهانی«زده گرفتار شده بودند و بر مبنای نظر   در مناطق قحطی- درصد کل جمعیت17 -آنجا 

 تن 500000به بیش از » آمهارا«غله در با وجود آنکه اضافه محصول فصلی . گرسنگی در معرض مرگ قرار داشتند

، »اورومیا«وضعیت در .  تن تخمین زده شد300000المللی حدود  از سوی مجامع بین» مقدار مواد غذایی مورد نیاز«رسید،  می

 600000 میلیون انسان، با وجود بیش از 1،6» سازمان تغذیه جهانی«ترین استان کشور، جایی که بر اساس تخمین  پرچمعیت

 درصد 25بنابراین در هر دو منطقه، که . ن اضافه محصول غله، در خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار داشتند، نیز چنین بودت

های  ولی سازمان. نبود گرسنگی، فقر و فالکت اجتماعی دلیلکل جمعیت در آنجا ساکن بودند، کمبود مواد غذایی 

. این مورد توضیحی ارائه نکردندهای تحقیقاتی کشاورزی در المللی مختلف و مؤسسه بین  

پس از سرنگونی .  یک دولت موقت بر سر کار آمد1991در اتیوپی پس از یک جنگ داخلی طوالنی و مخرب در سال 

از سوی » برنامه سازندگی و نجات«که به اتحاد شوروی نزدیک بود، با عجله یک » منگیستو هایال ماریام«رژیم ژنرال 
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 میلیارد دالری که در زمان رژیم منگیستو انباشته شده بود را مهار 9ه اجرا گذاشته شد، تا دیون دهندگان ب بسیاری از وام

المللی پول،  صندوق بین. های اقتصادی گسترده معامله گردید قروض خارجی اتیوپی نزد کلوپ پاریس، در مقابل رفرم. کنند

دست و پا بسته از . برای بهبود اقتصاد کشور تجویز نمودبا پشتیبانی وزارت خارجه ایاالت متحده، داروی تلخ مرسوم را 

ها و تطبیق ساختاری، دولت جدید موقت تحت رهبری جبهه دمکراتیک انقالبی خلق اتیوپی با وجود  ملزومات بدهی

برای . های بازار را در سطحی گسترده به اجرا گذارد اعتقادات مارکسیستی رهبران آن، خود را مؤظف ساخت تا رفرم

شنگتن، اتیوپی بزودی به مثابه مظهر کشوری نمونه در جهت بازار آزاد در آفریقا در کنار اوگاندا پس از پایان دوران وا

.جنگ سرد مطرح گردید  

های جدید که برای توسعه  در زمانی که بودجۀ اجتماعی در چهارچوب تطبیق ساختاری تنزل یافت، هزینه نظامی به یمن وام

از آنجایی که واشنگتن هر دو طرف درگیر در منازعات ) 72. ( بدین سو چهار برابر شد1989 سال دریافت شده بودند، از

های صنایع نظامی و  کنسرن. وار افزایش یافت های آمریکایی جهش کرد، فروش سالح  اریتره را حمایت می-مرزی اتیوپی

ه پس از جنگ سرد معامالت پرمنفعتی را از های کشاورزی در دور کنسرن. کردند کشاورزی طعمه را میان خود تقسیم می

های رو به رشد  با توجه به هزینه. راه صدور مایحتاج ضروری به کشورهای درگیر در جنگ برای خود تضمین کردند

.نظامی، که با پول قرض گرفته شده تأمین شده بود، نیمی از درآمد حاصله از صادرات اتیوپی به قروض آن اختصاص یافت  

المللی پول به نام دولت موقت یک سند سیاسی را تدوین کردند، که اقدامات الزم  ، بانک جهانی و صندوق بیندر واشنگتن

اقدامات ضروری شدیدی که . کرد و برای امضا توسط وزیر دارایی به آدیس آبابا فرستاده شد از سوی اتیوپی را مشخص می

 کارساز و منطقی و بازسازی زیرساخت تخریب شده از جنگ را در این سند ارائه گردیده بود، عمالً امکان یک سازندگی

های خدمات  سازی گسترده در بخش دهندگان خواستار آزادسازی تجارت و خصوصی وام. در این کشور محال ساخته بود

ن بخش دولتی و مانند بسیاری از موارد در اینجا نیز کارمندا. های دولتی بودند ها و کارخانه های مالی، زمین عمومی، موسسه

های دولتی امکان یابند کارگران  ها ریخته شدند، دستمزدها پرداخت نشده و قوانین کار لغو گردیدند تا شرکت به خیابان

پرایس واترهاوس «ای  به شرکت مشاوره. در این هنگامه اختالص به اوج خود رسیده بود. اضافی خود را از سر باز کنند

های خارجی با قیمتی نازل به حراج گذاشته  لک دولتی محول گردید، که برای سرمایهوظیفه هماهنگی فروش مایم» کوپر

.شد  



 جهانی اما خشن ... 107 تارنگاشت عدالت

 

ها را در پی داشت، به طوری که مناطق با کمبود  ها کاهش بودجه از سوی دولت مرکزی برای شهرستان سرانجام رفرم

شد، به عنوان  دهندگان حمایت می امکه از جانب بسیاری از و) فدرال(فروپاشی سیستم بودجه مرکزی . سرمایه مواجه شدند

. کنند دانستند چه می المللی پول و بانک جهانی دقیقاً می صندوق بین. گردید تبلیغ می» مرکززدایی«و » گرایی منطقه«

به منظور مداخله مؤثر و کارآمد در جهت توسعه، ) مناطق(توانایی «: داد المللی پول آنرا بدین گونه توضیح می صندوق بین

)73(» .رسد آوری عواید بسیار غریب به نظر می ها به منظور جمع نین قابلیت آنچ هم  

 

گذاری استراتژیک اعانه به مثابه سرمایه  
بازار کشاورزی اتیوپی آگاهانه به ) 9,1 جعبه مقایسه کنید با (1991های انجام گرفته در کنیا در سال  بر اساس الگوی رفرم

ها برای  ها و تمامی یارانه بانک جهانی به سرعت خواهان حذف کنترل قیمت. شدکاری  های کشاورزی دست سود کنسرن

ای را که در   مواد غذایی در مناطق دورافتاده گشایش بازار در عرصه حمل و نقل و ترابری، افزایش قیمت. کشاورزان شد

 کود نباتی به دست بخش خصوصی بازار مواد اولیه کشاورزی، مثل غالت و. معرض خشکسالی قرار داشتند، به همراه داشت

یک شراکت » اتیوپین سید اینترپرایز«، که با شرکت انحصاری دولتی بذر » برد اینترناشنال-پایونیر های«افتاد، از جمله 

)74. (پرسود را به راه انداختند  

 9,1 جعبه

نان سبد در گرسنگی  

 با سماجت تحقق پذیرفت، نابودی اقتصاد دهقانی و المللی پول و بانک جهانی که از سوی صندوق بین» بازار آزاد غله«

ماالوی و زیمبابوه از اضافه محصول غله قابل توجهی برخوردار . تدارک مطمئن مواد غذایی در آفریقا را به همراه داشت

که بازار داخلی المللی پول تجویز نمود  اما صندوق بین.  بود1990روآندا عمالً قادر به تدارک مواد غذایی خود تا سال . بودند

را با اضافه محصول غله بازار مشترک اروپایی و آمریکایی پر کنند، که به قیمت ورشکستگی بسیاری از خرده دهقانان 

حکومت در نایروبی . ترین تولیدکننده مواد غذایی در آفریقا شد گیر کنیا، موفق  گرسنگی گریبان1992 و 1991. تمام شد

آزادساری بازار غله . المللی پول نافرمانی کرده بود ده بود، چون از اجرای نسخه صندوق بینقبالً در لیست سیاه گنجانده ش

. های تازه به کنیا بود های کلوپ پاریس برای اعطای وام شرط یکی از پیش  
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های  المللی پول برای لغو تحریم پس از آن، در تالش گرفتن چراغ سبز از صندوق بین» دانیل آراپ موی«پرزیدنت 

 از تقسیم مواد غذایی در مناطق دورافتاده ،کردند، که دولت کنیا بیش از این المللی مطالبه می دهندگان بین وام. تصادی بوداق

قیمت مواد اولیه خوراکی در : بینی نتیجه قابل پیش. پشتیبانی نکرده و از هرگونه دخالت در بازار کشاورزی خودداری کند

بر اساس آمار سازمان ملل، . آور باال رفت  مرز با سومالی و اتیوپی سرسام مال شرقی، هممناطق نیمه بایر کنیا در شرق و ش

، یکی از نواحی »ریفت ولی«گرسنگی به ناحیه . زده حبس شده بودند یقحط میلیون نفر در این مناطق 2نزدیک به 

ود بود، ولی قدرت خرید مردم در در سراسر کشور مواد غذایی موج. خیز کشاورزی در قلب کنیا نیز چنگ انداخت حاصل

اضافه محصول غله به خارج صادر . المللی پول در هم شکسته شده بود های مطالبه شده از سوی صندوق بین سایه تهاجم رفرم

.شد می  

  

 در های آمریکایی را مقادیر زیادی از کود» آژانس ایاالت متحده برای توسعه در جهان«ها در اتیوپی،  به هنگام شروع رفرم

محصوالت مختلف کشاورزی در مقابل رفرم بازار غله در دسترس «: نمود» اهدا«های اقتصادی به این کشور  مقابل رفرم

سازی بخش حمل و نقل و  ها بر آزادساری و خصوصی و هدف رفرم... و حذف یارانه بر مواد اولیه خوراکی... قرار گرفتند

، ...این ابتکارات شرایطی را برای ما مهیا ساخت... شود کود متمرکز میکود در عوض حمایت مالی برای ورود کامیون و 

)75(» .که بتوانیم بر مسایل مهم سیاسی تأثیر بگذاریم  

های کودهای اهدایی آمریکا بزودی تمام شد، اما موجب گردید که تولیدکنندگان بومی کود را از گردونه خارج  اندوخته

کردند، کنترل دالالن محلی و تجار بزرگ بومی کود را نیز  اردات کود فعالیت میهایی که در عرصه و همان شرکت. سازد

.در دست گرفتند  

مزارع و کشتزارهای تجاری و قابل آبیاری، جایی که کود و بذرهای بارآور مورد استفاده قرار گرفته بودند، قادر به  

در مزارع . ادی و اجتماعی در روستاها انجامیدبندی شدید اقتص ها در مجموع، به قطب کمک. افزایش محصول خود شدند

محصول دهقانان فقیر، برداشت محصول بسیار کاهش یافته و آنجا نیز که افزایش یافته بود، دهقانان خود را  ای و کم حاشیه

. دیدند در منگنه دالالن بذر و کود اسیر می  

 با افتخار اعالم کرد، -را فعاالنه در دستور کار خود دارد که کاربرد ژنتیک در تولید ذرت -در آتالنتا» کارتر سنتر «1997 

دهندگان، محو  اما طنز تلخ در آنجا نهفته بود، که وام) 76(» .اتیوپی برای نخستین بار قادر به صدور مواد غذایی است«که 
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 انباشته شده 1985 تا 1984های  هایی از غله را تجویز کرده بودند، که پس از بحران کمبود مواد غذایی بین سال آن اندوخته

.دفاتر دولتی اتیوپیایی بر این امر گردن گذاشتند. بود  

اتیوپی، به جای آنکه سیلوهای غالت خود را پر بکند، به صدور غله مبادرت ورزید تا پرداخت دیون خود را به انجام  

به راحتی کافی » زمان جهانی تغذیهسا« صادر گردید، کمیتی که بر اساس آمار 1996 میلیون تن محصول 1حدود . برساند

قبل از هر چیز (در واقعیت امر ولی، همان مواد اولیه خوراکی .  را جبران سازد2000 و 1999های  بود تا کمبود غله از سال

.بازار جهانی ذخیره غله اتیوپی را مصادره کرده بود. ، که صادر شده بود، چند ماه بعد دوباره وارد گردید)ذرت  

، اضافه محصول ذرت ایاالت متحده، که از نظر ژنتیک تغییر یافته و در بازار مشترک اروپا ممنوع بود، در شکل در مقابل 

ایاالت متحده آمریکا به مکانیسم راحتی دست یافته بودند، تا انبارهای خود . کمک مواد غذایی در شاخ آفریقا تقسیم گردید

های ارسالی  خریدند، بلکه از تخصیص کمک نه تنها صادرات اتیوپی را میها  کنسرن. را از وجود غالت ژنتیکی خالی سازد

های   که کمبود غله و گرسنگی دامن همه را گرفته بود، غول2000 تا 1998در خالل سال : بردند به اتیوپی نیز سود می

.به دست آوردندسودهای کالنی از صدور ذرت » شرکت سهامی کارگیل«و » آرچر دانیلز میدلَند«تجارت غله، نظیر   

  

»شده ثبت«های از نظر ژنیتیکی تغییریافته و بذرهای  ارسال کمک  
شده از جنگ، در خدمت تضعیف اقتصاد کشاورزی این کشورها قرار  اضافه غالت ایاالت متحده در کشورهای تخریب

 هزار تن ذرت و 500 نزدیک به 2000 و 1999های  در سال» آژانس ایاالت متحده برای توسعه در جهان«. گیرد می

که با وزارت کشاورزی » برنامه جهانی تغذیه«نمود، از جمله به » اهدا«های امدادگر  محصوالت ترکیبی ذرت را به سازمان

شاورزی آمریکایی تهیه کهای  کنسرن های ارسالی که از سوی  درصد از این محموله30حداقل . ایاالت متحده همکاری دارد

با توجه به جنگ مرزی با ) 78. (کاری شده بودند ول غالتی بوده است،که از نطر ژنتیکی دستشده بودند، از اضافه محص

هایی که بانک ژنتیکی و تنوع  های غذایی آلوده به اتیوپی سرازیر گشت، کمک ها آواره، کمک اریتره و فالکت میلیون

ای برای  ر عین حال به مثابه دروازههای ارسالی د کمک. داد محصوالت گیاهی در اتیوپی را در معرض خطر قرار می

سازمان حافظ . های موجود در اتیوپی را به دست آوردند کردند تا کنترل روی بذرها و دانه های مواد غذایی عمل می غول

اهدای مواد غذایی و ... آفریقا به سطل زباله جهان تبدیل شده است«: کند گیری می چنین نتیجه» بیوواچ«محیط زیست 

های خارجی وابسته  مایش نشده نشانی از مهربانی و دوستی ندارد، بلکه تالشی است که آفریقا را به کمکبذرهای آز

)79(» .سازد  
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تخصیص یافته بود، که هدف تضعیف بیش از » غذا برای کار«های غذایی اهدایی به برنامه  از این گذشته، بخشی از کمک 

زمین در چهارچوب این برنامه در مقابل  دهقانان فقیر و بی. در نظر داشتپیش تولیدات داخلی به نفع واردکنندگان غله را 

.های زیربنایی گسیل شدند ذرت اهدایی آمریکایی به کار در پروژه  

مواضع خود را در عرصه تقسیم »  برد-پایونیر های«به هنگامی . کاران قهوه به سرعت نزول کرد در این اثنا، درآمد کشت

در بازار غله » اتیوپین کُماندیتیز«نقوذ خود را توسط شعبه » شرکت سهامی کارگیل«مود، ن و فروش بذر تحکیم می

آمده، افزایش قروض و از  به دستهای نازل  های کشاورزی در ارتباط با قیمت نتیجه آزادسازی وام) 80. (داد گسترش می

 درصد 95 تا 90 هکتار زمین، که بین 2کمتر از  هزار نفر از دهقانان خُرد با 700ها را نزد   دادن بیش از پیش زمین دست

اتیوپی مشهور » سبد نان«که به مثابه » گویام شرقی«کردند، به دنبال داشت، به ویژه در منطقه  قهوه اتیوپی را تولید می

.است  

ها را به  دند، آنبه تملک خود درآور... جو، نخد، ارزن، ذرت و : های متنوع سنتی اتیوپی را مانند های کشاورزی دانه کنسرن

مردم اتیوپی امروزه به جای احترام و جبران «: های تغییریافته را به نام خود ثبت نمودند لحاظ ژنتیکی تغییر داده و گونه

 »ثبت«های بومی را به نام خود  هایی که گونه کنند، شرکت حساب دریافت می های خارجی صورت از شرکت... خسارات

المللی  سازی صندوق بین زمینه این مسأله را برنامه خصوصی) 81. (کنند ها را طلب می فاده از آن اند و حاال اجرت است کرده

اتیوپین «انحصار دولتی . را هدف خود قرار داده بود» آمیز بذر رقابت«پول و بانک جهانی فراهم نمود، که ایجاد صنعت 

ای بسیار بارآور و ژنتیکی تغییریافته را به همراه مواد ترکیب شد تا بذره»  برد-پایونیر های«با شرکت » سید اینترپرایز

ها و  ای از شرکت بازاریابی بذرها با کمک فنی و مالی بانک جهانی به شبکه. کُش به دهقانان کوچک تقسیم کند علف

انک جهانی بایست جای خود را در چهارچوب برنامه ب مبادله سنتی بذر بین دهقانان می. های توزیع بذر سپرده شد زیرشرکت

)82. (گیری آن متوجه بازار باشد، بدهد ، که جهت»تولیدکنندگان و فروشندگان بذر«به یک سیستم   

کرد تا  همکاری می» المللی برای بهبود ذرت و گندم مرکز بین«از سوی دیگر، مؤسسه تحقیقات کشاورزی اتیوپی با 

المللی برای بهبود ذرت و  مرکز بین«) 83. ( بوجود بیاوردهای ذرت اتیوپیایی با ذرت مکزیکی پیوندهای جدیدی میان گونه

تأسیس شده » راکفلر«و » فورد«و با حمایت بنیاد »  برد اینترنشنال-پایونیر های« توسط شرکت 40که در دهه » گندم

ریتیشن نُرمان ب«این شرکت، به همراه مؤسسه . بود، از همان ابتدا در ارتباطی تنگاتنگ با تجار رشته کشاورزی قرار داشت

 از  بنیاد حمایت«بر اساس گزارش . کرد های بذر و دانه عمل می به مثابه مرکز تحقیقاتی و بلندگوی کنسرن» برالوگ
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های جو، که از اتیوپی آورده شده بودند،   میلیون دالر از راه کشت گونه150هر سال «کشاورزان آمریکایی » دهقانان

)84(» .فرستد ها نمی حسابی برای آن پی صورتکس از اتیو لکن هیچ. درآمد دارند  

  

 قحطی تأثیرات
العمل رژیم  عکس.  تنوع گیاهی و ذخایر بذر در اتیوپی را در معرض خطر جدی فرار داد1985 و 1984های  قحطی سال

سید آف «های غیر دولتی محلی  سابق در این راستا، اجرای یک برنامه توسط مرکز تحقیقات گیاهی با همکاری سازمان

این برنامه که در زمان دولت گذار نیز ادامه داشت، ماهرانه ) 85. (به منظور حفظ تنوع گیاهی در اتیوپی بود» سوروایول

 30با شرکت حدود » .حفظ و بهبود محصوالت زراعتی در مناطق روستایی را با خدمات حمایتی دولت به هم پیوند داد«

های  ، همزمان با بروز قحطی سال1998. شده بوجود آمد های حفاظت ها و مکان ای با ایستگاه هزار دهقان شبکه گسترده

)86. (، دولت خاتمه برنامه را اعالم نمود2000 تا 1998  

ها و گیاهان سنتی از مراکز روستایی تولیدات گیاهی بود، که به واسطه یک سیستم مبادله   ساختن گونه هدف پنهانی خارج

های گذشته،   به مانند نمونه2000 تا 1998های  قحطی سال. کرد ان را با بذر و دانه تأمین می درصد نیاز دهقان90بیش از 

کند، مصرف  ذخیره غالتی، که این دهقان معموالً برای دوران سخت انباشت می«: ذخیره بذرها را نیز مورد تهدید قرار داد

، ذخیره بذر خود برای محصول سال آینده »گالگا«منطقه  هزار خانوار دهقانی دیگر در 30خانواده وی، به مانند . شده است

های عربی به  در اینجا پایه ژنتیکی دانه. وضعیت کشاورزان قهوه هم بدین گونه بود) 87. (را نیز به مصرف رسانیده اند

.های تولیدی و فقیر شدن خرده دهقانان در معرض تهدید قرار داشت خاطر از هم پاشیدگی قیمت  

المللی پول، بانک جهانی و دولت  های اقتصادیی بود، که صندوق بین  که تا حدود زیادی محصول رفرم- ینتیجه این قحط

های  های گیاهی در اتیوپی به سود شرکت  نابود ساختن تنوع گونه-های بزرگ به اجرا گذاردند ایاالت متحده به نفع کنسرن

های  نفوذ کنسرن» ایاالت متحده برای توسعه در جهانآژانس «و » سازمان تغذیه جهانی» «هدایای«. بیوتکنیکی بود

، بلکه منشأ حل هایی از اینرو نه راه چنین برنامه. کشاورزی و بیوتکنولوژی را به مراکز کشاورزی اتیوپی تسهیل کردند

ا فراهم های آتی ر کاری شده ژنیتیکی، زمینه قحطی  با وابسته ساختن آگاهانه دهقانان به بذرهای دست. گرسنگی هستند

. کنند می  

 میلیون انسان تمام شد، گرسنگی بر فراز اتیوپی دوباره 1ترین قحطی، که به قیمت جان   سال پس از وقوع بزرگ17امروز، 

.دانیم، که تقصیر تنها با آب و هوا نیست ما می.  میلیون انسان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند8این بار . در پرواز است  
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یشرق جنوبآسیای  و یا آسجنوب :سوم بخش  

 

  المللی پول استیالی غیرمستقیم صندوق بین:  هندوستان- 10

ها »پوت رای«ای انگلیسی، کاست  سلطه غیرمستقیم در هندوستان سنت طوالنی دارد، زیرا که حتا طی دوران دولت مستعمره

 برعکس، وزیر دارایی هندوستان، ولی اکنون کامالً. الطوایف دیگر دارای حق خودمختاری نسبتاً وسیعی بودند و ملوک

های  المللی پول و بانک جهانی و با دور زدن پارلمان و روندهای دمکراتیک مستقیماً به مؤسسه تحت قیمومیت صندوق بین

بودجه دولتی هندوستان که به شکل ظاهری توسط کارمندان دولت در دهلی نو . المللی در واشنگتن جوابگوست مالی بین

های بودجه در قراردادهای منعقده با صندوق  ترین بخش ، تبدیل به یک سند زائد گردیده است، زیرا که مهمگردد ارائه می

.اند المللی پول و بانک جهانی تنظیم گردیده  بین  

 

1991سال » عمل جراحی«  
در » ها رآئو ناراسیم«المللی پول در جهت تقویت دولت اقلیت حزب کنگره به نخست وزیری  اقدامات کمکی صندوق بین

درمانی   در نگاه اول مثل بسیاری از کشورهای شدیداً مقروض آمریکای التین و شرق اروپا که دچار شوک1991سال 

طور نبود که هندوستان تنها گامی با تالشی کامل  این. رسید نظر نمی المللی پول شدند، آنچنان دراماتیک به صندوق بین

. فرمایی داشت و نه کنترل بازار تجارت ارز از بین رفته بود العاده حکم نه تورم فوق. اقتصادی و اجتماعی فاصله داشته باشد

گرسنگی :  میلیونی این کشور تأثیری نابودکننده داشت900آمدهای اجتماعی این شوک درمانی بر روی جمعیت  اما پی

.های اقتصادی بود نوایی اجتماعی نتیجه مستقیم رفرم پیشرفتۀ مزمن و بی  

ویشوانات «به رهبری » جاناتا ـ دال«المللی پول و بانک جهانی در هندوستان پس از سقوط دولت حزب   صندوق بینبرنامه

دولت مؤظف . آغاز شد» تامیل نادو« در 1991طی مبارزات انتخاباتی » راجیو گاندی« و قتل 1990در سال » پراتاپ سینگ

المللی را  های اعتباردهندگان بین  بانک انگلیس بسپارد تا خواستهای در گاوصندوق» ضمانت« تُن طال به عنوان 47گردید 

المللی پول به امضا رسید و بالفاصله نیز به اجرا گزارده شد، تنها برای  ای که با صندوق بین اما معاهده) 1. (برآورده سازد

 میلیارد دالری این کشور، 80گرفتن بدهی بیش از  با در نظر: مدت زمان کوتاهی تمدید نفس هندوستان را ممکن ساخت
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 ماه را تأمین کند و از 6های این کشور بمدت  المللی پول و بانک جهانی  کافی نبود تا اقساط بدهی حتا اعتبار صندوق بین

.ابتدا این اعتبار درست برای همین منظور نیز در نظر گرفته شده بود  

 برای این کشور تجویز کرد، دولت هند 1991ل در سال المللی پو ، سیاست اقتصادی نوینی که صندوق بین»عمل جراحی«

های دولتی و تقویت  های اجتماعی و اقدامات ساختاری زیربنایی را تقلیل دهد، سوبسید را مجبور ساخت مخارج برنامه

های  به شرکت» قیمت خوب«های سودمند دولتی را به  را ازمیان بردارد و شرکت) انضمام سوبسید مواد غذایی به(ها  قیمت

، »های دولتی بیمار شرکت«های بعدی بستن تعداد زیادی از به اصطالح  رفرم. خصوصی بزرگ و یا سرمایه خارجی بفروشد

های اساسی سیستم بانکی، انستیتوهای  چنین رفرم های خارجی به بازارهای داخلی و هم تعدیل بازرگانی،  ورود آزاد سرمایه

. کرد یمالی و ساختارهای مالیاتی را تجویز م  

 به امضا 1991المللی پول و اعتبارات تطبیق ساختاری که با بانک جهانی در دسامبر  معاهدات اعتباری که با صندوق بین

کند تا بر » کمک«رسید و مفاد و شرایطش همانند یک راز دولتی تاکنون مخفی مانده است، قرار است که به هندوستان 

ولی برنامه پیشنهادی بانک . ر بودجه را از میان بردارد و از فشار تورم بکاهدضعف موازنه پرداختی خود غلبه کند و کس

این برنامه، اقتصاد را به رکود و تورم مبتال : شود المللی پول عمالً عکس حالت مطلوب را سبب می جهانی و صندوق بین

 درصد افزایش یافت ـ و بدین 50  بیش از1991های اول اجرای اقدامات اقتصادی در سال  سازد ـ قیمت برنج در ماه می

عالوه بر آن، . گردید صورت به دنبال افزایش قیمت مواد خام و اقالم لوکس وارداتی، بحران موازنه پرداختی تشدید می

های خارجی تعداد زیادی از تولید کنندگان  یابی آزاد سرمایه تعدیل بازرگانی در رابطه با اُفت قدرت خرید داخلی و راه

.ه ورشکستگی کشاندهندی را ب  

این طرح اجتماعی که توسط . گذاری شد پایه» ناشنال رنوال فوند«نام   بنیادی به1991برای تأمین و تضمین اجتماعی در سال 

 تا 4در نظر گرفته شده بود، طبعاً موازنه درخوری برای » های اجتماعی به خطر افتاده گروه«کارشناسان بانک جهانی برای 

یافته در  تعداد کل شاغالن سازمان. (شدند، نبود ها بیکار می های دولتی و خصوصی که با اجرای رفرم  بخش میلیون شاغالن8

در صنایع نساجی . هدف ایجاد این بنیاد تنها تضعیف مقاومت سندیکاها است)  میلیون است26سندیکاهای کارگری بالغ بر 

های خارجی و  سازی با هجوم سرمایه صنایع اتومبیل و ماشینبخش عظیمی از . قرار بود که یک سوم کارگران بیکار شوند

زده، مایل به صدور رکود اقتصادی خود به  هیجان» 7گ ـ «کشورهای عضو .  ناپدید  گردند» جوینت ونچر«ایجاد 

 امیدوار ها آن. باش قرار داشتند های غربی و ژاپنی در انتظار تسخیر بازارهای هند در حال آماده کنسرن. هندوستان بودند
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 ثبت  در مورد تأمین سرمایه معنوی، قوانین مربوط حق امتیاز هند در مورد کاالهای به» گات«بودند تا به کمک مقرارات 

تصویب رسیده بود، از میان بردارند و از این طریق امکان کنترل     به 1970یافته را که در سال  رسیده و گیاهان ژنتیکی تغییر

.ند را در اختیار خود گیرندبخش عظیمی از اقتصاد ه  

داد، هیچ نقشی در حل مشکالت عدیدۀ ناشی از  که تغییر سیاست جامعی را وعده می) اکسیت پالیسی(» سیاست خروج«این 

کرد و جواب مثبتی برای مدرنیزه ساختن الزم صنایع هند  های دولتی هند ایفا نمی بوروکراسی و مدیریت غلط در شرکت

که هدف (داد  نمیرا به هند داری مستقل و ملی  المللی پول امکان یک تکامل سرمایه  صندوق بینبا اینکه طرح. نداشت

دار بزرگ هند قرار گرفت که تن به  های سرمایه با این وجود مورد پشتیبانی خانواده) المللی پول بود پنهانی صندوق بین

روز به روز بیشتر به سوی » بیرالس«و » تاتاس«اندان خ. های واال داده بود یک همکاری شکننده با البی مستغالتی کاست

اعتبارات ویژه برای . گرایش تمرکز مالکیت در هند افزایش یافت. های خارجی گرایش یافتند تا به سوی منافع ملی سرمایه

رعت های خارجی به س داران بزرگ در شراکت با سرمایه  سرمایههای های کوچک و متوسط از بین رفت و خانواده شرکت

.های صنعتی کوچک تعلق داشت، رسوخ کرد های وسیعی که تاکنون به شرکت در بخش  

موقعیت «المللی پول در نظر گرفته شده بود،  های صنعتی بزرگ در تغییر مسیری که توسط دولت و صندوق بین شرکت

های کوچکی که  که با شرکتتر است  برای ما باصرفه. دیدند مناسبی برای تغییر قوانین کار و اخراج کارگران ما می

 به 90تولیدکننده فراملیتی کفش، اوایل دهۀ » باتا«) 2(» .نیافته دراختیار دارد، قرارداد ببندیم کارگران قراردادی  سازمان

با رفرم قوانین کار وی قادر گشت تا این . پرداخت  دالر در روز می3 روپیه، معادل 80کارگران عضو سندیکا روزی 

در .  دالر در روز نپردازد1 روپیه، معادل 25راج کند و با کفاشان مستقل قرارداد ببندد و روزانه بیش از کارگران را اخ

های  چنین صنایع نساجی انحصارات بزرگ تولیدی مایلند با شرکت های کوچک صنعتی و هم بافی، کارگاه صنایع کنف

.ترند، تقلیل دهند التر و از نظر قانونی تأمینکوچک قرارداد ببندند و تعداد کارگران خود را که دارای مزد با  

 

...گردند فقرا چپاول می  
المللی پول برای  داده و کارگران قرادادی و  پیمانی را بهتر تأمین کنند، صندوق بین به جای اینکه قوانین کار را تعمیم 

را » این قوانین اشرافیت کارگری«گویا به فقرا، پیشنهاد کرد قانون کار به کلّی از میان برداشته شود، زیرا که » کمک«
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المللی پول  نه دولت و نه صندوق بین. دهد قرار می» تبعیض«کند و آن بخش از شاغلین سازمان نیافته را مورد  تقویت می

.نهند های کوچک نمی گران و شرکت آمدهای سیاست نوین اقتصادی برای کارگران، دهقانان، صنعت وقعی به پی  

زمین  پا و کارگران کشاورزی بی ، از دهقانان خرده) میلیون نفر400بیش از ( درصد خانوارهای دهقانی 70در هند بیش از 

 روز در سال و در مناطق آبیاری 200گیرد، این کارگران  در مناطقی که آبیاری مصنوعی صورت می. شود تشکیل می

المللی پول  د کود، که یکی از شرایط اولیه صندوق بیناز بین برداشتن سوبسی.  روز در سال به کار اشتغال دارند100طبیعی 

های خرده و متوسط کشاورزی را  طور افزایش قیمت لوازم کشاورزی و مواد سوختی بخش عظیمی از شرکت  بود و همین

.  درصد افزایش یافت40قیمت کود شیمیایی بالفاصله پس از اجرای سیاست اقتصادی نوین قریب . به ورشکستگی کشاند  

هنگام زیر مرز فقر  های پایین جامعه تعلق داشتند و تا آن  زمین که به کاست ها کارگر کشاورز بی  دنبال آن، میلیونبه

ها با سیاست  این انسان. دار و ندار خود را باختند» مانموهان سینگ«کردند، با سیاست نوین اقتصادی وزیر دارایی  سدجو می

ها اساساً  های باال این انسان برای نخبگان کاست. های نوین تبدیل گردیدند»نجس«نوین اقتصادی به کاست مطرودان و یا 

 به دستالمللی پول برای این بخش از شاغلین به کلّی  آمدهای تجویزهای اقتصادی صندوق بین پی. آیند به شمار نمی

المللی پول اقدامی درنظر  ندوق بین بودند، نه دولت هند و نه ص نیافته برای شاغلینی که سازمان. شود فراموشی سپرده می

مشکلی وجود نخواهد داشت، زیرا که «برای تولیدکنندگان کوچک خانگی » سینگ«نگرفته و به گفته وزیر دارایی آقای 

)3(» .مزدها نزول خواهند کرد  

)  دالر0,57(پیه  رو15 حداقل مزد تثبیت شده کارگر کشاورزی توسط مقامات ایالتی 1992در سال » تامیل نادو«مثالً در 

تر از این  این قوانین به کار گرفته نشد و مزد واقعی کارگران کشاورزی به استثنای دوران درو، به مراتب پایین. در روز بود

 8 و زنان 15 تا 10کارگران ساختمانی مرد . کردند  روپیه دریافت می5 تا 3مثالً برای نشا برنج کارگران روزی . سطح بود

و بنگال غربی، قوانین تثبیت حداقل مزد و تضمین حقوق » کراال«در هیچ جا، شاید به استثنای ) 4. ( روز روپیه در10تا 

.کارگران کشاورزی برشی نداشت  

با بار » دونه«توان مشاهده کرد، که چگونه کارگران خردسال در معدن گچ  راه مابین حیدرآباد و بانگلور می در کنار بزرگ

ساالن و خردساالن  بزرگ. کنند های بلند تخلیه می های گچ را در کوره  پله باال رفته و سنگ60 کشند سنگینی که بدوش می

کردن در اینجا هستیم، چون مزد  ما با وجود گازهای سمی، غبار و گرما مجبور به کار«: دارند  روپیه دریافت می9,5روزی 

)5(» .اینجا باالتر از سطح مزد در دهات است  
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بازند گرسنگی جان میو یا در اثر ...   
» ناگاالند«و یا » تریپورا«ای مثل  در دوران پس از استقالل، مرگ در اثر گرسنگی در هند به استثنای مناطق دورافتاده قبیله

کند که گرسنگی از آغاز اجرای سیاست اقتصادی  شواهد حکم می. امروز وضع طور دیگری است. تقریباً از بین رفته بود

پروژه تحقیقاتی که در مورد مرگ در اثر گرسنگی بین ریسندگان .  به طور وسیع در حال توسعه است1991نوین در سال 

آمدهای اجتماعی  پس از اجرای سیاست نوین اقتصادی صورت گرفت، پی» اندهرا پرادش«در منطقه روستایی نسبتاً مرفه 

 میان برداشتن کنترل صادرات نخ، افزایش با کاهش ارزش ارز و از. سازد المللی پول را آشکار می طرح صندوق بین

مابین واسطه و ریسنده محاسبه ) متر24(» پانچام«وار قیمت داخلی نخ به متالشی شدن سیستم نشر که بر حسب  جهش

 400 تا 300 پانچام در ماه بریسند، که درآمد ناچیزی مابین 4 تا 3و زنش قادر بودند » رادهاکریشنامورتی«. شد، انجامید می

وار باال رفت و  قیمت نخ جهش.  بودجه دولتی اعالم شد1991 ژوئیه 24. کرد  نفری آنان را تأمین می6یه برای خانواده روپ

)6(» . روپیه تنزل یافت320 تا 240به » رادهاکریشنامورتی«درآمد خانواده . مخارج اضافه به ریسندگان تحمیل گردید  

 اوت 30تنها مابین .  از گرسنگی مرد1991 سپتامبر 4در » گوتور«در بخش » گالپالی«ریسنده از ده » رادهاکریشنامورتی«

به جای از بین بردن فقر، . از بین رفتند» آندهراپرادش« نفر در اثر گرسنگی تنها در دو بخش 73 حداقل 1991 نوامبر 10تا 

للی پول و بانک جهانی عمالً فقرا را الم داد، برنامه صندوق بین وعده می» لوئیز پرستون«آنطور که رییس اسبق بانک جهانی 

 درصدی قیمت برنج که به دنبال کاهش ارزش ارز و لغو سوبسید مواد غذایی و کود انجام 50افزایش .  »از بین بردند«

 1991المللی پول در سال   درصد درآمد ریسندگان در شش ماه اول اجرای برنامه صندوق بین60یافت، به کاهش بیش از 

.کرد  میلیون نفر را از نظر مالی تأمین می17 میلیون چرخ ریسندگی وجود داشت، که 3,5 در هند )7. (انجامید  

کند، نیز وضعیت مشابهی  های خانگی روستایی و شهری که در چارچوب سیستم نشر عمل می در بین بخش اعظم کارگاه

. کنند  میلیون نفر را ارتزاق می5ود قریب تراش وجود دارد که با درآمد خ مثالً در هند یک میلیون الماس. وجود دارد

های روستایی  ها با کارگاه صادرکنندگان بزرگ الماس در بمبئی از آفریقای جنوبی الماس خام واردکرده و از طریق واسطه

هند  الماس در 7رسد،  از هر ده الماسی که در اروپای غربی و یا آمریکا به فروش می. بندند قرارداد می» ماهاراشترا«در 

، فقر در هندوستان شرط الزم این »بهترین دوست زنان است«در حالی که الماس در کشورهای غنی . تراش دیده است

، گرچه که قیمت »آالت کار ارزانی است تولید زینت«: گوید یک صادرکننده بزرگ می. تجارت صادراتی باصرفه است

با کاهش ارزش ارز، . ایم به کارگران در دهات را تساعد نبخشیدههای خود  ، ولی ما پرداخت»مواد غذایی افزایش یافته است
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ایم و بدین وسیله سود حاصله را به مشتریان خود در  مخارج دالری ما کاهش یافته است و ما قابلیت رقابت بیشتری یافته

)8(» .دهیم ماوراء اقیانوس انتقال می  

 

 به سود صادرات
کرد، که تضمین قانونی حداقل مزد ملغی گردد و رابطه  انی مثل همیشه پیشنهاد میالمللی پول و بانک جه برنامه صندوق بین

بازار کار پیشنهادی، روابط اجتماعی استبدادی در بازار کار را تشدید » تعدیل«اما .  از میان برداشته شود مزد و نرخ قیمت

بر پایه لغو . سازد ردساالن را تسهیل میواری و کار خ های پایینی، کار نیمه برده بخشد و در عمل استثمار کاست می

شده افزوده  محدودیت مالکیت بر زمین که توسط بانک جهانی تحمیل گردید، روز بروز بر تعداد دهقانان کوچک رانده

تعدیل سیستم بانکی، مثالً توسط از . گردد داران بزرگ غصب می ها و زمین های دولتی توسط فئودال گردد و زمین می

)9. (دهندگان خصوصی را در دهات تقویت کرد های اعتباری روستایی، قرض اونیبردن تع بین  

ـ : تبدیل گردید» نابودی اقتصادی مردم«ای برای  المللی پول به وسیله در نتیجه، برنامه صندوق بین چندین میلیون نفر 

 سنت 50ای که کمتر از  روزانهبایستی با درآمد سرانه  ـ می... کاران کوچک و کاران، کاسب کارگران کشاورزی، صنعت

المللی پول به سطح بازارهای جهانی ارتقا  های داخلی بنا بر منطق اقدامات صندوق بین بود، سر کنند، در حالی که قیمت

 درصد 50، بیش از )1991(اجرا گزارده شد هنگامی که قیمت برنج و گندم در سالی که برنامه نوین اقتصادی به) 10. (یافتند

های آبیاری مصنوعی و چه  افت و از طرف دیگر حد متوسط روزهای کاری در بخش کشاورزی، چه در بخشافزایش ی

نظیر  طبیعی، کاهش یافت، قسمت عظیمی از مردم روستا دچار گرسنگی مزمن گردید که با قحطی و گرسنگی عظیم و بی

کرد،  رف داخلی مواد غذایی روزبروز نزول میدرست در تضاد با این پدیده که مص) 11. ( در بنگال قابل قیاس بود40دهۀ 

کاهش ارزش ارز «: کرد طور برآورد می وضعیت را این» تاتا اکسپورت«شرکت . یافت صدور برنج از کشور افزایش می

در رابطه با لغو محدودیت حجم صادرات برنج امیدواریم که حجم فروش برنج ما در بازارهای . برای ما بسیار خوب بود

)12(» . درصد افزایش یابد60 از جهانی بیش  

با . گردد کند و باعث تحلیل بازارهای داخلی می المللی پول و بانک جهانی از فقر مردم ارتزاق می های صندوق بین رفرم

های  ، رفرم) میلیون750تقریباً (های اقتصادی است  اینکه جمعیت هند بیش از کل جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری

های تطبیق ساختاری تنها  در منطق برنامه. سازد تا در سطح وسیعی به صادرات تکیه کند صاد هند را مجبور میاقتصادی اقت
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المللی پول باعث کوچک شدن حجم مصرف  برنامه صندوق بین. بازار فروش مقرون به صرفه، بازار کشورهای غنی است

هزینه کار به نسبت دالر : به سیستم عرضه است» کمکی«ر فق. المللی است گیری تولید به سوی بازارهای بین داخلی و سمت

 متر 8المللی پول، فروش پارچه در هند به سرانه  پس از اقدامات صندوق بین.  و همین طور قدرت خرید داخلی نازل است

ر سال  متر و د16 معادل 1965این مقدار در سال . کند نزول کرد، که حتا کفاف دوختن یک ساری و یک پیراهن را نمی

.  متر بود10 معادل 1985  

 

بندی و دولت موازی قطب  
بس ناپایدار در  طور آتش ها در امریتسار و همین چنین ناآرامی طلبی در کشمیر، پنجاب و آسم و هم در جنب جنبش تجزیه

د و احتماالً بندی در جامعه هند کمک کر المللی پول به تشدید قطب مرزهای پاکستان، داروی اقتصادی تجویزی صندوق بین

المللی پول تنش مابین دولت  جویانه تحمیلی صندوق بین اقدامات صرفه. شرایط اولیه تالشی کشور ایالتی هند را پدید آورد

.های ملی و مذهبی تعمیق یابد مرکزی و ایالتی را تشدید کرد و باعث شد بحران  

چندین وزیر علناً به مخالفت با طرح صندوق .  آوردای را در حزب کنگره پدید های اقتصادی سیاسی بازتاب دوگانه رفرم

قبل از آن به . افزایش قیمت مواد غذایی به کاهش بیشتر حمایت مردم از حزب کنگره انجامید. المللی پول برخاستند بین

که زیر فشار ایاالت متحده صورت گرفت، چهره سکوالر این ) پس از جنگ عراق(علت نزدیکی این حزب به اسرائیل 

.دار شده بود که به تقویت لیگای مسلمانان انجامید ب خدشهحز  

ترین حزب اپوزیسیون، حزب هندوان  بزرگ. ها قدرت گرفتند هم بنیادگرایان هندو و هم بنیادگران مسلمان از قِبل فقر توده

با استناد به طرح » جاناتا«جناح بنیادگرای حزب . دولت را لفظاً محکوم کرد» درهای باز«سیاست » بهاراتیا جاناتا«

جبهه ملی و جبهه چپ که توسط حزب . مهاتما گاندی مردم را به بایکوت شدید کاالهای خارجی دعوت کرد» استقالل«

به » جاناتا«شود، هراس داشتند که در صورت سقوط دولت اقلیت کنگره، حزب  رهبری می) مارکسیست(کمونیست هند 

واقعاً در انتخابات پیروز شد، کابینه انتخابی این حزب همان سیاست » اجانات« که حزب 1996اما در سال . قدرت رسد

. آغاز شده بود، ادامه داد1990المللی پول را که از اوایل  های صندوق بین رفرم  

در هند بوجود آورد، که بر پایه تضادهای » دولت موازی«المللی در واشنگتن، یک  های مالی بین دستگاه بورکراسی سازمان

از آغاز اعالم وضعیت اضطراری در اواسط ). »تفرقه بیانداز و حکومت کن«(کند  ملی، اجتماعی و مذهبی عمل میداخلی 
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المللی پول و  ، نمایندگان صندوق بین1980 و بسیار شدیدتر پس از بازگشت ایندیرا گاندی به حکومت در سال 70دهۀ 

لذا جای تعجب نیست که صندوق .  مرکزی رسوخ کردندهای دولت خانه بانک جهانی در مناصب مشاور عالی در وزارت

های  روی هم رفته در مقایسه با دیگر کشورهای جهان سوم که همواره چهره«: المللی پول این احساس را داشت که بین

ادی افکار و تصورات اقتص. شد، مذاکره با نمایندگان دولتی هند بسیار سهل بود عبوس زیادی بر سر میز مذاکره مشاهده می

)13(» .جویانه بود ها بسیار آشتی وسیعاً در جهت مشترک قرار داشت و برخورد آن  

با یک سیستم . گردد های اجرای رفرم کنترل می بار پیشرفت المللی پول سه ماه یک تحت کنترل شدید صندوق بین

 هفته 6انک جهانی کمتر از المللی پول و ب کامپیوتری که در وزارت دارایی نصب گردیده است، نمایندگان صندوق بین

المللی  نماینده صندوق بین. کننده ماکرواکونومیکی هند را در اختیار دارند  ماهه، کلیه آمار تعیین پس از گذشت دوره سه

کنیم، دقیقاً مورد بازرسی  ما اطالعاتی را که کسب می. گیریم ما این کنترل را بسیار جدی می«: پول در دهلی نو اظهار کرد

 متغیر 40در رابطه با تکامل اقتصادی،  نزدیک به » .ترفند نزنند) نمایندگان دولت هند(ها  ما مواظبیم، که آن... دهیم یقرار م

ها مشخصاً جزو  این.  ایم  هدف ساختاری در نظر گرفته10ما همچنین در قرارداد، «: گردد مختلف کنترل می) واریابل(

های ساختاری است که بایستی باب تفاهم دولت هند را  بخشی از چارچوب رفرمشرایط قرارداد اعتباری نیست، بلکه تنها 

».های ما بگشاید نسبت به خواسته  

المللی پول با وجود تعیین مقررات مشخص در قرارداد اعتباری تنها کمک به نابودی بودجه  اما مسأله مهم برای صندوق بین

ها از  شرایط آن. بهره شود نترل بر ابزار مهم سیاست پولی و مالیاتی بیدولتی بود، تا دولت هند از هر گونه آزادی عمل و ک

المللی پول در مورد اعداد و ارقام زیاد  اما صندوق بین. ساخت همان آغاز عمالً امکان رشد اقتصادی را غیرممکن می

 این که هر دو طرف آنچه مهم است،. مهم است و نه اهداف کمی» اهداف ساختاری«برای این سازمان . گیر نبود سخت

نشان دهد که در » عالئمی«دولت باید «: پذیرند ، می قرارداد، شرایطی را که الزاماً در قرارداد به طور علنی ذکر نگردیده

».کند جهت درست حرکت می  

ک المللی پول و بان کند، این است که صندوق بین های مالی را روشن می مطلب دیگری که رابطه مابین دولت و سازمان

مطبوعات هند با لحنی . آورند کننده سیاسی را خود تهیه و تنظیم و به قلم می نام وزارت دارایی هند، اسناد تعیین جهانی به 

ترین سند در قرارداد   در مورد سیاست اقتصادی، که تعیین کننده1991 اوت 27نیمه استهزاآمیز اشاره کردند که اطالعیه 

به » میشل کامدسوس«المللی پول  چنین نامه خطاب به مدیر صندوق بین ل است و همالمللی پو بین دولت و صندوق بین
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و نه نحوه نگارش و دیکتۀ انگلیسی که در بین کارمندان دولتی هند متداول است، تدوین شده »  نحوه نگارش آمریکایی«

در یک فیلم کارتون لب کالم ) 14(. باشد المللی پول در واشنگتن  می است و احتماالً محصول کار نمایندگان صندوق بین

این نامه از طرف . ام، سر ولی آنرا من ننوشته. های گرامری، نگارشی و سبکی وجود دارد البته، سر، غلط«: خالصه شده بود

 مشخص شد که 1992 فوریه 29چند روز قبل از آغاز بحث بودجه یعنی ) 15(».بانک جهانی برای امضا ارسال شده بود

ای به پرزیدنت وقت بانک  کات اصلی پیشنهاد الیحه بودجه را نه تنها به طور مخفی، بلکه پیشاپیش در نامهوزیر دارایی ن

اد، که در دسامبر د اطالع داده بود و اساساً بودجه بخش مهمی از قرارداد اعتباری را تشکیل می»  لوئیز پرستون«جهانی 

   )16. ( ساختاری در نظر گرفته شده بود با بانک جهانی به امضا رسیده بود و برای تطبیق1991

 

تحت قیمومیت:  بنگالدش- 11  

یک خونتای نظامی را الرحمان را به قتل رسانید و    ارتش در بنگالدش دست به کودتا زد، پرزیدنت مجیب1975در اوت 

حمایت » داکا«مریکا در در سفارت آ» سیا«کودتاگران از سوی افراد مقتدر سارمان اطالعات خودی، و دفتر . بنا نهاد

برای دوره » گذار سیاسی استوار«وزارت خارجه ایاالت متحده، چند ماه قبل از آن، طرحی را به منظور ) 17 (.شدند می

.پس از کسب قدرت از طریق نظامی تهیه دیده بود  

 از آن، بستانکاران طرح آمریکا پشتیبانی کردند، زیرا درست یک سال قبلالمللی پول و بانک جهانی از  صندوق بین

 تازه، نخستین نسخه اقتصادی . زیر نظارت بانک جهانی بودند »کنسرسیوم یاری« یک  ایجاد خواهان»داکا«المللی  بین

.  پیچیده شده بود، تمامی اجزای مهم برنامه تطبیق ساختاری آتی را نیز در بر داشت70برای بنگالدش، که اواسط دهۀ 

های بهبود اقتصادی   به مثابه موردی آزمایشی مطرح بود، تا نسخهللی پول از بسیاری جهاتالم بنگالدش برای صندوق بین

برنامه ثبات اقتصادی صندوق .  به محک آزمایش بگذارد80ها در اوان دهۀ  خود را همان قبل از بروز بحران بدهی

ل، تشدید گرسنگی را، که در بسیاری  متعارف آن، مانند کاهش و آزادسازی ارزش پوهای المللی پول، با همه چاشنی بین

.از مناطق کشور شیوع یافته بود، موجب گردید  

 بنگالدش وفاداری خود ه این امر، کههای نظامی بیشتر را ب ، کمکالرحمان  ایاالت متحده، پس از سرنگونی و قتل  مجیب

وزارت خارجه ایاالت متحده  .ت حفظ کند، مشروط ساخالمللی پول صندوق بیناز سوی سیاست تجویز شده نسبت به را 

است، توجیه » کارآمد و مستقل«که سیاست دولت جدید برنامه مساعدت خود به رژیم نظامی جدید را بدین دلیل، 
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کمک به بنگالدش در مسیر توسعه اقتصادی  و خواهان ایاالت متحده آمریکا از عدم تعهد کشور حمایت کرده. کرد می

)18. (آن است  

 

کنندگان و قدرت کنترلدمکراسی ظاهری   
 از راه کودتا به ریاست جمهوری 1975 به قتل رسید، در سال 1981لرحمان، که خود نیز در سال ا ء از زمانی که ژنرال ضیا

 این مسأله طی حکومت ژنرال حسین محمد .المللی قرار داشت نائل گشت، بنگالدش دائماً تحت کنترل بستانکاران بین

های مالی  دستگاه دولتی با توافق مخفی گروه حاکمان نظامی، تحت کنترل شدید سازمان. داشتادامه ) 1990تا (ارشاد 

معموالً » داکا«رژیم . بود، که از زمان ایجاد آن، سالی یک بار در پاریس همایش داشت» کنسرسیوم یاری« و المللی بین

.فرستد شود و ناظران خود را به آنجا می به این همایش دعوت می  

 یک دفتر ارتباطاتی بر پا کرده بود و بانک جهانی با گروه مشاوران  در طبقه چهارم بانک مرکزی،المللی پول بینصندوق 

، نقش مؤثری در شود نیز ، که از سوی ژاپن هدایت می»بانک توسعه آسیایی «.ها حضور داشت خانه خود، در اغلب وزارت

یک اجالس ماهانه، تحت کنترل دفتر بانک جهانی در . به عهده داشت سیاسی -های اقتصادی                 دهی رفرم تنظیم و جهت

 حکومتیترین عناصر سیاست اقتصادی   مهم که،وردآ ها و بستانکاران مختلف این امکان را فراهم می ، برای سازمان»داکا«

.ازندسآهنگ   همها،  به صورتی کارآمد و مؤثر و بدور از چشم وزارتخانهرا  

 با خواری و اختالس را ، که اتهام رشوه»ارشاد«گیری   علیه دیکتاتوری نظامی، به کناره1990به تزاید در سال مخالفت رو 

پس از تشکیل یک دولت موقت و انتخابات پارلمانی متعاقب آن، که به تشکیل دولت .  انجامیدکشید، خود به یدک می

از بسیاری جهات .  بوجود نیامدهای دولتی الت اساسی در مؤسسه، بیوه ضیاء الرحمان انجامید نیز، تحو»بگوم خالده ضیاء«

غیر «بسیاری از وابستگان سابق ژنرال ارشاد، به مانند گذشته، به مواضع کلیدی در دولت جدید : وضع گذشته تداوم یافت

.دست یافتند» نظامی  

ث پیدایش یک اقتصاد دوران  باعشدند، المللی پول حمایت مالی می های اقتصادیی که از سوی صندوق بین رفرم

 های مالی به شدت به تجارت خارجی و سؤاستفاده از کمکشد و  ، که از طرف نخبگان ملی کنترل میگردیدسنگی  پارینه

 حزب .کردند ، نظامیان مقتدر منافع تجاری خود را تقویت می»دمکراسی پارلمانی«با استقرار مجدد . وابسته بود

.گروه نظامیان قرار داشتجانبه  نگالدش، تحت حمایت همهناسیونالیست، حزب حاکم در ب  
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رهبری اپوزیسیون را » لیگ عوامی«دختر مجیب الرحمان از سوی » حصینه واجد«، 1991با استقرار دمکراسی صوری در 

 ستد به داد و  برعکس،معطوف گردید؛» ها یتیم« با  »گان بیوه«توجه عمومی به رقابت انتخاباتی میان . به دست گرفت

. شد  و اعتباردهندگان در عمل توجهی نمی»دادگرمهای ا سازمان«از جمله رهبران نظامی، با  ،های قدرت گروه

کردند، که  از یک دمکراسی صوری پشتیبانی می) گود گُورنانس(» دولتمداری خوب«اعتباردهندگان واقعاً تحت عنوان 

از » بگوم خالده ضیاء«.  اسالمی نفوذ زیادی در آن داشتدر کنترل نیروهای مسلّح بوده و جنبش بنیادگرای جماعت

  .تری بود  سیاسی مطیعنشانده ، دست»ارشاد«برخی جهات نسبت به دیکتاتور نظامی 

این مسأله تنها از راه اجرای یک . کنترل شریان مالی بنگالدش را در دست گرفته بود» کنسرسیوم یاری«اکنون دیگر 

گیری در  اعتباردهندگان بر جریان استفاده از منابع مالی و تصمیم.  شدید صورت نگرفتسیاست پولی و مالیاتی سخت و

ما «: ندک یکی از مشاوران بانک جهانی، موضوع را چنین بیان می.  نیز نظارت مستقیم داشتندهای توسعه مورد اولویت

ها   آیا لیست پروژه.خواهیم، انضباط است یآنچه که ما م. به یک توافق برسیمگذاری   در مورد هر پروژه سرمایهاهیموخ نمی

)20(» ها وجود دارد؟ هایی باید باقی بمانند؟ آیا نقاط ضعفی در لیست پسندیم؟ چه پروژه را می  

 منابع عمومی و ملی، کنترل مجموعه فرآیند  پیرامون یک وام در خصوص اداره افزون بر این، بانک جهانی از طریق توافق

گرفته و  خود نظارتها را تحت  تخصیص بودجه به تک تک وزارتخانه] بانک جهانی[ها  آن. بودجه را در دست گرفت

مذاکرات ! وضع کنیمها  توانیم بودجه را برای آن طبیعی است، که ما نمی«: کردند موارد استفاده ار آن را نیز دقیقاً کنترل می

ها  افراد ما با کارمندان وزارتخانه... کنند  حرکت میبا این وجود مطمئنیم، که در جهت درست. از این نظر بغرنج هستند

».شود یک بودجه چگونه تدارک دیده میدهند، که  ها نشان می همکاری کرده و به آن  

. کنترل رفرم سیستم بانکداری، که در زمان دولت خالده ضیاء انجام پذیرفت، را نیز به دست گرفت» کنسرسیوم یاری«

، دست و پای دولت را برای بسیچ منابع و ای قوانین سخت بودجه. های دولتی بسته شدند کتتجویز گردیده و شرها  اخراج

های خارجی را  ، مناقصهگذاری عمومی های سرمایه برای اغلب پروژه» کنسرسیوم یاری«وانگهی، . ذخایر داخلی بسته بودند

 از اینرو، انباشت سرمایه در .تندفگر اد میقراردالمللی   های بزرگ بین های داخلی، شرکت  به جای شرکت.نمود طلب می

. داخل کشور متوقف گردید  
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  انهدام خودکفایی 
 80 در اوان دهۀ های کشاورزی را به اجرا گذاشت و بدین وسیله باعث گردید، که ذف یارانهحالمللی پول  صندوق بین

 از ،زمین آنکه تعداد بیشتری از دهقانان بی                           نتیجه . های کوچک و متوسط روستایی ورشکست شوند بسیاری از بنگاه

های کشاورزی، انشقاق   افرون بر این، با آزادساختن وام.شدند  کنده می،شان محقر و در معرض سیل قرار گرفتههای   زمین

رباخواران بومی نیز از این کلّاشان سنتی و . ها، که تحت فشار عامل جمعیتی تشدید شده بود، رو به رشد نهاد زمین قطعه

.جهت تقویت شدند  

 صاحبان تسهیالت آبیاری توانستند مواضع خود را به مثابه یک طبقه نسیب ماندند، قانان از وام کشاورزی بیده   چون خرده

 اما این تحوالت، به عنوان مثال در ایالت پنجاب، از طریق پیدایش یک طبقه جدید از ثروتمندان. جدید تحکیم کنند

برنامه تطبیق ساختاری از همان ابتدا، بیشتر باعث عقیم . های کشاورزی، در جهت نوسازی اقتصاد دهقانی نیانجامید شرکت

المللی پول   به زیربنای اقتصاد کشاورزی، صندوق بینییاعتنا  جدا از بی.اری در بخش کشاورزی گردیدد ماندن رشد سرمایه

 مسئولیت رکود زراعت مواد خوراکی در .سازی بازار غالت شدند  خصوصیو بانک جهانی خواهان آزادسازی تجارت و

.عرصه داخلی به عهده این سیاست بود  

رغم سقوط  کنف، به . استالمللی پول   از سیاست تعدیل ساختاری صندوق بینهای رسواکننده ایع کنف یکی از نمونهصن

 یکی از شدند، های فراملیتی نساجی تولید می ی کنسرنمحصوالت رقابتی مصنوعی، که از سو قیمت جهانی آن و با وجود

 المللی پول  صنایع کنف کشور به رقابت نادرست متهم شدند؟ صندوق بین.شد ترین منابع ارزی بنگالدش محسوب می بزرگ

سوم  یک شدن انطباق ساختاری خود، که از بهره مناسبی برخوردار بودند، خواستار بستههای  به هر حال، در مقابل وام

 ها با وجود آنکه آن.  هزار از کارگران آن شد35و اخراج ) های خصوصی و دولتی شرکت(های تولیدی کنف  کارگاه

 میلیون 3 توجهی به تأثیرات تغییرات ساختاری بر المللی پول  صندوق بینشدند، بایست از حق اخراجی برخوردار می می

.ها به تولید کنف وابسته بود، نداشت   که زندگی آن- میلیون انسان18 -خانوار روستایی   

، خود را از شرّ اضافه »غذاییمواد اهدای «سود جست، تا تحت نام سازی بازار غالت  ایاالت متحده آمریکا از خصوصی

 »آژانس ایاالت متحده برای توسعه در جهان«تحت کنترل » غذا در برابر کار«برنامه . محصول غالت خالص کند

به جای پول با غله را نوا  اما، از آنجا که مزد دهقانان بی. کرد  عمومی در روستاها حمایت میهای بایست از فعالیت می

. بازار محلّی غله را موجب شدندثباتی  کردند، بیداخترپ  
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اوالً با این روش، غله آمریکایی با سوبسید باال، توان رقابت . ایاالت متحده، با فروش این غالت، یک تیر دو نشان کرد

دوماً، از فروش غالت . لی را تضعیف نمودشده در محل را به دست آورد و رشد تولیدات داخ ستقیم با مواد خوراکی تولیدم

آژانس ایاالت «تحت کنترل توسعه های  سوی پروژهشده در آن به  آمریکایی صندوقی احداث شد، که سرمایه انباشت

به عنوان . دیگر وابستگی بنگالدش به غالت وارداتی را ابقا نمود سرازیر گشت، که از سوی »متحده برای توسعه در جهان

آژانس ایاالت متحده «. از پول این صندوق تأمین گردید» مؤسسه تحقیقات کشاورزی بنگالدش«، ایجاد 90مثال اوایل دهۀ 

.یردی صورت بگهای  باید در چه زمینهکار تحقیقاتی، که کرد  از طریق حمایت مالی تعیین می»برای توسعه در جهان  

گسترده به   ارضی احیای اراضی قابل کشت و رفرمتوانست از راه   میها حاکی از آنست، که بنگالدش برخی نشانه

، شد حتا از راه تکامل یک زیربنای درخور و مقتضی می) 21. (خودکفایی کشور از نظر مواد خوراکی جامه عمل بپوشاند

.ن اشاره داشت، خطر سیل را به طوری محسوس کاهش داد بر آی پیشدها چن چنان که یکی از بررسی  

اوالً، مانع رشد . شتگذا جلوه مییابی به این اهداف را به  اما برنامه تطبیق ساختاری یکی از موانع اساسی بر سر راه دست

، ک جهانی تحت نظارت بانمومیعگذاری  دوماً، به خاطر برنامه سرمایه. یک سیاست مستقل برای اقتصاد روستایی بود

تولید » ریزی شده برنامه«این رکود . گذاشت های دولتی در عرصه اقتصاد روستایی سرپوش می ذاریگ  به سرمایهآگاهانه

 زیرا چهارچوب تحمیلی بودجه .چنین در خدمت منافع تولیدکنندگان آمریکایی غله قرار داشت ، هموراکیخمحصوالت ملی 

.شد ابع ملی به منظور حمایت از اقتصاد روستایی می، مانع بسیج من»کنسرسیوم یاری«از سوی   

 

  سرنوشت صنایع ملّی
 به شد را به پرتگاه سقوط سوق داد و جنگ استقالل، بخش صنعتی، که بدون جنگ نیز مظاهر پیشرفتی در آن دیده نمی

دند، هنگامی که تأثیرات اقتصادی جنگ بسی ویرانگرتر بو) 22. (و کارگران ماهر انجامید ها مهاجرت انبوه شرکت

.فرصتی برای بازسازی اقتصاد ویران گشته از جنگ و حفظ منابع انسانی به بنگالدش نداد» کنسرسیوم یاری«  

. برنامه تطبیق ساختاری، که در چند مرحله به اجرا گذارده شد، ضربه نابودکننده به بخش صنعتی کشور را وارد ساخت

از یک های ساختار صنعتی موجود را  ، پایهالمللی پول و بانک جهانی بینهای تحمیلی ماکرواکونومیکی صندوق  چهارچوب

. بازار داخلی شدندزمان، مانع توسعه صنایع تولیدی جدید برای  از سوی دیگر به طور هم، وندویران کردسو   
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یچ اشتغالی خارج صنایع تولیدی، در روستاهای بنگالدش تقریباً ههای اقتصادی روستایی و کمبود  به دلیل کوچکی کارگاه

شد، که به نیروی  صنایع شهری وسیعاً به صنایع پوشاک با گرایش صادرات محدود می. از بخش کشاورزی وجود نداشت

، فقط آن صنایعی در »داکا«المللی پول در   ولی برای نمایندگان صندوق بین.کار ارزان از مناطق روستایی محتاج بود

چه چیزی را «: وفور نیروی کار ارزان را برای صادرات مورد استفاده قرار دهند بادوام هستند، که بتوانند بنگالدش

مردم در اینجا، خواستار یک امنیت پایدار .  وجود ندارداظتفچیز برای ح  اینجا هیچکنید؟بخواهید در این کشور حفظ  می

)23(» .ها در صنایعی با آهنگ کار شدید نهفته است هستند، اما تنها مزیت نسبی آن  

 300 نزدیک به 1992 .بایست منبع اصلی اشتغال شهری را تشکیل دهد المللی پول می ، به نظر صندوق بینصنایع پوشاک

درصد این شاغلین 16 .دادند ها را کارگران زن تشکیل می  درصد آن70هزار کارگر در صنایع پوشاک وجود داشت، که 

با ها  روند تولید در کارگاه) 24 (.آمدند  مناطق فقیر روستایی می درصد کل کارگران از74.  ساله بودند14 تا 10کودکان 

در .  دالر در ماه بود20کاری، حدود  دستمزدها، با احتساب اضافه. شد اضافه کاری اجباری و مدیریت مستبدانه مشخص می

ولت مطالبات د.  تجمع عمومی کارگران صنایع پوشاک از طرف نیروهای امنیتی وحشیانه سرکوب شد1992همان سال 

.تشخیص داد های مالی کارگران را تهدیدی علیه ترازنامه  

  
  ادبار تعدیل ساختاری

آوردند،  های زیربنایی سودمند پشتیبانی به عمل می  امدادگر و غیر دولتی از پروژههای با وجود آنکه بسیاری از سازمان

 در حقیقت به منبع درآمد قابل توجهی فقیران خدمت کند، به جای آنکه به »مبارزه با فقر«ها به منظور  برخی از این پروژه

، »داکا«های اجرایی در  نخبگان محلی از طریق بسیاری از سازمان. شاغلین متخصص و کارمندان دولتی تبدیل شده بودبرای 

دین ترتیب، امکانات  ب.ردندک المللی فعالیت می به گماشتگان توسعه و دالالنی تبدیل گردیدند، که به نام اعتباردهندگان بین

ها این  آن.  بوداندوزی نظامیان و کارمندان دولت ای برای ثروت وسیله شده برای فقیران در روستاها، اغلب در نظر گرفته

.کردند گذاری می  سرمایهوکسلهای   در تجارت و امالک، از جمله بناهای اداری و آپارتمانها را پول  

 درآمد سرانه در سال .شود ن نفر، یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می میلیو130بنگالدش با جمعیتی بیش از 

، که از این مقدار، شد هزینه بهداشت در سال برای هر نفر نزدیک به یک و نیم دالر می.  دالر در سال بود170 حدود 1991

به استثنای هزینه » وم یاریکنسرسی«) 25. ( سنت آمریکایی به داروهای ضروری زندگی اختصاص داشته اشت25کمتر از 



 جهانی اما خشن ... 126 تارنگاشت عدالت

 

 و 1992های  سال: هایی نامتجانس و مفرط ارزیابی کرده بود  به عنوان هزینهی راعهای اجتما کنترل جمعیت، بقیه هزینه

.بودجه در بخش اجتماعی را مطالبه کردند» کاهش مؤثر« یک دور دیگر از  دولتز ا1993  

 بسیاری از کودکان و .شیوع یافته استبرنج از سویه   به خاطر تغذیه یکافزون بر سوء تغذیه در کشور، کمبود ویتامین آ،

.اند ساالن، به ویژه در مناطق روستایی، به این دلیل کور شده بزرگ  

 1992برای بنگالدش، در اجالس خود در سال » کنسرسیوم یاری«. در چندین منطقه از کشور، گرسنگی مزمن وجود دارد

به دولت، در . بخشدب شتاب با فقر،» مبارزه« به منظور ها را فشار آورد، که اجرای رفرم» یاءخالده ض«در پاریس به دولت 

فقط از آن کشورهایی  ، تفهیم گردید، که اعتباردهندگان»لوئیز پرتسون«موافقت با مقررات جدید رییس بانک جهانی 

.های جدی در راه مبارزه با فقر بردارند ، که گامآورند حمایت به عمل می  

به طور دائم به زمینی بودند، که  ها دهقانان بی بیشتر آن.  هزار انسان جان خود را از دست دادند140، 1991در فاجعه سیل 

 خانمان ده میلیون انسان، نردیک به ده درصد کل جمعیت بی. ها وجود دارد، رانده شده اند مناطقی که خطر سیل در آن

اگرچه . ، نشانی نبودبردند  گرسنگی رنج می از پس از این مصیبتهایی که اد انساندر آمار رسمی اما، از تعد) 26. (شدند

 به واسطۀ 1991تأکید کردند، قحطی سال ) آب و هوا( بر نقش منفی عوامل محیطی های امدادگر و اعتباردهندگان سازمان

 تحمیلی از طرف اعتباردهندگان های اوالً، محدودیت.  تشدید گردیدالمللی پول، سیاست اقتصادی مورد حمایت صندوق بین

دوماً، کاهش . جلوگیری از سیل به رکود در بخش کشاورزی انجامیدگذاری دولتی در کشاورزی و   برای سرمایه70در دهۀ 

 برنج را یک سال پس از این مصائب به میزان روشیف ، بهای خرده1991ارزش پول در فاصله کوتاهی پس از فاجعه سیل در 

های اهدایی اعتباردهندگان  و تأثیرات قحطی، زمانی که نخبگان ممتاز شهری به سودورزی از کمک. یش داد درصد افزا50

.تر بود  به همان اندازه وخیمپرداختند،  

 

   نابودی ویتنام پس از جنگ- 12

شدۀ  سرنگونبه رسمیت شناختن دیون رژیم » هانوی« در پاریس منعقد گردیده بود، از 1993یک پیمان سرّی، که در سال 

، طلبید  میهای ایاالت متحده  و پایان تحریمهای جدید را به عنوان شرط ضمانت برای پرداخت وام» نگوین وان تیوی «نرالژ

. از ویتنام به خاطر جنگ علیه ایاالت متحده غرامت مطالبه گرددای که انگار به گونه  
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فاز جدیدی از امحای . روند با یک چرخش قلم از بین میآوردهای مبارزات گذشته و آمال یک ملت امروزه تقریباً  دست

 اثرات خود را بر جای اپالمنای و  ای خوشهه اجتماعی و اقتصادی شروع شده است، که بدون مواد سمی ضدگیاهی، بمب

، نیالمللی پول و بانک جها سیاست ماکرواکونومیکی، تحت هدایت صندوق بین» علمی«طرف و  ابزار به ظاهر بی. گذارد می

 و به فقر کشانیدن امن ویتمجددسازی  در راستای مستعمره زآمی صلحبه ظاهر مؤثر و ای  وسیله پس از جنگ ویتنام، چنان هم

.درذاگ  به نمایش میها انسان را میلیون  

 

 بازخوانی تاریخ جنگ
پیرامون شرایط ادغام را به عنوان فرماندار کل منصوب کرد تا مذاکرات » ژان دسو« دریادار 1940در » ویچی«رژیم 

» ویچی« را پی بگیرد، در حالی که مناطق تحت سیطرۀ فرانسه در ظاهر تحت اختیار دولت ها هندوچین در حیطه نفوذ ژاپنی

کرد، به رسمیت   میو اشغالگران ژاپنی مبارزه» ویچی«ها را که علیه رژیم  »مین ویت« واشنگتن جبهۀ 1944. باقی ماند

 سپتامبر 2 هنگامی که در .کرد ها را با اسلحه و پول تأمین می ، آن»سیا«، پیشگام »تراتژیکدفتر خدمات اس «.شناخت

در هانوی، استقالل کشور و جمهوری دمکراتیک ویتنام اعالن گردید، کارکنان آمریکایی »  دین-با« در میدان 1945

ل تاریخی این رویداد را از تسلیم  سا30تقریباً . حضور داشتند» هو شی مین«در کنار » دفتر خدمات استراتژیک«

، که نشانگر 1975 آوریل 30در سالن استقالل سایگون در » دونگ وان مین«تر ژنرال  اهمیت نه چندان کم) کاپیتوالسیون(

.کرد پایان جنگ ویتنام و آغاز بازسازی ملی بود، جدا می  

افزون بر این، . ز یأس و فلج سیاسی را بوجود آوردهایی که جنگ در ویتنام بر جای گذارد، از همان ابتدا محیطی ا خرابی

 که در ابتدا مخفیانه از طرف ایاالت متحده -در کامبوج مختل گردید » پل پت«بازسازی یک اقتصاد مدرن به واسطۀ رژیم 

 سو و با فاصلۀ  مجبور به حملۀ نظامی به آن کشور دید، که از دیگر1978و از اینرو ویتنام خود را دسامبر  - شد پشتیبانی می

 هایی را اتحاد مجدد کشور دو قسمت از سرزمین. کمی از آن، حملۀ چین به ویتنام را از مرزهای شمالی به دنبال داشت

رژیم جدید کمونیستی در جنوب .  اجتماعی بسیار متفاوت بودند- دوباره به هم وصل کرد، که از نظر رشد اقتصادی

 و ظرانهن د، که نیروهای محرکۀ اقتصادی در آنجا چه کسانی هستند، تنگ را در این مورهای کمیتۀ مرکزیرهنمود

تجارت کوچک در شهر هوشی مین مورد فشار واقع گردید، اقتصاد کشاورزی در : اشتذگ  به مورد اجرا میمالحظه کم
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از جامعه را که با تضییقات سیاسی تنها دامن آن بخش . مکونگ، به رغم مقاومت گستردۀ دهقانان میانه به زور تعاونی شد

.بودند نیز رفت» تیوی«رژیم سایگون ارتباط داشت، نگرفت، بلکه به سراغ بسیار کسانی که جزو مخالفین ژنرال   

 تحوالت در سیستم بازار جهانی و فروپاشی اردوگاه .المللی عمیقاً متحول شده است از آن زمان تا کنون، محیط بین

اقتصاد داخلی تأثیر گذاردند و باعث هرج و مرج در اقتصاد ملی  بر - ویتنام بود ترین شریک تجاری  که مهم-سوسیالیستی

بین رهبری حزب از . فراگیر برای بازسازی اقتصادی تدوین کندای  حزب کمونیست ویتنام قادر نبود برنامه. ویتنام شدند

. اختالفاتی عمیق ریشه دوانیده بود80دهۀ   

: شود ل مبارزه علیه تسلط بیگانگان، سرگذشت جنگ ویتنام با وسواس بازخوانی میامروز، پس از گذشت بیش از پنجاه سا

 از .شود ول و بانک جهانی، به دکترین رسمی حزب کمونیست ویتنام بدل میالمللی پ ولیبرالیسم، با کمک فنی صندوق بیننئ

، آغاز 1986از سال . حمایت کنند های جدید دگمبی قید و شرط از شود، که  کارمندان دولتی و روشنفکران خواسته می

 رهبری .شود ، اطالعات پیرامون نقش وحشیانۀ ایاالت متحدۀ آمریکا در جنگ، نامربوط عنوان می)دی می(» نوسازی«روند 

ویتنام از چنگ اشغالگران ژاپنی در » رهایی«ایاالت متحدۀ آمریکا در » نقش تاریخی«حزب کمونیست ویتنام اخیراً بر 

 در موزۀ .گردند های شهر هوشی مین بازمی زمان، مظاهر عصر آمریکایی به آرامی به خیابان به طور هم. نمود تأکید 1945

توان  تغییر نام یافته است، می» نمایشگاه جنایات جنگ تجاوزکارانه«، که امروزه به »جنایات جنگی ایاالت متحده«سابق 

 در حمالت هوایی ایاالت متحده مورد وکاکوال را خرید، کهبرچسب ک های جنگندۀ ایاالت متحده با هایی از جت مدل

های خارجی و رفرم  گذاری  سرمایه پیرامون،ارمش های بی چه گلچینی از کتابها در کنار آن. استفاده قرار گرفته اند

ال رواج اشتیاق های در ح  نشانه.شود  حتا یک نوشته در مورد تاریخ جنگ، در آنجا پیدا نمی.توان یافت ماکرواکونومیکی می

ها  وافر به رفتار مصرفی، در مقابل موزه در تقابل آشکار با گدایان، کودکان خیابانی و قربانیانی قرار دارد که بسیاری از آن

.سهیم بوده اند 1975از بازماندگان جنگ هستند و در آزادسازی سایگون در   

 

 جنگ جدید ویتنام
از کشوری را ترسیم کرده اند، که به واسطه  عیب و نقص ای بی  چهرهگی هم به تازهای گروهی غرب بسیاری از رسانه

: ور باشددتوانست از واقعیت به  چیز بدین اندازه نمی هیچ. آتی ارتقا یافته است» ببر آسیایی«مکانیسم بازار آزاد در موقعیت 

للی پول و بانک جهانی به اجرا گذارده شده اند، پس از الم                     تحت هدایت صندوق بین1986های اقتصادی، که در سال  رفرم
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دوران وحشتناک جنگ، یک مرحله تاریخی جدید از تخریب اقتصادی و اجتماعی را به همراه آورده و موجب فقیرشدن 

.خلق ویتنام گردیده اند  

 حزب کمونیست ویتنام، از در ششمین کنگره» نوسازی«، هنوز پیش از  آغاز برنامه 1985 \1984های  نخستین گام در سال

در » پیاستر«کاهش مکرر ارزش پول داخلی، که از بین رفتن پرهیاهوی ارزش : راه نابودی پول ویتنامی به وقوع پیوست

 زنده ها  را در خاطرهآمریکاییجنگی نشینی نیروهای  ، یک سال پس از قرارداد پاریس و عقب1973زمان رژیم سایگون در 

امروزه نیز ویتنام مجدداً غرق در دالر ) 27 (.های داخلی گردید قیمت» دالریزه شدن«ش تورم و ، موجب افزایسازد می

البته بانک جهانی بر انتشار پول . شده اند» دنگ«واحد پول داخلی گذاری، جانشین  این دالرها به مثابه ارز سرمایه. است

ن بانک مرکزی ایاالت متحده است، که مسئولیت انتشار پول توسط  بانک مرکزی ویتنام دقیقاً نظارت دارد، اما در واقع ای

 را برای ویتنام منظور ای نزد دشمن جنگی سابق را به عهده دارد، زیرا ایاالت متحده، خود اعتبارهای انحصاری بسیار گسترده

 ازکنند،  سوگند یاد می نسبت به آن های غربی توهم پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی در ویتنام، که در رسانه. کرده است

 مین و  در سطح شهرهای هوشیگیرد، که   به سبک غرب سرچشمه میگیر مراکز مصرفی کوچک، ولی چشمرشد سریع 

شدید قیمت مواد غذایی، افزایش : کنند اما واقعیات تلخ اقتصادی و اجتماعی چیز دیگری بیان می.  گسترش یافته اندوینها

. های اجتماعی راج گسترده کارگران شهری و کارمندان دولتی و انهدام برنامهکمبود مواد غذایی در نواحی، اخ  

های  سازی مناسبات اقتصادی و لغو تحریم برای عادیشرط   به مثابه پیشکرد، ولینگاه غرامت جنگی دریافت  ویتنام هیچ

 مورد حمایت ایاالت متحده را که رژیم ای حساب دیون چندجانبه  مجبور گردید، صورت1994 در فوریه ایاالت متحده

، با سخاوت تمام  در پاریس، در کنفرانس اعتباردهندگان1993در نوامبر . بپردازد به بار آورده بود، در آن زمان] سایگون[

مورد توافق قرار گرفت، اما   اقتصادی در ویتنامهای  میلیارد دالر در جهت رفرم1،86 به مبلغ» کمکی«های  ها و پول وام

با کلوپ پاریس بستانکاران دولتی، این بار پشت درهای بسته ) جداگانه(س از کنفرانس، یک اجالس دیگر بالواسطه پ

چه . گرفته بود 1975هایی که رژیم سایگون قبل از  تبدیل وام: دستور کار این اجالس عبارت بود از) 28. (برگزار گردید

قبل از کنفرانس ویتنام را در های اقتصادی   واقعاً رفرمالمللی پول کسی به کی چراغ سبز نشان داده بود؟ صندوق بین

و تازه .  اما در نهایت، نتایج مذاکرات با کلوپ پاریس برای موافقت واشنگتن قطعی بود.پذیرفت ، در پاریساعتباردهندگان

.دو و چندجانبه آغاز گردیدهای   بود، که پرداخت وامها پس از لغو رسمی تحریم   
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 بود نیز یکی از المللی پول بدهکار ، که رژیم سایگون به صندوق بینافتاده های به تعویق ون دالر بدهی میلی140بازپرداخت 

را » دوستان ویتنام« بدین منظور ژاپن و فرانسه، استعمارگران سابق ویتنام، کمیتۀ به اصطالح .های جدید بود شروط برای وام

. المللی پول الزم داشت رای بازپرداخت دیون قدیمی به صندوق بینتشکیل دادند، تا به هانوی پولی را قرض دهند، که ب

 را پس بدهد، که در جهت هایی ویتنام، به خاطر به رسمیت شناختن کامل مشروعیت این دیون، در واقع قبول کرد وام

 وزیر سابق تکرای استهزاآمیز با ش این مذاکرات به شیوه. حمایت از عملیات جنگی ایاالت متحده به مصرف رسیده بود

 برگزار شد، رژیمی که توسط نظامیان  ویتنام جنوبیدر» دونگ فان مین« ژنرال وزیر رژیم نظامی دارایی و معاون نخست

، یک »نگوین چیان اوآن«. و برادر جوانش، برگمارده شد» نِگو دین دیم«، پس از قتل پریزیدنت 1963 در  آمریکایی

 »یتفو فان ک« وزیر المللی پول شاغل بود، مشاور اقتصادی نخست فاقی در صندوق بیناقتصاددان مشهور، که قبالً به طور ات

، زمانی که او دبیر حزب کمونیست در شهر هوشی مین بود، همکاری نزدیک »کیت« با 80وی از ابتدای دهۀ . شده بود

)29. (داشت  

 

  نابودی اقتصاد ملّی
 -  در کشور به کار رفته باشدجنگ و تخریب فیزیکیآنکه  و بدون -» آزاد«زیان بازار  به واسطۀ مکانیسم به ظاهر بی

 5بیش از : ها در ویتنام یک ماشین تخریب گسترده به راه انداختند که به کاهش شدید ظرفیت تولیدی منجر گردید رفرم

، زمانی که آمدهای آن   تأثیر پی. یا به ورشکستگی کشیده شدند، بسته1994 دولتی تا سال  کارخانۀ12300هزار از 

، قوانینی 1990 در سال .شد مناسبات تجاری با کشورهای سابق بلوک شرق بر هم خورد، بیش از پیش در کشور احساس می

های  ، از طریق تغییرات ساختاری در بنگاههای صنعتی پایه» مقرون به صرفه کردن«های دولتی و  به منظور انهدام بنگاه

 اکثریت آموزگاران و - هزار از کارمندان بخش دولتی136 میلیون کارگر و 1تقریباً ) 30. ( به تصویب رسیدندمانده،  باقی

 هزار کارگر 100 دولت اخراح 111هدف مصوبۀ شمارۀ ) 31. ( اخراج شدند1992 تا آخر سال -شاغلین بخش بهداشت

 خروج نیروهای ویتنامی از افزون بر این، با.  درصد بود20 و کاهش خدمات اجتماعی به میزان 1994دیگر تا آخر سال 

، با نزدیک از اروپای شرقی و خاور» کارگر مهاجر« هزار 250در ضمن، .  هزار سرباز سرگردان شدند500کامبوج 

. بازگشتنددورنمایی ضعیف برای اشتغال، به خانه  



 جهانی اما خشن ... 131 تارنگاشت عدالت

 

در حین افزایش . بود ناکافی  بازار کاردرواردان  بر اساس ارقام بانک جهانی، رشد در بخش خصوصی برای اشتغال تازه

کارمندان دولت با درآمد تقریبی . درآمد واقعی کسانی که هنوز شاغل بودند، تا سطحی بسیار ناچیز کاهش یافتها،  قیمت

 دالر در ماه قادر به گذران رندگی خود نبودند، به طوری که در کنار شغل اصلی خود، به مشاغل دیگر تا حد دریافت 15

.  که به درصد باالی غیبت و در واقع، از کار افتادن مجموعۀ دستگاه اداری منجر گردیدوردند،آ مرخصی استعالجی روی می

 دالر در ماه 35 تا 30، به حدود  نه واقعیلی ظاهری ودستمزد، که در آنجا )جوینت ونچرز(های مختلط  به استثنای بنگاه

سیاست لیبرالی حزب . وجود نداردها  ق در جدول قیمت حداقل دستمزد و یا قوانینی برای وضع حقو قانونیضمینرسید، ت می

)32. (در مورد بازار بدین معنی است، که بازار کار هم باید آزاد باشد  

 برخوردار نبودند، ولی هی  دولتی بر اساس استانداردهای غربی از قابلیت رقابت و بازدهای با وجود آنکه بسیاری از بنگاه

های  داری دولتی و مؤسسه تغییرات ساختاری سیستم بانک: آگاهانۀ نیروهای بازار دانست را باید مدیون تقلب ها افول آن

مدت برای   و میان-درازهای   در سطح مناطق، موجب گردید تا تمامی وامدهنده  وامهای مالی و در نهایت تعاونی

در ضمن دولت، بر .  بودپذیر  امکان درصدی در سال35مدت، فقط در قبال بهرۀ  وام کوتاه. تولیدکنندگان داخلی لغو گردد

 وپاینهای دولتی و یا بخش  شت شرکتالمللی پول منعقد کرده بود، اجازه ندا  که با صندوق بینای هنام اساس توافق

.خصوصی را از نظر مالی حمایت کند  

محروم از  -های دولتی   در زمانی که شرکت:میز نیز بودآ نابودی اقتصاد دولتی، نتیجۀ یک سیستم مالیاتی کامالً تبعیض

 درصد از 50 تا 40 بایست  میکماکانۀ گذشته، برنامطبق  به خاطر میراث سیستم -های دولت تمامی سوبسیدها و کمک

از مزایای ) جوینت ونچرز(های مختلط  و بنگاهگذاران خارجی   سرمایهدادند، سود خود را به عنوان مالیات بر سود، پس می

های خصوصی   در ضمن، مالیات بر سود به صورتی منظم، از شرکت.شدند ی مالیاتی برخوردار میها العاده و معافیت فوق

.شد نمیطلب   

صنایع سنگین، نفت، گاز، منابع طبیعی و : های صنعتی ویتنام بود ثبات ساختن پایه  بی- ! بار دیگر-ها  هدف پنهان رفرم

رفتند، در حالی که در گ ی شده و در اختیار سرمایۀ خارجی قرار میبایستی مجدداً سازمانده ، تولید سیمان و فوالد میمعادن

های مختلط  ثروتِ غنی ملّی می بایست به دست بنگاه. کننده داشتند ای ژاپنی نقشی قاطع و تعیینه این میدان، کنسرن

 و هیچ دیپروران ر نمی رهبری به هیچ وجه، خیال تقویت پایۀ صنعتی و یا الاقل حفظ آن را در س.افتاد می) جوینت ونچرز(

 اعتباردهندگان بر این عقیده بودند، که تحدید اقتصاد ملی ، به .داد تالشی در جهت تکامل یک اقتصاد مستقل انجام نمی
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 های دولتی یرگذا بر این اساس، سرمایه. منظور گشایش فضا برای توسعۀ ناگهانی بخش خصوصی در ویتنام ضروری است

ها، نه تنها اقتصاد دولتی را از میان برداشتند، بلکه راه گذار به   ولی رفرم.کنند صوصی را سد میراه ایجاد و نضج سرمایۀ خ

.داری ملّی را نیز مسدود کردند یک سرمایه  

از سوی دولت وجود گونه حمایتی  نه وامی و در عمل هیچ.  ویتنامی سرمایۀ ضعیفی در اختیار داشتندهای گروهِ شرکت

» ویت کیو«های کمی برای  البته جذابیت.  مجموع، مانع گسترش یک بخش خصوصی داخلی بودنداین عوامل در. نداشت

 خود، از جمله  برعکس همتایان چینیی پراکنده،ها وجود داشت، اما بخش عظیمی از این ویتنامی)  ویتنامیجرانامه(

ها، به  فعالیت آن. بسیار اندکی برخوردار بودندانداز  فراریان جنگی یا کسانی که با قایق فرار کرده بودند، از دارایی یا پس

.یافت های خدماتی تمرکر می های متوسط در بخش  و شرکتوادگینهای خا رد، اغلب بر روی فروشگاهموچند استثنای   

 8نزدیک به . های اقتصادی، صنعت فوالد در ویتنام است رسواکننده برای تقلبات اقتصادی توسط رفرمهای  یکی از نمونه

این . یون بمب و غنائم فراوان از تجهیزات نظامی به جامانده، صنایع سنگین ویتنام را با آهن اوراقی کافی تأمین کردندمیل

از » کمک«طعن تاریخی آن بود، که همین . یاالت متحده برای سازندگی پس از دوران جنگ بود اتنها کمک محسوس

 سطح تر از  به مراتب پاییناییه ر انبوهی از آهن اوراقی، به قیمتمقادی: دوباره پس گرفته شد» درهای باز«طریق سیاست 

زمانی که تولید در پنج کارخانۀ بزرگ فوالد ویتنام به خاطر کمبود مواد .  جهانی، به صورت آزاد صادر گردیدهای قیمت

، در ) بگذریمت دولتیآالت اوراقی برای کارخانجا اگر از کنار ممنوعیت واردات آهن(خام از حالت عادی خارج گردید 

ای  برای کارخانه» جوینت ونچرز«یک » ایتوخو«و » میتسویی«، »کیویی« با یک کنسرسیوم ژاپنی متشکل از 1994سال 

.های جهانی را به ویتنام وارد سازد  تأسیس گردید، که آهن اوراقی با قیمت» فونگ تاوریا-با«در ایالت   

 

  تخریب تجارت داخلی
وهای محرکۀ بازار، تولیدکنندگان داخلی به معنی واقعی کلمه از بازار داخلی خود اخراج شدند، حتا در با تقلب آگاهانۀ نیر

گمرکات از میان برداشته شدند و بخش بزرگی از صنایع سبک .  نسبی داده شده بودها قول امتیازات  هایی که به آن عرصه

، ویتنام مجبور شد که 80آخر دهۀ . ردونه خارج گردیدویتنام به واسطۀ حجوم گستردۀ کاالهای مصرفی وارداتی از گ

ای، که بدین وسیله از  مقادیر متنابهی از درآمدهای ناچیز ارزی خود را به واردات کاالهای مصرفی اختصاص دهد، سرمایه

 بنا بر ود راخی دادند، که درآمدهای ارز های دولتی صادرکننده اجازه می ها به بنگاه رفرم. سلب گردیدتولیدکنندگان داخلی 

 واردات، - در عرصۀ صادراتهای دولتی ای میان مدیران شرکت شبکه. تشخیص خود، آزادانه برای واردات به کار ببندند
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مقادیر هنگفتی پول به جیب  و ها درآمدهای ارزی را به هدر داده آن. کارمندان محلی و کاسبان خصوصی به وجود آمد

 و هم خود را به  رها ساختهیود را از کنترل دولتخهای دولتی توانستند  ری از شرکتهای بازار بسیا  با رفرم.زدند می

 مولّد های  و فعالیتها کردلعماز ها،   توقف وامهای دولتی و با خاتمۀ کمک.  مختلفی مصروف ساختندنیوهای غیرقان فعالیت

.شد و سازنده استقبالی نمی  

 سیاست درهای باز مورد توجه قرار گرفتند، بازار مدآ  که به عنوان پی،های جدید صنایع سبک و صنایع تکمیلی در بخش

جوینت «در اختیار دارند و  تولیدکنندگان پوشاک، که نیروی کار ارزان.  مسدود استهای ویتنامی داخلی برای شرکت

 .کنند تولید خود را صادر میکلّ کنند، معموالً  کار برای سرمایۀ خارجی کار میتأسیس کرده اند، یا به عنوان پیمان» ونچرز

شود، که به از بین رفتن   از هنگ کنگ به بازار داخلی ویتنام سرازیر مینجلدوم و ب در نقطۀ مقابل آن، سیل پوشاک دست

.وچک در اقتصاد غیررسمی منجر گردیدها و تولیدکنندگان ک خیاط  

ها جداگانه در بازار جهانی ادغام  ودند، که هر کدام از آنی آن مناطقی در ویتنام ب»کردن اقتصاد بالکانیزه«ها خواهان  رفرم

های   به دنبال داشت، آنهم پس از آن که شرکتها را آزادسازی صنایع حمل و نقل، افزایش شدید بهای محموله. اند شده

.حمل و نقل دولتی به ورشکستگی کشانیده شده بودند  

ادارات های ایالتی و  نتقال بودجه از حکومت مرکزی به دولتبه واسطۀ پیشنهاد بانک جهانی در خصوص مسدودساختن ا

ی و به ود را با سرمایۀ خارجخها و مناسبات تجاری  گذاری بودند، تا سرمایه» آزاد«ها بیش از پیش  ها و والیت ، ایالتمحلی

ها زمین در اختیار   آن.دند منعقد نمو بسیاریگذاری و تجاری سرمایهی ها نامه مناطق، توافق. ضرر بازار داخلی گسترش دهند

 مجوز چپاول منابع جنگلی ،کردند، که به سرمایۀ خارجی هایی صادر می نامه دادند و ضمانت گذاران خارجی قرار می سرمایه

   حکومت این توافقات، با توجه به بحران بودجه، اغلب تنها اهرم.داشت  میارزانیویتنام را در مقیاسی کامالً نامحدود 

.بود شانکارمندان ها و دستمزد پرداخت هزینهبرای  اطقمرکزی و من  

، با توجه به دستمزد بسیار نازل کارمندان بخش دولتی »جوینت ونچرز« خارجی و های افزون بر این، ارتباطات با شرکت

الزحمه و جزو  قحهزینۀ سفر، ، وکالهال ها را به اشکال حق آورد، که حقوق امکانی حتمی به وجود می)  دالر در ماه20 تا 15(

های ساختمانی  دهندگان خارجی و شرکت  رشوه-)دالر( همیشه در مقابل ارز سخت -با چنین عملکردهایی.  بهبود بخشندآن

دولت ورشکسته است و به . ه و نمایندگان اداری محلی را برای خود تضمین کنندرتب های عالی داری کادر امانتتوانند  می

های بزرگ  شرکت. اردهندگان، قادر به پرداخت درخور دستمزدهای کارکنانش نیستخاطر تعهداتش  نسبت به اعتب
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برای خود تصاحب ها را  خانه های تحقیقاتی و وزارت از مؤسسه» سرمایۀ انسانی«کننده فقط  های یاری خارجی و سازمان

های خارجی  ه با مدیران شرکتشوند، ک کنند، بلکه به منبع اصلی درآمد برای کارمندان متوسط و باالیی تبدیل می نمی

.گذاری سر و کار دارند تجاری و سرمایه  

 

  فروپاشی درآمدهای مالیاتی دولت
 انتشار و چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی، بدون تصویب صندوق .بست کشانیدند های عمومی را به بن ها مالیات رفرم

 حمایت مالی به ها وام داده، یا از آنهای دولتی  شرکتچنین مجاز نیست به   بانک مرکزی، هم.المللی پول ممنوع است بین

از سوی دیگر، . شوند های دولتی به ورشکستگی دچار می حمایتیا و   ها به دلیل کمبود وام این شرکت. عمل آورد

.دگرد های عمومی می  ذخیرۀ مالیاتشدن  منجر به فروپاشی درآمدهای مالیاتی و تهیهای دولتی ورشکستگی شرکت  

بینند، زیرا   ضرر می»دنگ«  سپردههای  ها از زوال حساب  آن.کند های دولتی نیز صدق می وضعیتی در مورد بانکچنین 

های دولتی، شرایط دشوار  ، چه رسد به لغو یارانهکنند  را با رغبت بیشتری به شکل دالر ذخیره میودخهای   حسابردمم

، به نوبۀ خود، باعث های دولتی  و رشد ناتوانی مالی شرکتکاهش حجم وام. بهرۀ باالی سودو  ها بازپرداخت وام

که در ) جوینت ونچرز(های مختلط  های خارجی و بانک تازه به نفع بسیاری از بانکهای دولتی گردید،  ورشکستگی بانک

. داشتندهای دولتی  هزار شرکت قروض سنگینی نزد بانک10 بیش از 12300 از 1994 .کنند ویتنام فعالیت می  

 از سوی دیگر، راه ورود به بازار .های خارجی وام بگیرند دادند مستقیماً از بانک نمی ۀهای دولتی اجاز کن به شرکتل

 ویتنام  دولتیهای توانستند به بانک  که می، به واسطۀ این امکان،های خارجی  برای بانکمدت های کوتاه پرمنفعت وام

.بدهند، باز گردید) وثیقه( ضمانتی های وام  

های دولتی از تولید  گذاری  سهم سرمایه1993 تا 1985از . های عمومی کمک کردند گذاری ها به فروپاشی سرمایه فرمر

 90گرد  در اقتصاد کشاورزی و جنگلداری عقب.  درصد کاهش یافت63  میزانبه درصد 3،1 به 8،2از ناخالص داخلی 

های  و در عرصۀ اقتصاد صنایع و ساختمان هزینه. اخلی درصد تولید ناخالص د0،1 به 1،0، از تر بود  فاحشدرصدی

)33. ( رسید درصد،96، کاهشی به مقدار  درصد تولید ناخالص داخلی0،1 به 2،7گذاری حتا از  سرمایه  

های جاری و  ، حدنصاب ثابتی را برای تمامی هزینههای پرداخت وام شرط پیشالمللی پول و بانک جهانی در  صندوق بین

 ذخایر  نداشت، بر این اساس دولت در واقع دیگر اجازه. ، تا کمبود بودجه را کاهش دهندنمودند  تعیین میها یگذار سرمایه



 جهانی اما خشن ... 135 تارنگاشت عدالت

 

از این رو، بستانکاران .  را سازماندهی کندها و جزو آن ها و بیمارستان خود به منظور گسترش زیرساخت عمومی، خیابان

، که کدام گرفتند  عمومی نبودند، بلکه افزون بر این تصمیم میریگذا سرمایههای بزرگ  تمامی پروژه» معامالتچی«فقط 

الزم به بیان نیست، که فرآیند تأمین هزینۀ . الزم و مفید استویتنام اقتصادی  زیرساخت برای الً اص ها یک از این پروژه

سیاست اقتصادی را بیش از  به دستیازی اعتباردهندگانشد، که  متقابالً باعث افزایش قروض میهای عمومی  گذاری سرمایه

.کرد پیش تقویت می  

 و چندجانبه -های دو  میلیارد دالر وام1،8، که در آن مجموعاً 1993 پاریس در نوامبر از آنجا که کنفرانس اعتباردهندگانِ

ها  رای آناجشده تکیه داشت،   عمومی تصویبذاریگ ههای سرمای پروژه برایالمللی  های بین تضمین گردید، بیشتر بر مناقصه

کردند، واگذار  ای و مدیریتی خود پول کالنی طلب می ، که برای خدمات مشاورهالمللی های بزرگ بین به شرکتطبیعتاً 

 اجازۀ - چه عمومی و چه خصوصی-های داخلی شرکت. پولی که در خاتمه ویتنام مجبور به بازپرداخت آن بود. گردید

پیمانکاری منعقد جداگانۀ های خارجی قراردادهای  توانستند با شرکت قط میها ف آن. شرکت در این مناقصات را نداشتند

 ساختمانی و احداثی از سوی نیروهای کار بسیار ارزان در محل به انجام های  که در اصل، بیشتر فعالیتگونه ، آنسازند

.رسید می  

 

 بازگشت به قلمروی قدرت ژاپن
. افکند وضعیتی، که ما را به یاد جنگ جهانی دوم می. طۀ نفوذ ژاپن استها در حال بازگشت به حی با اجرای رفرم ویتنام

گذاری و  های سرمایه  درصد اعتبارات برای پروژه80موقعیت غالب سرمایۀ ژاپنی علت اصلی کنترل ژاپن بر بیش از 

اعطا گردیده » ت بانکایشیا دیوالوپمن«و » اور سی اکونومیک کوپورایشن«این اعتبارات که توسط  بنیاد . زیربنایی است

.کند های فراملیتی ژاپنی را تقویت می های تجارتی بزرگ و کنسرن است، توسعه شرکت  

، سرمایۀ آمریکایی نیز عجله داشت تا مواضع خود را در بازار بسیار 1994با لغو محاصره اقتصادی ایاالت متحده در سال 

م به طور عمده توسط ژاپن و تا حدی نیز توسط بازار مشترک  هنگا گذاری و تجارتی ویتنام که تا  آن باصرفه سرمایه

های کلیدی از رقبای خود جلو بودند،  گذاری ها نه تنها در سرمایه البته ژاپنی. شد، دوباره به دست آورد اروپایی کنترل می

عی داشته باشند تا مواضع های آمریکایی س اگر کنسرن. بلکه بسیاری از اعتبارات درازمدت ویتنام را نیز در اختیار داشتند

شوند، در آن صورت درگیری  خیز ساحلی را مجدداً صاحب   در ویتنام جنوبی، مثالً در مناطق نفت1975قدیم خود قبل از 

ولی حیطه . بازیگران مهم دیگر در این صحنه، کره، تایوان و هنگ کنگ هستند. بین واشنگتن و ژاپن محتمل خواهد بود
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حیطه ببرهای آسیایی روی صنایع مونتاژ و صنایع تکمیلی در جهت صادرات متمرکز گردیده . زا استها کامالً مج نفوذ آن

.پردازند های زیربنایی بزرگ، استخراج نفت، گاز و منابع طبیعی می های ژاپنی و اروپایی به پروژه است و کنسرن  

وقفه محصوالت  جریان بی. کند فی را کنترل میحال، ژاپن بخش بزرگی از اعتبارات برای تأمین مالی واردات مصر در عین 

های  های صدها میلیون دالری خارجی مقدور است، که ژاپن، بانک نامدار ژاپنی به ویتنام به طور عمده به کمک قرض

ار نام اعتبار فوری در اختیار ویتنام قر ، بانک جهانی و صندوق بین المللی به »ایشیا دیوالوپمنت بانک«فراملیتی به ویژه 

. نام دارد، صرفاً جهت واردات کاال در نظر گرفته شده است» کمک توازن مالی«این اعتبارات که در زبان رسمی . دهند می

های ارزی در اختیار هزاران شرکت دولتی که در کار تجارت  زیر نظر بانک مرکزی ویتنام این اعتبارات به صورت قسط

های خارجی  طور نیز  به حجم بدهی یابد و همین ل کاالهای مصرفی شدت میبدین طریق سی. شود وارداتی است، گذارده می

هایی که در  های دولتی بزرگ و آن شرکت ها باعث شد تا به استثنای تعداد کمی از شرکت این رفرم. گردد افزوده می

های ملی،   برای شرکتتنها امکان ادامه بقا. های اقتصادی به زیر ضربه رود تجارت وارداتی اشتغال دارند، کلیه بخش

ارز (است  که تنها شرکای خارجی دارای امکان دستیابی به اعتبار » جوینت ونچر«شدن در کار تجارت وارداتی و یا  سهیم

عالوه بر آن، تمامی . گذاری و نحوه تقسیم سود را زیر نظر خود دارند باشند و کنترل تکنولوژی، سیاست قیمت می) سخت

های خارجی از درجات پایین تا مراتب عالی نمایندگان دولتی  مستعد ارتشا  ام در اثر فعالیت شرکتالمللی ویتن تجارت بین

.و فساد است  

با وجود بحران اقتصادی رشد به ثبت رسیده رسمی، تولید داخلی ناخالص ویتنام در آغاز نزول نکرد، بلکه حتا و به ویژه در 

های نوین در »جوینت ونچر«این رشد به مقدار وسیعی نتیجه ایجاد . فت اثر تغییر اقتصاد به سوی تجارت خارجی رشد یا

یافته کاالهای وارداتی به توسعه بخش تجارتی و  سهم آن در تولید  طور سیل مصنوعاً شتاب همین. های صادراتی بود بخش

 بیش از ده 1993 تا 1983ا از ه بار سنگین بدهی. کرد ها ارتزاق می اما این رشد اقتصادی از بدهی. ناخالص داخلی انجامید

رژیم سایگون به کلوپ پاریس بود که ویتنام در اواخر سال » های گندیده بدهی«برابر افزایش یافت، که البته بخشی از آن 

. به رسمیت شناخت1993  
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 شیوع قحطی
 سیاست خودکفایی 80 مقامات اداری از اواسط دهۀ) اف ـ آ ـ اُ(به رهبری بانک جهانی و سازمان تغذیه و کشاورزی 

در مناطق خلفای . رفت را کنار گذاشتند غذایی محلی، که تا آن هنگام برای جلوگیری از قحطی مواد غذایی به کار می

نظر کرده و به جای آن به کار  مرکزی دهقانان تشویق شدند که با در نظر گرفتن فوائد ویژه، از کشت مواد غذایی صرف

به زودی کشت بیش از اندازۀ قهوه، مانیوک، بادام هندی و پنبه در رابطه با سقوط . پردازندب» پرارزش«محصوالت صادراتی 

.ای قحطی منجر شد چنین مخارج کالن برای لوازم کشاورزی وارداتی به شیوع منطقه المللی و هم قیمت در بازارهای بین  

به تنزل درآمد خالص کشور انجامید، زیرا که اما تلخناک بود که درست تغییر سیاست کشاورزی به سوی تولید صادراتی، 

المللی  توجهی به خریداران بین های تجارتی دولتی قادر بودند محصوالت حجیم کشاورزی خود را تنها با ضرر قابل شرکت

است، المللی تنزل یافته  ها در سطح بین خواهیم تا مانیوک و پنبه تولید کنند، اما چون قیمت ما از دهقانان می«. بفروشند

های تجارتی دولتی مجبورند قهوه و  در نتیجه شرکت... توانند محصوالت تولیدی خود را با کسب سود صادر کنند ها نمی آن

شده از فروش  ها این ضرر را از این طریق که کاالهای مصرفی وارداتی را با ارز کسب البته آن. مانیوک را با ضرر بفروشند

ها سودهای کالنی از طریق باالبردن قیمت کودهای وارداتی کسب  آن. سازند جبران میکنند،  قهوه و مانیوک ابتیاع می

)34(» .کنند می  

کنند، زیرا  کمک می) ارزی(ها  های صادارتی دولتی گرچه از نظر دفتری سودمندند، لکن عمالً به رشد حجم بدهی شرکت

به علت عرضۀ وسیع مواد غذایی در . رسانند للی بفروش میالم که به طور منظم مواد غذایی اولیه را زیر قیمت بازارهای بین

به همین علت که . ماند زده، محصوالت صادراتی دهقانان روی دستشان می المللی در بسیاری از مناطق قحطی بازارهای بین

.وع یافتفروختند و نه قادر بودند مواد غذایی محلی تولید کنند، قحطی شی دهقانان نه محصوالت صادراتی خود را می  

دادند  ها ترجیح می آن. های دولتی، که در بخش تجارت برنج فعالیت داشتند، وجود داشت وضعیت مشابهی نیز در شرکت

در اثر تعدیل کامل بازار غالت، که دربست در اختیار . که برنج با ضرر صادر شود تا در بازارهای داخلی به فروش رسد

با وجود اینکه . یژه در مناطقی که کمبود مواد غذایی وجود داشت، افزایش یافتی داخلی، به وها تجار خصوصی بود، قیمت

» ای سازی منطقه تخصصی«شد، در مناطقی که کشت برنج به نفع  المللی صادر می تر از سطح بازارهای بین برنج با قیمتی نازل

در نزدیکی مرز چین » الیی کایی«در ایالت  مسئولین امر اذعان نمودند، که مثالً 1994. از بین رفته بود، قحطی پدید آمد

 ماه بود که پدید آمده بود، بدون 5» الیی کایی«با اینکه کمبود مواد غذایی در ایالت .  نفر به گرسنگی دچارند50000
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 انبار شده بود، چون کار» مکنگ« میلیون تُن برنج در دلتای رودخانه 2آنکه حتا امدادرسانی اضطراری صورت گرفته باشد، 

. تجارتی دولتی صادرکنندۀ برنج مختل گردیده بودهای شرکت  

. کرد داد می چنین در دلتای مکنگ که به حد کافی مواد غذایی وجود داشت، بی گرسنگی حت در شهرهای بزرگ و هم

» نگد«در شهرها به خاطر کاهش ارزش ) 35. (کردند  کالری سد جو می1800ساالن روزانه با کمتر از   درصد بزرگ25،3

 برنج و سایر مواد اولیه غذایی شدیداً افزایش یافته بود، در حالی که مزدها و ها، قیمت و از بین رفتن سوبسید و کنترل قیمت

.افتی کاری توسعه می ها جریان نزولی داشت و بی حقوق  

واد غذایی در مناطقی که دچار طبیعتاً مشکل قابل دسترسی بودن م«: داد بانک جهانی این پدیده را علناً مورد تأیید قرار می

دهد و  ها واکنش نشان می  شبه از بین نخواهد رفت، زیرا که بخش خصوصی معموالً نسبت به نوسان قیمت قحطی شده، یک

کنندگان در این مناطق دارای آنچنان قدرت خریدی نیستند که بتوانند قیمتی را که در مناطق از مواد غذایی اشباع  مصرف

زده در  تر است که برنج از ویتنام صادر گردد تا به مناطق قحطی در حال حاضر عمالً  باصرفه. ، بپردازندشده متداول است

یابد، قبل از آنکه در  ممکن است طی دورانی که تجارت خصوصی غالت بسط و توسعه می. درون کشور حمل و نقل گردد

)36(» .ه مواد غذایی در آغاز کاهش یابدزده وضعیت مواد غذایی بهبود یابد، امکان دسترسی ب مناطق قحطی  

به استثنای «: بانک جهانی مجدداً مجبور به اعتراف شد که. بردند از این وضعیت اطفال و خردساالن بیش از همه رنج می

بیش از دیگر کشورهای جنوب و جنوب )  درصد50قریب (بنگالدش، تعداد اطفال نحیف و دارای نقص رشدی در ویتنام 

امکان دارد بحران ... شک به طور وسیعی افزایش یافته است سکون رشد و ترک مدرسه بی... استشرقی آسیا 

)37(» .ای کمک کرده باشد  تعمیق یافت، به وخامت وضعیت تغذیه1986 تا 1984های  ماکراکونومیکی که در سال  

جانبه توسط  شود و به دنبال تغذیه یکتواند موجب کوری  عالوه بر آن، طبق تحقیقات انجام شده، فقدان ویتامین آ که می

رجوع (این وضعیت مشابه وضع در بنگالدش است . آید، در کلیۀ مناطق کشور، به استثنای هانوی اشاعه دارد غالت پدید می

)11کنید به بخش   

 

 ناهنجاری رشد در کشاورزی
حتا در مناطقی مانند دلتای : نزدیک بودالمللی بسیار  های تجارتی کشاورزی بین سیاست کشاورزی ویتنام به منافع مؤسسه

مکنگ که شرایط مناسبی برای کشت برنج داشت، دهقانان ترغیب به تولید محصوالت صادراتی مانند لیمو، ذرت و بادام 
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های  کرد تا جوانۀ ذرت از مؤسسه  درصدی اعطا می2،5مدت با بهره  بانک کشاورزی دولتی اعتبارات کوتاه. هندی شدند

یک شرکت » پرونکوکو«. گردید ابتیاع می» پرونکوکو«ذرت درو شده توسط شرکت . ریداری و وارد شودفراملیتی خ

کند و هم خوراک حیوانی در بازار  است، که هم صادر می» جوینت ونچر«ویتنامی بر پایه -کشاورزی صنعتی فرانسوی

چنین ) 38. ( و هنگ کنگ تولید کندرساند، تا محصوالت گوشتی برای صدور به تایوان داخلی ویتنام به فروش می

 روز بازپرداخت 180بایستی که در عرض  این اعتبارات می. گردید های تجارتی اعطا می اعتباراتی تنها برای تولید میوه

.تر از مدت زمانی که برای کشت و بازاریابی محصول الزم بود گردید، یعنی در مدت زمانی بسیار کوتاه می  

گیری یافت و ویتنام از نقش واردکنندۀ   تولید برنج رشد چشم1992 و همین طور 1989 تا 1987ای ه با این وجود در سال

این وضعیت با وجود کاهش سطوح زیر کشت، نتیجه استفاده از انواع نوین و . خالص به صادرکنندۀ برنج مبدل گردید

تری مواجه  پا را با مخارج بسیار عظیم دهقانان خردهزا بود که  پربارتر برنج و استفاده وسیع از کودهای شیمیایی و مواد آفت

:  و آالت کشاورزی کنار کشیده بود و به امید واردات نشسته بود دولت خود را از زیر بار مسئولیت تهیۀ لوازم. ساخت می

. یی تهیه کنیمزا و کود شیمیا ما مجبوریم به خرج خود بذر، سموم آفت. قدرت تولید ما رشد یافته است، ولی درآمدمان نه«

اگر مخارج به همین صورت افزایش یابد، ما دیگر قادر به ادامه کار در مزارع . مخارج حمل و نقل نیز افزایش یافته است

درآمد حاصل از . ما روز به روز بیشتر محتاج کار غیرکشاورزی، مثل صنعتگری و یا کار در شهرها هستیم. نخواهیم بود

)39(» .کند میکار کشاورزی کفاف زندگی را ن  

های تحقیقاتی رشد  پا مجبورند برای استفاده از یک نوع نوین برنج که در مؤسسه در مناطق دلتای رود سرخ، دهقانان خرده

که توسط بانک جهانی و بنیاد راکفلر تقویت » اینترناشنال رایس ریسرچ«گیاهان در منطقه تولید شده بود به مؤسسۀ 

دارند، به کار پرمنفعت  های تحقیقاتی کشاورزی که دیگر کمکی از دولت دریافت نمی سهمؤس. گردد، عوارض بپردازند می

.تکامل و تولید بذر پرداختند  

 دولت ساختارهای زیربنایی آبیاری و آبرسانی را به دست 1987از سال . اما رشد تولید برنج از نقطۀ اوج خود گذشت

های بزرگ آبگیری و آبیاری دیگر مورد  سیستم. أثیر خواهد گذاردفراموشی سپرده است، که در آینده بر روند تولید ت

: پذیرد که حال می ساختن منابع آب است، ولی در عین کردن و تجارتی نظر بانک جهانی باصرفه. گیرند توجه قرار نمی

چنین، به دلیل  هم) 40(» .باشند دهقانان خارج از منطقۀ دلتای مکنگ بسپار فقیرند و قادر به  پرداخت عوارض آبیاری نمی«

. های مکرّر نیز افزایش یافته است ها و خشکسالی های مسئول دولتی خطر سیل تالشی سیستم کنترل و تعمیر توسط مؤسسه
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در اختیار  گزاردن اقدامات خدماتی در جهت تقویت «: های خدماتی دولتی نیز وضع بر همین منوال است در دیگر مؤسسه

های  آالت، تحقیقات و کمک بذر، کنترل آفات نباتی، خدمات دامپزشکی، سرویس ماشینکشاورزی مثل کود شیمیایی، 

گرچه که این ...  قبل از هرچیز وظیفه دولت بود80تا اواخر دهۀ ... های زیرکشت و غیره ای برای توسعۀ زمین مشاوره

مورد برخی محصوالت که بازار خدمات کمکی در . سیستم هنوز به طور صوری وجود داشت، لکن عمالً از بین رفته بود

در دستگاه . خصوصی شد، ولی در مورد دیگر محصوالت عمالً فلج گردیده است فروش داشتند، با موفقیت، نیمه

التحصیل   فارغ8000کنند، در حالی که  بورکراتیک مربوطه اغلب کارمندان از قِبل مشاغل جنبی روزگار خود را سپری می

».کارند مدارس کشاورزی بی  

مشاورین حقوقی بانک جهانی در تهیۀ متن .  توسط مجلس شورای ملی قانون ارضی نوینی به تصویب رسِد1993در اکتبر 

متخصیصن خارجی بانک جهانی «: آمدهای این قانون گزاردند الیحه سهیم بودند و مقامات دولتی مربوطه را در جریان پی

اگر دهقانان سرمایه و یا منبع مالی در اختیار ندارند، . ناسب استمعتقدند، که این قانون ارضی برای شرایط ویژه ما م

فقدان مالکیت بر . زندگی کنند» مرفهی«کرده و به شهرها کوچ کنند و آنجا به طور نسبتاً » واگذار«توانند زمین را  می

عالوه بر آن، تعداد فرزندان . ها بسیار محدود است ای آن اند و توان حرفه فقرا فاقد زمین و تجربه. زمین منشا فقر نیست

)41(» .ها زیاد است آن  

شوند، یعنی به فروش » واگذار«توانند آزادانه به اجاره داده شده و یا  های زیر کشت می تحت شرایط قانون جدید، زمین

 است، حتا زمینی که ودیعه بانکی. های ارزی خصوصی برسند ـ رسماً تنها به یک بانک دولتی ولی عمالً حتا به بنگاه

.تواند در صورت ورشکستگی به معرض فروش گذارده شود می  

اقتصاد دهقانی مجدداً همچون اواخر دوران . آمد این اقدام بازگشت رباخواری و رهن زمین در جنوب کشور بود پی

بر زمین در جنوب کشور تمرکز مالکیت . کلنیالیسم فرانسوی، برای دریافت اعتبار و حفظ زمین به مبارزه مجبور گردید

جوینت « نسبتاً بزرگی پدید آمده، که بخش بزرگی از آن بر پایه های کشاورزی در این مناطق مجتمع. بسیار پیشرفته است

دهند، مجبورند که در شهرها  زمین که بخش فزاینده مردم روستایی را تشکیل می دهقانان بی. با سرمایۀ خارجی است» ونچر

 سنت آمریکایی در روز به 50 برای ها و یا به عنوان کارگر موسمی در این مجتمعبه جست و جوی منبع درآمدی باشند 

.کار تن دهند  
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، در جنوب یک برنامه تقسیم اراضی به اجرا »ویتنامیزه کردن«ها در اواخر جنگ ویتنام، در فاز به اصطالح  آمریکایی

 کنونی نه تنها حقوق استفاده از زمین را که وزرات کشاورزی. در مناطق روستایی بود» ایجاد صلح«گزاردند، که هدفش 

: برنامۀ آمریکایی برای دوران جنگ بود، به رسمیت شناخت، بلکه حتا آن را به مثابۀ تنها مدل سودمند ارزیابی کرد

ولی متأسفانه امکانات مالی ما . سیاست جاری ما این است که برنامۀ تقسیم اراضی آمریکایی آن دوران را کپی کنیم«

بخش مبارزه کنند،  های خود را رها کردند تا در کنار ارتش آزادی ولی هزاران دهقانی که دهکده» .ر محدود استبسیا

.گونه حق رسمی برای دریافت زمین قابل کشت ندارند هیچ  

 

 تالشی سیستم فرهنگی
باشد، در حالی که ها  های فرهنگی و بهداشتی بیش از سایر بخش های نامبرده در بخش آمد رفرم شاید سهمناکی پی

.سوادآموزی هستۀ اصلی مبارزه علیه استیالی کلنیالیستی فرانسه بود  

 بار افزایش یافت، 7 تعداد دانش آموزان 1972تا سال » دین ـ بین ـ فو«، یعنی پس از شکست فرانسه در 1954از سال 

 در جنوب کشور 1975وحدت در سال پس از . آموز دبستانی و دبیرستانی  میلیون دانش5 هزار به قریب 700یعنی از 

 درصد رسید، که 90نرخ باسوادان و محصلین در این کشور به » یونسکو«طبق آمار . جنبش سوادآموزی سازمان داده شد

.مقام اول در جنوب شرقی آسیا بود  

دارس عالی و ها سیستم فرهنگی را با کاهش سهمناک بودجۀ فرهنگی، با تقلیل حقوق معلمین، با تجارتی کردن م رفرم

بنا بر تعبیرات رسمی کارمندان سازمان . فرهنگ در حال تبدیل شدن به کاال است. ای توسط ایجاد شهریه نابود ساخت حرفه

های فرهنگی به خودکفایی  های بیشتری بپردازند تا مؤسسه شهریه)فرهنگی(کنندگان خدمات  مصرف«بایستی که  ملل، می

)42(» .سازی تعلیم و تربیت تسهیل گردد ه الزم است خصوصیچنین در آنجا ک ترغیب گردند و هم  

 را به 1945های سوادآموزی از سال  ها، عمالً آنچه را که تا آن زمان به دست آمده بود، از جمله پیشرفت در نتیجه، رفرم

ن اساسی که در وظیفۀ پرداخت شهریۀ مدارس در قانو. آموزان را موجب شد نظیر تعداد دانش عقب بازگرداند و کاهش بی

ها که برای دوره راهنمایی  بنا بر آمار رسمی تعداد محصلین دبستان.  به تصویب رسید، تصریح گردیده است1992سال 

 1990\1989 درصد در سال 72به ) یعنی قبل از ایجاد شهریۀ مدارس (1987\1986 درصد در سال 92نویسی کردند، از  نام

 هزار نفر قبل 231آموز،   هزار دانش922از مجموعاً . یک میلیون شاگرد دبستانی استکاهشی که معادل تعداد . تقلیل یافت
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آموز از   هزار دانش70ها، قریب   سال اول رفرم بدین صورت در سه. پایان رسانیدن سیکل اول، مدرسه را ترک کردند از به 

البته . داد اطفال در سنین مدرسه افزوده شد درصد به تع7مدارس راهنمایی بیرون رانده شدند، در حالی که طی همین مدت 

) 43. (آموزان کنونی وجود ندارد، اما هیچ چیز حاکی از تغییر روند این گرایش نیست ارقام جدیدی در رابطه با تعداد دانش

 کل البته به تعداد. کند  درصد بیان می0،8التحصیالن مدارس در سال را   در دست است، نرخ فارغ80ارقامی که از دهۀ 

کاهش تأمین مالی . آموزان افزوده شده است، ولی این افزایش به نسبت تعداد اطفال در سنین مدرسه نیست دانش

.ها خواهد انجامید های آتی به تالشی دبستان سیستماتیک  در سال  

 رود سرخ در سال در دلتای). 1994(کند   دالر صرف تعلیم و تربیت دبستانی می4 تا 3دولت ویتنام ساالنه به طور متوسط 

 کیلو برنج بودند، که سهم عظیمی 100 والدین اطفال برای لوازم و کتب دبستانی هر طفلی مجبور به پرداخت معادل 1994

.شد این لوازم پیش از آن، از طرف دولت در اختیار محصلین گذارده می. از مخارج خانواده بود  

را به » مخارج هر واحد«افزایش  د، که کاهش سریع تعداد محصلین، داشتن» دغدغه«با این وجود، دولت و اعتباردهندگان 

فرهنگی » یافتۀ تقلیل«در نتیجه، در سیستم ) 44. (معلمین خواهد انجامید» وجود بیش از حد«دنبال خواهد داشت و به 

مفهوم اخراج گذارده شود، چیزی که به زعم اعتباردهندگان به » کیفیت و نه کمیت«بایستی که وزنۀ اصلی بر روی 

حتا . های سیستم تعلیم و تربیتی از کاهش بودجه مستثنا نیست هیچ یک از بخش. دهد معلمین بیش از حد نصاب، معنی می

.ها بسته شده و در آینده تنها به صورت تجارتی عرضه خواهد شد کودکستان  

های تحقیقات عملی موظف  مؤسسه. ه استها و کلیۀ مدارس عالی به اجرا گذارده شد تأمین مستقالنۀ مخارج در دانشگاه

ای ه ها و مؤسسه وضع مالی دانشگاه«: کردت نتیجۀ تحقیقات خود، مخارج خود را تأمین کنند گردند تا با تجارتی می

 درصد حقوق و 25دولت تنها «. ها تنها به منابع درآمدی مستقل وابسته است تحقیقاتی به قدری خراب است که بقای آن

درصدی 1،8مدت با بهره  های تحقیقاتی اعتبارات ویژۀ کوتاه البته مؤسسه) 45(» .کند ا صرف تحقیقات میمخارج دیگر ر

.دریافت کردند) درصد2،3به جای (  

طور تعلیم و تربیت در چارچوبی که با سازمان اعتباردهندگان  ای و همین حتا سقف تعداد ظرفیت مدارس فنی و حرفه

رفت  آموزی تخصصی، پس های معنوی و حرفه تکامل سرمایه: نتیجه اینکه. ردیدخارجی تنظیم شده بود، محدود گ

.توجهی تجربه کرد قابل  
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 های بدین صورت امروز این سازمان اعتباردهندگان خارجی است که در ویتنام کنترل مالی  و اجرایی بخش اعظم مؤسسه

) به ارز خارجی(های مضاعف  چین شده حقوق ی و دستها به طور انتخاب آن. تعلیم و تربیتی و تحقیقاتی را در دست دارد

های تدریسی  کنند و بدین صورت نقطۀ ثقل تحقیقات علمی و تکامل برنامه های تحقیقاتی واگذار می پردازند و برنامه می

.سازند دانشگاهی را تعیین می  

 

 تالشی سیستم بهداشتی
 بهداشتی های  مؤسسه1989تا سال . ای و شهری بود های منطقه ستانها در سیستم بهداشتی، تالشی بیمار آمد بالواسطۀ رفرم پی

ها در بخش جنوبی کشور، جایی که  انحالل بیمارستان. دادند کنندگان قرار می ویزِیت و داروی مجانی در اختیار مراجعه

با اجرای . یافت آغاز گشته بود، روی هم رفته ادامه 1975ساختارهای زیربنایی بهداشتی تازه پس از وحدت در سال 

ها، یک نوع سیستم عوارضی تحمیل شد، با این هدف که خودگردانی مالی سیستم بهداشتی تأمین گردد و دارو در  رفرم

 درصد تنزّل یافت، که به ورشکستگی 89مصرف داروهای حیاتی در بخش دولتی بهداشت . بازار آزاد به فروش رسد

)46. (رهای پزشکی محلی انجامیدصنایع دارویی و تولیدکنندگان لوازم و ابزا  

امروز داروهای وارداتی که در بازار .  درصد کاهش یافت98،5،  1980 تولید مواد دارویی محلی نسبت به سال 1989تا سال 

اکنون بازار تجارتی . رسد کم و بیش تولیدات داخلی را از بازار رانده است های بسیار گران به فروش می آزاد به قیمت

مصرف سرانۀ دارویی که در بازار . المللی پدید آمده است های دارویی بین ک، ولی بسیار پرمنفعتی برای کنسرنبسیار کوچ

) 47. ( بالغ بر یک دالر در سال بود، که حتا  از نظر بانک جهانی هم بسیار نازل است1993رسد، درسال  آزاد به فروش می

. استانگیز آمد این واقعیت برای بهداشت مردم فاجعه پی  

گردیدن  های خود در مورد لوازم و ابزار پزشکی را نیز قطع کرد که عمالً به فلج دولت طبق دستور اعتباردهندگان، کمک

حقوق ماهیانۀ : درآمد واقعی و شرایط کار پرسنل پزشکی به طور وحشتناکی خراب گردید. تمامی سیستم پزشکی منجر شد

در پی این روند، پزشکان و کارمندان گروه . دالر در ماه بود15 بالغ بر 1994پزشکان در یک بیمارستان محلی در سال 

 صورت گرفت، اکثر مراکز درمانی در 1991طبق تحقیقاتی که در سال . گروه سیستم بهداشتی دولتی را ترک کردند

.محالت قادر به فعالیت نبودند  
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بنا بر تحقیقات .  سل و اسهال مجدداً شیوع یافتهای عفونی خطرناک مانند ماالریا، و بدین صورت بسیاری از بیماری

ها و در نتیجه رشد صعودی قیمت   سال اول رفرم4سازمان بهداشت جهانی تعداد مرگ و میر در اثر بیماری ماالریا در 

وضعیت بهداشت در گذشته بسیار «: گردد این گرایش توسط آمار محلی کامالً تأیید می. داروی ضدماالریا، سه برابر شد

امروز حتا دارو برای درمان سل یافت . گرفتند بار مردم از نظر بیماری سل مورد معاینه قرار می سالی یک. بهتر بود

» .ها قادر نیستند عوارض الزم را بپردازند آن. ای را ندارند های منطقه دهقانان توانایی مالی رفتن به بیمارستان. گردد نمی

)48(  

ای به علل ماکرواکونومیکی آن   سیستم پزشکی در ویتنام است، بدون آنکه طبیعتاً اشارهبانک جهانی نیز معترف به تالشی

وضعیت مالی در بخش ... باری است آوردهای ارزشمند گذشته، سیستم پزشکی ویتنام در شرایط رقت با وجود دست«: کند

 مالی خود را چگونه تأمین خواهند ای در آینده ، احتیاجات پزشکی به قدری حاد است، که معلوم نیست تأسیسات پایه

)49(» .ساخت تا بتوانند به کار خود ادامه دهند  

های عفونی دستگاه  های اسهال، ماالریا و بیماری های دولتی برای مقابله با بیماری با اینکه بانک جهانی معترف بود که برنامه

است، با این وجود برنامۀ پیشنهادی این سازمان، بوده » آمیز پزشکی در ویتنام جزو اقدامات موفقیت«تنفسی در گذشته 

این سازمان خواستار افزایش حقوق پرسنل . کردن بهداشت عمومی و اخراج گسترده پزشکان و پرسنل اضافی بود تجارتی

گیر تعداد شاغلین  افزایش حقوق پرسنل بهداشتی دولتی، به اجبار با کاهش چشم«: پزشکی در چارچوب بودجۀ ثابت بود

)50(» . خواهد بودممکن  

 سالۀ مردم ویتنام را از بین 40ها و مبارزات  ها به نحو خشنی بخش اجتماعی را تخریب ساخته، کوشش بدین صورت رفرم

گویی که . کند  آورده بود، متالشی میبه دستهایی را که این کشور در گذشته  آوردها و پیشرفت برده و کلیۀ دست

.ا باخته باشد جنگ ویتنام ر،تمامی خلق ویتنام  
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نی التیکایآمر :چهارم بخش  

 

  و دمکراسی در برزیلبدهکاری - 13

به طریق دمکراتیک به مقام ریاست جمهوری » فرناندو کولور دِ مِلو« برای اولین بار در تاریخ برزیل 1989در دسامبر سال 

ین متمرکز، که تحت کنترل مستقیم طلبکاران او سمبل پایان یافتن دیکتاتوری نظامی و گذار به دمکراسی نو. انتخاب شد

 در 1992چند هفته پس از نشست مربوط به محیط زیست در ژوئن . باشد خارجی و مؤسسات مالی واشنگتن است، می

از طریق سخنگو و رییس سابق » کولور«یک کمیسیون تحقیق از سوی کنگره، به این نتیجه رسید که » ریودژانیرو«

های دولتی به  های مالی در ازای اعطای کنترات رشوه. ر یک رسوایی مالی چندین میلیونی سهیم استاش د کمیته انتخاباتی

مثالً برای البسه (های بانکی مخفی ریخته شده و یا برای مخارج خصوصی رییس جمهور  های ساختمانی یا به صندوق شرکت

ت، رسوایی سیاسی و ننگ رییس جمهور را دنبال انظار عمومی با دق. به مصرف رسیده بود) »روزان«خانم رییس جمهور 

بدین صورت این رسوایی . های المپیک بیشتر بود های کنگره در تلویزیون از بینندگان بازی تعداد بینندگان بازجویی: کرد

.نقش بسیار مهمی در تغییر ساختاری دولت برزیل ایفا کرد  

 

گفتار پیش: های برزیل داستان بدهی  
و » کولور«پشت صحنه و به دور از دید انظار عمومی یک قرارداد چندین میلیارد دالری مابین وزیر دارایی در این اثنا، در  

 صورت گرفت، که مقارن با 1992این گفت و گوها پشت درهای بسته از ژوئن تا سپتامبر . طلبکاران فراملیتی بسته شد

.  بدین طریق از رییس جمهور رسماً فاصله گرفتندچندین وزیر استعفا دادند و. پروسه برکناری رییس جمهوری بود

المللی بود، کماکان بر سر موضع ماند و رابطه الزم با صندوق  وزیر دارایی که دارای شهرت بین» مارچیلو مارکز موریرا«

و فرار » ولوساوپا«ثباتی بازار بورس  گام با بی تضعیف دولت، هم. داشت المللی پول و طلبکاران خارجی را پابرجا نگه  بین

 یعنی در ابتدای 1992در ژوئن . کرد که دولت را بیش از پیش زیر فشار قرار دهد سرمایه، این هدف را نیز دنبال می

کمی قبل از  پروسه برکناری رییس . های تجارتی را اعالم کرد آغاز مذاکرات با بانک» کولور«رسوایی، رییس جمهور 

به )] 1(در چارچوب برنامه برادلی [ها  رارداد موقت در مورد فرمول تجدید بدهی یک ق1992 سپتامبر 29جمهور در تاریخ 
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های برزیل در ازای  وزن بدهی: این قرارداد نوعی حراج بود. المللی به سنا تقدیم شد های بین  میلیارد دالر با بانک44حجم 

.شد تر می این ساخت و پاخت به مراتب سنگین  

در طی . ور توجه انظار عمومی را به نحو مؤثری از مشکالت واقعی اجتماعی منحرف کردکارزار روند برکناری رییس جمه

این برنامه توسط وزیر . به ورطه فقر کشانده شده بودند» برنامه کولور«این زمان اکثریت بزرگی از مردم به دنبال 

» مارچیلو مارکز موریرا«ز او توسط به جریان افتاده بود و بعد ا» زلیا کاردوزو د ملو«آفرین اقتصاد و دارایی  بحث

.گیری شد مند، پی طور زیان تر، ولی برای اقتصاد همان سخت  

 درصد 900تورم از . بود، که توسط طلبکاران تحمیل شده بود) کروزیرو(کاهش ارزش پول » کولور«ستون اصلی برنامه 

 برای برزیل تجویز 1991المللی پول در سال  ندر اثر افزایش بهره واقعی که صندوق بی.  درصد در سال نزول کرد250به 

. وارد سیستم بانکی این کشور گردید» داغ و کثیف«های  های داخلی افزایش یافت و مقادیر زیادی از پول کرد، بدهی

تورم هدایت شده توسط « شرکت بزرگ مالی و صنعتی سودهای کالنی بردند، که به مقدار وسیعی مسبب 300قریب 

.  رسید90 درصد در اوایل دهه 66 به 1980 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 45 سرمایه سهام از شاخص. بود» سود

المللی، خیلی مؤثرتر به بهبود وضع خبرگان اقتصادی برزیل کمک کرد تا رژیم  پیمانی با طلبکاران بین دمکراسی در هم

.دیکتاتوری  

 مجبور به 80برزیل در دهه . المللی و تضعیف دولت مرکزی بود المللی پول کمک به طلبکاران بین هدف مخفی صندوق بین

.   میلیارد دالر ، کمی کمتر از کل بدهکاری خود، بود120های خود، یعنی  میلیارد دالر بابت بهره بدهکاری90پرداخت 

در . ور دائم بدهکار بماندالمللی برزیل بیشتر عالقه داشتند تا برزیل بط طلبکاران بین. ها نبود ولی مسأله بر سر پرداخت بدهی

حال چپاول  شرط ممکن بود تا ساختار اقتصاد برزیل به نفع طلبکاران تحول پیدا کند و در عین آن صورت و با این پیش

بایستی که مالکیت  می. ها ممکن گردد  توسط آن دولتی سودمندهای منابع طبیعی و محیط زیستی ادامه یابد و غصب شرکت

 و اخراج کارگران، مخارج مزد  و سرانجام به دنبال افتراق مزد از نرخ قیمت. سازی شود ها، خصوصی دولتی در ازای بدهی

ها نبود، بلکه به صورت شرط کامالً مشخص، در  بینی و ناخودآگاه رفرم بدین صورت فقر نتیجه غیرقابل پیش. کاهش یابد

.المللی پول در نظر گرفته شده بود قرارداد با صندوق بین  
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»کولور«برنامه : ه اولپرد  
کسانی هستند؟ های برزیل چه   تراژدی داستان بدهیمسببین   

گرایانه پولی را با سیاست  متداولی بود که سیاست مداخله  ارائه شد، معجون غیر1990برنامه کولور که در ماه مارس 

کسر . ساخت شناور آزاد مقدور میچنین تعدیل تجارت را با ارز  و هم)  المللی پول به سبک صندوق بین(سازی  خصوصی

. شد خانه تعطیل می  وزرات6هزار کارمند دولتی اخراج و 360بایستی که از میان برداشته،   میلیارد دالری می31بودجه 

هزار کارمند بازخرید شده و اخراج 14 هزار کارمند، تنها 360به جای : کنگره از ترس، یک بند این برنامه را رد کرد

.مجدداً به کار گمارده شدند» ایتمار فرانکو«ها در دوران ریاست جمهوری  اری از آنبسی. گردیدند  

انداز را مسدود  های پس های بلندپروازانه برای تحدید تورم، ابتدا صندوق وزیر دارایی، با برنامه» زلیا کوردوزو د ملو«خانم 

کاری به رکورد نوینی نائل شد و انسداد  بی.  زدهای اقتصادی ضربه کرد، که فکر بسیار خامی بود و بیشتر به فعالیت

.  هزار نفر شد200 باعث اخراج 1990پذیر کرد، که تنها در سال  های کوچک را آسیب انداز شرکت های پس صندوق

ور به مقابله با برنامه کول1990ها کشید، در سپتامبر   خیابان سندیکاها با اعالم اعتصاب سراسری که یک میلیون کارگر را به

».این شوک، فجیع، عظیم و زاید بود«: اقتصاددان معروف به این نتیجه مشخص رسید» پل زینگر«. پرداختند  

. های خارجی را مقدور سازد جویانه در بودجه دولتی، پرداخت بدهی البته برنامه کولور در نظر داشت با اقدامات صرفه

 1989ناسیونالیست در سال » خوزه سارنی«یس جمهور اسبق، ها دارای یک عیب بود، که ری شرایط بازپرداخت این بدهی

ها را تحمیل کرده  انداختن بازپرداخت بخشی از بهره بدهی المللی، عقب های بین وی برخالف میل بانک: تحمیل کرده بود

.گردید  درصد کل بهره پرداخت می30بود و تنها   

 1990 میلیارد اعتبار فوری، که برای سپتامبر 2 داد، لکن پرداخت المللی پول برنامه کولور را مورد تأیید قرار صندوق بین

قبل از این که «: اعالم کرد» میشل کامدسوس«المللی پول  مدیرکل صندوق بین. در نظر گرفته شده بود را به تعویق افکند

ها در جهت درست  کالمللی پول تقاضای تأیید کنم، باید مطمئن شوم که مذاکرات با بان از مجمع اجرایی صندوق بین

».جریان دارد و نتایج آن مقبول است  

نماینده کولور در » جوریو داوستر«. المللی آغاز کرد ها را با طلبکاران بین چند هفته بعد مجدداً دولت مذاکره در مورد بدهی

گروه ) 2. (»دبایستی که با قدرت پرداخت برزیل هماهنگ گرد ها می بازپرداخت بدهی«کرد که  مذاکرات استدالل می

گردد، ضد حمله خود را آغاز کرد و  علیه قرارداد اعتباری با   بانک تجارتی تشکیل می22که از » سیتی کورپ«مشاوران 
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 میلیارد  8افتاده خود به حجم  های عقب های چندجانبه رهنمود داد که تا این کشور بهره بانک جهانی وتو نمود و به بانک

این وتو را مورد » 7گ «در نشست واشنگتن، کشورهای .  جدیدی به برزیل پرداخت نکننددالر را نپرداخته است، وام

دستور داد کلیه اعتبارات نوین به » اینترامریکن دولوپمنت بانک«وزارت دارایی آمریکا به بانک جهانی و . تأیید قرار دادند

 با دستورات مشخص مقامات دولتی واشنگتن و المللی پول نیز در رابطه صندوق بین. برزیل را به طور موقت موقوف کند

. گیری خود را به تعویق افکند های تجارتی تصمیم بانک  

المللی پول که برزیل برای بازپرداخت  تأیید اعتبارات جدید صندوق بین: دولت برزیل گرفتار یک دایره شیطانی گشته بود

وضعیت غیرعادی . ها بلوکه شده بود مشاوران همین بانکهای تجارتی محتاج آن بود، توسط گروه  های خود به بانک بدهی

اگر . حال هنوز برزیل در لیست سیاه قرار داشت المللی پول را اجرا کرده بود، اما با این دولت کلیه شرایط صندوق بین. بود

ضییقات نوین قرار شد تا برزیل مورد ت ای می های طلبکاران خصوصی خود را عملی سازد،  بهانه بود خواست کشور قادر نمی

وزیر دارایی در »  زلیا کوردوزو د ملو« خانم 1991در آوریل . یافت تنش رشد می. المللی مطرود گردد گیرد و از نظر بین

را متهم کرد، که با بلوکه کردن اعتبارات » 7گ «کشورهای عضو ) ژاپن(» ناگویا«در ) ای ـ د ـ ب(کنفرانس 

)3. (کنند اعمال میچندجانبه، فشار غیرمنصفانه سیاسی   

 

»تفاهم واشنگتن«قبول : پرده دوم  
المللی از مد  اعتراضات لفظی ملی و اتهامات علیه جامعه مالی بین. نقطه عطف مهمی را مشخص کرد» ناگویا«کنفرانس  

به » مارکز موریرامارشیلیو «اوایل ماه مه برکنار شد و به جای او  »  زلیا کوردوزو د ملو«. افتاده و نامطلوب اعالم گردید

) 4. (المللی و دولت ایاالت متحده مشخصاً مورد تأیید قرارگرفت های مالی بین این اقدام توسط سازمان. وزارت رسید

« المللی پول که در گذشته سفیر برزیل در واشنگتن بود، روابط شخصی حسنه با  مدیرکل صندوق بین» موریرا«

زلیا «نماینده خانم » خوریو داوستر«. ر دارایی آمریکا برقرار کرده بودمعاون وزی» داوید مولفورد«و » کامدسوس

رابطه بیش از ده . که در گذشته مدیر اجرایی بانک جهانی بود، از کار برکنار شد» پدرو ماالن«نیز به نفع » کوردوزو د ملو

 مهمی در نیمه دوم ریاست فاکتورهای» مارکز موریرا«با عاملین در واشنگتن و روابط شخصی وی با » ماالن«سال 

.های برزیل بود در مذاکرات بدهی» کولور«جمهوری   

اکنون . به برزیل اعزام داشت» خوزه فایگن باوم«المللی پول مجدداً هیأتی به مدیریت   صندوق بین1991در ژوئن سال 

دید و مذاکرات  نمی» یتی کورپس«های تجارتی زیر نظر  المللی پول خود را وابسته به وتوی گروه مشاور بانک صندوق بین
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اظهار داشت که اگر برزیل خواستار قرارداد » فایگن باوم«. توانست آغاز گردد های ماکرواکونومیکی می برای اجرای رفرم

تغییراتی در «است که » های ساختاری اقتصادی رفرم«المللی پول است، مجبور به اجرای  اعتباری جدیدی از صندوق بین

شرمانه در  بی«المللی  پول متهم گردید که  صندوق بین. پا شد در مجلس غوغا به )  5(» .گرداند  ملزم میقانون اساسی را

به عنوان رییس » فایگن باوم«المللی پول خواستار تعویض  از صندوق بین» کولور» «.کند مسایل داخلی کشور دخالت می

اش علیه  در مبارزه» موفقیت پوپولیستی رییس جمهور «نیویورک تایمز این اقدام را. شد» شخصی متخصص«هیأت، توسط 

)6.(المللی پول وانمود ساخت صندوق بین  

درست با  اقدامات متداول صندوق » فایگن باوم«نام گرفت، لکن تصورات » سوتفاهم نامطلوب«آمد  گرچه این پیش

تری از  تصاد، با این هدف که بخش عظیمالمللی پول برای سالمت اق های صندوق بین نسخه. خوان بود المللی پول هم بین

ولی چندین بند از قانون . تر بود های تجارتی شود، به مراتب تلخ ها به بانک درآمدهای دولتی صرف بازپرداخت بدهی

المللی پول دقیقاً  آگاه بود که کسر بودجه بدون اخراج وسیع  صندوق بین.  سد راه این اهداف قرار داشت1988اساسی 

اما در قانون اساسی تضمین محل کار در نظر گرفته شده بود و در نتیجه راهی، جز تغییر . دولتی ممکن نخواهد شدکارمندان 

عالوه برآن موانع دیگری نیز مثل محدودیت حجم  انتقال بودجه از دولت به ایاالت، محدودیت . قانون اساسی وجود نداشت

المللی  از موضع صندوق بین. های دولتی موجود بود دی شرکتامکانات دولت در کاهش مخارج اجتماعی و تضمین وجو

  .االجرا بود های تجارتی تغییر این قانون اساسی الزم پول و بانک

وزیر » نیکوالس برادی«پس از مشورت با :  به پایان رسید1991المللی پول، آخر سال  دور دوم مذاکرات با صندوق بین

معاهده جدیدی را تأیید » کامدسوس«المللی پول  ، مدیرکل صندوق بین» مالفوردداوید«دارایی جورج بوش و مشاور وزیر 

» مارشیلیو مارکز موریرا«را که توسط ) لتر آو اینتنت(نسخه جدید اعالم آمادگی » کولور د ملو«رییس جمهور ) 7. (کرد

در » کارتاگنا«دسامبر در شهر آماده شده بود، شخصاً سر میز صبحانه در طی نشست رهبران آمریکای التین که در ماه 

 تهیه شده بود 1990در سپتامبر » زلیا کاردوزو«نسخه اول که توسط . (ارائه کرد» کامدسوس«کلمبیا صورت گرفت به 

.المللی پول قرار گرفت  این اعالم آمادگی مورد پذیرش صندوق بین1992در ژانویه .) دانیم، پاره شده بود طور که می همان  

های اقتصادی مخربی مؤظف   ماه دولت برزیل را به رفرم20 میلیارد دالر برای مدت 2ی جدید به سقف معاهده اعتبار

ها در نظر گرفته   درصد مخارج جاری برای پرداخت بدهی65: به ویژه تطبیق بودجه بسیار خشن صورت گرفت. کرد می

. های اجتماعی بود المللی پول خواستار کاهش بودجه بخش شده بود و با این حال صندوق بین  
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های تجاری  ها مشخصاً مقرر گردیده بود، که باید مذاکرات با کلوپ پاریس مجدداً از سرگرفته شده و با بانک عالوه بر این

این توافق با » مارسیلیو مارکز موریرا«برای . یافته شودمانده  های عقب حل مطلوبی برای شرایط بازپرداخت بدهی راه

المللی  است که مجدداً به جمع جامعه بین» برزیل نوین«این . زند صل نوینی از امکانات را  رقم میسرف«های خصوصی  بانک

)8(» .پذیر و مستقل متحرک، رقابت: پیوندد می  

 

»کولور«پس از برکناری: پرده سوم  
ین آغاز بسیار ناآزموده اما ا. آغاز گردید» ایتامار فرانکو« با ریاست جمهوری 1992ها در دسامبر  پرده سوم داستان بدهی

رییس جمهور جدید قول داد سطح مزد واقعی را ارتقا دهد، قیمت مخارج تأمین اجتماعی را تقلیل بخشد و برنامه : بود

المللی پول در سال  سازی را تغییر دهد، بدون آنکه دریافته باشد که به دنبال قرارداد به امضا رسیده با صندوق بین خصوصی

قادر نشد موافقت » ایتمار فرانکو«گیر اکثریت کنگره، کابینه  باوجود تأیید چشم. لش کامالً بسته استگذشته، دست و با

.های واشنگتن را جلب کند سازمان  

گرفت  المللی پول تصمیم  صندوق بین. نه مورد پسند طلبکاران و نه نخبگان ملی قرارگرفت» فرانکو«توضیحات پوپولیستی 

سه وزیر دارایی مختلف منصوب گردیدند » فرانکو« جمهوری  در طی هفت ماه ریاست: تر کند ترفتار خود با دولت را سخ

المللی پول بازرسان مالی خود را به این  در طی این مدت صندوق بین. المللی پول واقع نشدند کدام مقبول صندوق بین که هیچ

 به دستماهه برای کاهش کسر بودجه   اهداف سه.کشور اعزام کرد تا پیشرفت در اجرای مواد قرارداد را کنترل کنند

المللی پول مورد  با اینکه قانون مالیات زیر فشار صندوق بین. یابی نبود نیامده و بدون تغییر قانون اساسی نیز اصالً قابل دست

رفرم » طروی خ«المللی پول به این نتیجه رسیدند که برزیل  تصویب کنگره قرارگرفته شده بود، بازرسان صندوق بین

المللی پول در باره  پرداخت اعتبارات فوری متوقف شد، برزیل وارد لیست سیاه گردید و مذاکرات با صندوق بین. نیست

.های اقتصادی اجباراً از نو آغاز گردید رفرم  

ت گرفت،  در واشنگتن صور1993که در فوریه » پاولو حداد«، »ایتامار«بار با دومین وزیر دارایی  در نشست جدیدی، این

المللی پول   روز برای تصویب به صندوق بین60مصر بود که برنامه اقتصادی نوینی تنظیم گردد و در عرض » کامدسوس«

های تجاری به امضا نرسیده  المللی پول تکیه کرد، که تا قرارداد مشخصی با بانک حال صندوق بین در عین . ارائه گردد

های سیاسی با تمدید  د و لذا الزم است تا جدول زمانی برای اجرای رفرماست، اعتبارات فوری اعطا نخواهد گردی

) 9.(ها تنظیم شود بدهکاری  
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معروف که » خوزه فایگن باوم«المللی پول به ریاست  چند هفته بعد یک گروه از نمایندگان صندوق بین. وقت غنیمت بود

المللی پول حفظ شده  تداوم پرسنل صندوق بین. رزیل شددو سال پیش لزوم تغییر قانون اساسی را مطرح کرده بود، وارد ب

هنگام ورود هیأت نمایندگی، در تیم وزارت دارایی . در سمت خود نبود» پاولو حداد«. بود، اما نه تداوم پرسنل برزیل

.  بودهای خود را تعویض کرده برزیل آشفتگی کامل حکمفرما بود، چون چند روز قبل وزیران دارایی و اقتصاد مسؤولیت

به » کامدسوس«بایستی که آخر آوریل برای مالقات  می» الیسو رزنده«، »ایتمار فرانکو«اکنون سومین وزیر دارایی آقای 

)10. (ولی وی در ماه مه از کار برکنار شد. واشنگتن پرواز کند  

 

یک جامعه شناس مارکسیست در مقام وزیر دارایی: پرده چهارم   
شناس مارکسیست به مقام وزیر دارایی، فاز جدیدی  ، یک روشنفکر معروف و جامعه»کاردوزوفرناندو انریکه «با انتخاب 

خاطر  اقتصاد، در ابتدا با شک و تردید به این انتخاب نگریست، ولی پس از مدتی آسوده. ها آغاز گردید از داستان بدهی

، بدون قید شرط پیرو »ای داری حاشیه سرمایه«وزیر جدید با وجود  آثار چپ خود، مثالً در مورد وابستگی و رشد در : شد

ام، فراموش  هرچه که تاکنون گفته«: داران و صاحبان صنعت گفت وی در نشستی با بانک. نظریه حاکم نئولیبرالیستی شد

» روشنفکر سال«نیز به خاطر تحلیل انتقادی خود از طبقات اجتماعی برزیل لقب » کاردوزو«چند سال قبل از آن » .کنید

. دریافت کرده بودرا  

های اقتصادی  عمالً قدرت سیاسی واقعی را کنار گذارده و اجرای رفرم» ایتمار فرانکو« رییس جمهور 1993تقریباً در ژوئیه 

کرد  که در گذشته سناتور نیروی اپوزیسیون بود، به خوبی درک می» کاردوزو«. را در اختیار وزیر جدید خود نهاده بود

به افکار . المللی پول تنها با تحمیق افکار عمومی و پشتیبانی وسیع قوه مقننه ممکن است ندوق بینهای ص که تصویب رفرم

تقلیل » کاردوزو «1993در ژوئن . ها تنها وسیله برای مبارزه با تورم است عمومی تلقین شد که جدایی مزد از رشد قیمت

نطقه را اعالم کرد و بر لزوم تغییر قانون اساسی در های تعلیم و تربیت، بهداشت و تکامل م  درصدی بودجه در بخش50

 درصد کاهش 31پیشنهاد وی مورد تصویب کنگره قرار گرفت و مزدها به طور واقعی . گذاری تکیه کرد دوره بعدی قانون

)11. (جویی شد  صرفه-! طلبکاران– میلیارد دالر به نفع صندوق دولتی و 11یافتند و بدین صورت   
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ها بدیل بدهکاریت: پرده پنجم  
 49های تجارتی خصوصی در نیویورک در مورد تبدیل    با امضای قرارداد با بانک1994ها در آوریل  داستان بدهکاری

معاون مدیرکل سیتی » ویلیام رود«و » کاردوزو«این معامله مابین . ها وارد فاز آخر خود گردید میلیارد دالر از بدهکاری

)12. (المللی بود، انجام گرفت طلبکار بین بانک 750بانک، که نماینده   

بندی معینی برای تصویب قوانین اساسی، از جمله تغییر قانون اساسی سال  بار زمان های گذشته مذاکرات، این برعکس دوره

ه گذاری را ب های تجارتی، وظیفه نظارت و کنترل روند قانون المللی پول به نیابت از بانک صندوق بین. مشخص گردید1988

ها  ها و تازاندن روند تأیید این رفرم هایش در تحمیق افکار عمومی برای تضمین رفرم ولی باوجود کوشش. عهده گرفت

 که برای امضای تعهدنامه در قبال صندوق 1995 مارچ 16موعد مقرر، یعنی . ، وقت کافی نداشت»مستقل«توسط مجلس 

.یت گرددالمللی پول در نظر گرفته شده بود، نتوانست رعا بین  

ها، تلویحاً منافق با روندهای عادی  های تجارتی در باره برنامه آتی تعویق بدهی  با بانک1994 آوریل 15گرچه قرارداد 

های  ها به این نتیجه رسیدند که روند رفرم ، با این وجود آن)که تصویب پرداخت وام فوری از اجزا آن است(بود 

آمیز است و قول  اعالم کرد که اقدامات انجام شده  تحسین» میشل کامدسوس«. دقراردار» شده مسیر تعیین«اقتصادی در 

نیز که در این هنگام کاندید ریاست جمهوری شده بود، به نوبه » کاردوزو«. کاری کند داد که با دولت تنگاتنگ هم

کاری بیشتر،  ی راجع به همهای اصلی برنامه اقتصاد المللی پول پس از اجرای هسته خود اعالم کرد که تعهد صندوق بین

در روند پارلمانی، » های نامطلوب کندی«با وجود . سازد ها را فراهم می تضمین الزم برای اجرای قرارداد  تبدیل بدهی

قوه مقننه رفرم بودجه : شرط اصلی، یعنی فراهم ساختن امکانات مالی دولتی به نفع طلبکاران خارجی، عملی گردیده بود

برپایه مبانی بانک جهانی به ) سوشیال امرجنسی فاند(المللی پول را برای ایجاد بنیاد اجتماعی  ق بینتحمیلی توسط صندو

به (ساخت تا بودجه دولتی  گیری در کنگره در جهت تغییر قانون اساسی دولت را مؤظف می اولین رأی. تصویب رسانید

ای منتجه از این اقدامات را به مسیر بازپرداخت  درصد کاهش دهد و درآمده43را ) های دولتی گذاری انضمام سرمایه

.ها هدایت نماید بدهی  

های اجتماعی این کشور بود، که در وضعیت  اقداماتی که توسط طلبکاران به برزیل تحمیل شد، تیر خالص برای برنامه

د اجتماعی تحمیلی شد، صرف بنیا جویی می آنچه که از بودجه اجتماعی مقرر صرفه. ای قرار داشت اسفناک پیشرفته

. تأسیس این بنیاد نقطه عطف سیاسی مهمی بود که پایان استقالل برزیل در  تعیین سیاست اجتماعی خود بود. گردید می
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های مالی واشنگتن به نیابت  های مورد نظر و ساختارهای سازمانی مربوطه مستقیماً توسط سازمان از آن پس بودجه

چنین قلمزدن بخشی از طرح  های اجتماعی دولتی و هم تالشی و فروپاشی برنامه. شد ل میالمللی طلبکار کنتر های بین بانک

ها عالوه بر تعیین سقف حداکثر حقوق در  رفرم. بازنشستگی کارمندان دولتی یکی از شرایط اصلی امضای قرارداد بود

) رئال(ر را بر مبنای واحد پول جدید های دولتی، به طور مشخص مزدهای واقعی را نیز تقلیل داده و قراردادهای کا بخش

رفرم پولی که مستلزم قانون جدیدی بود قبالً پشت درهای بسته در نشستی از بلندپایگان، به مشاورت . داد تقلیل می

در اکتبر . المللی مالی که در دستگاه بورکراتیک واشنگتن مجتمع است، مشخص گردیده بود های بین تنگاتنگ مؤسسه

اصول اصلی برنامه جدایی «مسؤول سیاست اقتصادی و معاون وزیر سهواً اعالم کرده بود که وی » فریچوینستون  «1993

) 14. (ارائه خواهد داد» المللی پول ها به صندوق بین ها را از نرخ قیمت مزدها و حقوق  

 مشخص کرده 1988اسی المللی پول رابطه مابین دولت مرکزی و ایاالت را که در قانون اس درمان اقتصادی صندوق بین

المللی در سال  مدل پیشنهادی رفرم ساختاری بودجه، مشابه همان رفرمی بود که طلبکاران بین. کرد بود، از نو تعریف می

های اعطایی از سوی دولت مرکزی  جریان انتفال وام): 17 بخش مقایسه کنید با. ( به یوگسالوی تحمیل کرده بودند1990

بایستی در رابطه با بودجه خود  ایاالت می.  تعلیم و تربیت و ایجاد اماکن مسکونی متوقف گردیدبه ایاالت برای بهداشت،

شد، جهت پرداخت  جویانه وارد صندوق وزارت دارایی می بوده و اضافه درآمدی که به دنبال اقدامات صرفه» خودمختار«

.ها هدایت شود بهره بدهی  

المللی پول مورد پاداش  آمیز برنامه صندوق بین اجرای موفقیت. ی سابق بودخیلی بهتر از وزیر دارای» کاردوزو» «کار«

چنین به دنبال قرارداد  های گروهی و هم با کمک وسیع و کارزار چندین میلیون دالری رسانه» کاردوزو«قرار گرفت و 

بند، در انتخابات ریاست جمهوری ها در طی طول انتخابات افزایش نیا که قیمت داران بزرگ، مبنی بر این محرمانه با سرمایه

ها جدا شد، لکن نرخ  ها از رشد قیمت مقرر کرد مزدها و حقوق» کاردوزو«گرچه با ارز جدیدی که .  پیروز شد1994

های قبل از انتخابات باعث شد که وی، به ویژه از طرف فقیرترین اقشار جامعه که در حاشیه  توجه نازل تورم در ماه قابل

)15. (کردند، مورد پشتیبانی قرار گیرد  میبازار کار سدجو  

ترین بانک  یکی از مدیران بلندپایه بزرگ. تضمین یافته بود» فرناندو کولور د ملو«استمرار رژیم دمکراتیک مستبده 

های اقتصادی  وی از یک طرف مؤظف به اجرای رفرم: کولور دارای شخصیتی دوگانه بود«:  گفت1993طلبکار برزیل 

... کرد  و از طرف دیگر به مثابه نیروی محرکه اجرای آن چیزی که خلق برزیل خواستارش بود، عمل میگردیده بود
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همان » فرناندو انریکه کاردوزو«امروز . از همه بهتر بود» مارشیلیو مارکز موریرا«کابینه دوم وی به رهبری وزیر دارایی 

المللی پول، کنگره مجبور بود که  یابی به اهداف صندوق بین به خاطر دست... دهد، ولی با سرعت کمتر راه را ادامه می

 میلیارد دالر دیگر پس از تغییر قانون اساسی و به طور عمده با اخراج 6.  میلیارد دالری بودجه را بپذیرد6کاهش 

» تر ما رقیقدولت پینوشه، ا«چیزی که ما در برزیل بدان محتاجیم یک ... کارمندان دولتی به این مبلغ اضافه خواهد شد

».ارتش آلترناتیو نیست. است» موری فوجی«توسط غیرنظامیان مثل   

 

ترین قیمت ه نازلب »مدیریت فقر«: گفتار پس  
بخشد و به پیدایش سپاه  زمین را تسریع می کردن دهقانان بی سیاست تحمیلی توسط مؤسسات مالی واشنگتن آواره

در درون شهرها اقشار نوینی از . شهر به شهر دیگر در حال کوچ استانجامد، که دایم از یک  وار نیروی کار می کولی

هزاران کارگر و کارمند : تفاوت دارند) آبادهای برزیلی حلبی(» فاوال«کنند، که از نظر اجتماعی با سرنشینان  فقرا رشد می

 حاشیه رانده شده و اکثر کردند، از نظر اجتماعی به که تا چندی پیش در مناطق مسکونی قشر متوسط و پایین زندگی می

. شوند به مناطق فقیرنشین عودت داده می  

 تا نیروی کرد را مشخص می» مدیریت فقر «های  ایجاد شد، چارچوب1994در سال » کاردوزو«بنیاد اجتماعی که توسط 

های  برنامه«صطالح بنیاد معتقد بود که به ا. ترین قیمت برای طلبکاران تخفیف دهد ها را به نازل انفجار اجتماعی رفرم

سازی خدمات بهداشتی و فرهنگی، راه  گام با مقررات خودگردانی و خصوصی ، هم»کمک به فقرا«برای » هدفمند

حال الزم بود تا با افزایش قابل مالحظه شهریه اجباری برای  و در عین. های متداول اجتماعی است تری تا برنامه»کارآمد«

دولت گام به گام شانه از زیر . های اجتماعی مخارج خود را به تنهایی تأمین کنند بیمهکارگران و کارمندان، بدین وسیله 

داد، که از بنیاد اجتماعی تغذیه  کرد و میدان را در اختیار مؤسسات آزاد قرار می بار بسیاری از وظایف خدماتی خالی می

ییر قانون اساسی کار خود را از دست داده بودند، از همین بنیاد نیز بازخریدی کارمندان دولتی که به دنبال تغ. شدند می

.شد پرداخت می  

کارزار مردمی علیه «تأسیس شد و در اصل در بسیاری از نقاط ادامه همان به اصطالح » تقلیل فقر«  بنیاد اجتماعی زیر نام 

ارزار موضع شکننده جانشین این ک.  به راه افتاده بود1992در سال » کالور«بود که طی دوران اقدامات برکناری » گرسنگی

کرد و به مثابه بلندگوی پوپولیستی وی مورد استفاده  المللی پول را تقویت می در مقابل صندوق بین» ایتمار فرانکو«وی 

ای و دمکراتیک علیه هر گونه تحدید امکانات اجتماعی دولتی رفته رفته  بدین صورت این جنبش توده. گرفت قرار می
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با اینکه  این کارزار رسماً مستقل بود، هم دولت و هم حزب کارگر که در . ست داد و تحلیل رفتابتکار عمل را از د

» آلکیر کالیاری«و » هربرت د سوزا«عالوه برآن، مابین رهبر این کارزار . اپوزیسیون قرار داشت، در آنجا فعالیت داشتند

وی قدرتمند دولت مرکزی بود، مؤظف گردیده بود درست بانک برزیل که باز: رییس بانک برزیل قراردادی وجود داشت

های مردمیم  کمیته«بیش از دوسوم این . های محلی برای کارزار مبارزه علیه گرسنگی برپا سازد در تمامی کشور کمیته

دار پرقدرت که کنترل شبکه تلویزیونی  سرمایه» روبرت مارینیو«) 16.(توسط کارمندان این بانک تحت کنترل قرارداشت

را در اختیار دارد، تقبل کرد در بهترین ساعات پخش، تبلیغات این کارزار به سبک هالیوود را به طور رایگان » لوبوگ«

.  عملی سازد  

داران بزرگ  های مالی سرمایه به علت کمک. فقر و گرسنگی در نشریات برزیلی به سبک هنری و جنجالی نقش گرفت

ای برقرار  المللی پول و گرسنگی در برزیل رابطه  تجویز شده توسط صندوق بیناقتصادی» داروی«این کارزار رابطه مابین 

مورد استفاده قرار گرفت تا توجه مردم به مشکالت » مردمی«هنگامی که بحران اقتصادی تعمیق یافت، این ابتکار . نکرد

ونه بحث و جدل پرهیز کرده و این کارزار در جستجوی تفاهمی وسیع و ملی بود و از هر گ. واقعی سیاسی را منحرف کند

. از محکوم کردن مستقیم دولت و یا اقشار ممتاز اجتماعی مصراً خودداری نمود  

که » اینستیتوتو د پسکیزا اکونومیا«داد، از محاسبات انستیتوی تحقیقاتی  های فقر که این کارزار ارایه می ترین شاخص مهم

تحقیقات این انستیتو  پس . گرسنگی را به عهده داشت، گرفته شده بودبه دولت نزدیک بود و اکنون وظیفه بررسی فقر و 

) 17. (کنند  درصد مردم برزیل زیر خط بحرانی فقر زندگی می21های بسیار به این نتیجه رسیده بود، که تنها  از دستکاری

 میلیون نفر 35,7یاالت متحده  میلیون برزیلی فقیر بودند، در صورتی که در ا32آور این که طبق این محاسبات، تنها  تعجب

.شوند فقیر محسوب می  

توسعه یافته، اقشار وسیعی از مردم و حتا قشر متوسط را نیر در برگرفته » کولور«بدین صورت فقر که با آغاز کار دولت 

وجیه بود، مبدل به مشکل یک اقلیت کوچک گردید، که به نوبه خود در مبارزه علیه فقر سیاست انتخابی و گروهی را ت

.کرد می  

تعداد .  دولت در سیاست اجتماعی بود، که از قبل آغاز گردیده بودهای نشینی بنیاد اجتماعی در خدمت قانونی ساختن عقب

را به عهده گرفتند و به کمک مناطقی که به » مدیریت فقر«های غیردولتی در سطوح بسیار پایین وظیفه  زیادی از سازمان
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های  بدین وسیله حداقل مقدور شد تا از خطر ناآرامی.  از امکانات محروم گردیده بودند، شتافتنددنبال برنامه تطبیق ساختاری

.اجتماعی کاسته گردد  

ای  منطقه فقیرنشین رشدیابنده» پیرامبو«. را نام برد» پیرامبو«توان  می» مدریت فقر«برای آشنایی با نحوه عملکرد این نوع 

این شهر مابین چندین . در شمال شرقی برزیل قرار گرفته است» فورتالزا« در شهر  هزار نفر جمعیت دارد و250است که 

جی ـ تی «سازمان آلمانی » کووتو فرناندس«در منطقه . های غیردولتی تقسیم شد المللی پول و سازمان یاری بین سازمان هم

که زیر نظر » میکرودمکراسی«ین ا) 18. (را به عنوان نمونه به عهده گرفت» مدیریت محله«تأسیس یک نوع » ـ زِد

  با پول آلمانی حقوق. دهندگان تأسیس شد، هدفش عمالً تضعیف جنبش اجتماعی و مردمی مستقل بود ریزبین وام

های کوچک مونتاژ بایستی توسط بنیادی که  گذاری در شرکت شد، در حالی که سرمایه کارشناسان خارجی پرداخت می

.شد متعلق به منطقه بود، انجام می  

داران بزرگ  جنبش دهقانان بایستی به نفع زمین: مدیریت فقر در مناطق روستایی نیز دارای همین اهداف کلی است

  های تجارتی کشاورزی از زمین کنده و آواره گردیده زمین که توسط شرکت ها دهقان بی پرقدرت تضعیف شود و میلیون

ای در شمال شرقی برزیل که به طور مستمر  ، منطقه»سرتĤو«اریابی در مثالً برنامه ک. اند، به درآمد ناچیزی قناعت کنند

زمین را تأمین   میلیون دهقان بی1,2برای ) دالر در ماه14( ماهانه کمک ناچیزی 1993دچار خشکسالی است، در سال 

تقسیم اضافه ). تیعنی به خرج دول(شدند  داران بزرگ به کار گرفته می ها به کرّات توسط زمین ولی آن) 19. (کرد می

های غذایی ایاالت متحده به  های دولتی و غیرانتفاعی که در چارچوب کمک محصول گندم ایاالت متحده توسط سازمان

ای غذایی را تضعیف ساخته و  کرد، که کشاورزی منطقه گرفت، این هدف را دنبال می دهقانان فقیر برزیلی انجام می

. توزیع گندم اهدایی را به عهده گرفت» رزار مردمی علیه گرسنگیکا«. دهقانان کوچک را از میان بردارد  

پا  المللی پول و بانک جهانی به حاشیه راندن دهقانان خرده کننده برنامه تطبیق ساختاری پیشنهادی صندوق بین بخش تعیین

گام با دیگر  هم) اِیآی ـ ان ـ سی ـ آر ـ (ای که مسؤول انتقال دهقانان و اجرای اصالحات ارضی بود  اداراه. بود

های تقسیم شده  اما زمین. کرد مؤسسات دولتی تقسیم اراضی را به اجرا گذارده و ایجاد تعاونی مابین دهقانان را تقویت می

و » آمازون«، »پارا«در ایاالت . داران بزرگ قرار نداشتند آب بودند، که مورد توجه زمین ای و کم های حاشیه اساساً زمین

از طریق ) جِی ـ آی ـ سی ـ اِی(المللی از جمله بانک جهانی و سازمان امدادی ژاپنی  گذار بین ندین سرمایهچ» مارانهاو«

های مسکونی که به مثابه ذخیره نیروی کار برای  های مجتمع گذاری پروژه در سرمایه) آی ـ ان ـ سی ـ آر ـ اِی(
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و سرانجام ناگفته نماند که تغییر قانون اساسی حقوق ) 20. (پالنتاژهای بزرگ در نظر گرفته شده بودند، سهیم گردیدند

پوستان در منطقه آمازون به مناطق  کرد، روندی که به دنبال تبدیل مناطق خاصه سرخ سنتی بومیان بر زمین را نیز متأثر می

)21. (به جریان افتاده بود) آی ـ ان ـ سی ـ آر ـ اِی(مسکونی کارگران پالنتاژها زیر نظر   

:گیریم مینتیجه   

های وسیعی از مردم و حتا قشر   اجتماعی و فقر بخشبندی المللی پول در برزیل به تعمیق قطب های مقبول صندوق بین رفرم

در جنوب کشور گرایشات . گردد در نتیجه تالشی ساختار فدراتیو بودجه، خطر بالکانیزه شدن تشدید می. متوسط انجامید

ذاردن حقوق بشر به طور مستمر و وحشتناکی متداول گشته و خشونت در شهر و روستا زیرپا گ. یابد طلبی رشد می تجزیه

عمالً دولت موازی پدید آمده که به طور منظم به » فرناندو کولور د ملو«از آغاز ریاست جمهوری . یابد افزایش می

ن کنترل دستگاه دولتی و ، طلبکارا»فرناندو انریکه کاردوزو«و از آغاز ریاست جمهوری . دهد واشنگتن گزارش می

سازی غصب  های خصوصی دولت ورشکسته است و ثروتش با برنامه. اند  گرفته مداران کشور را کامالً در اختیار سیاست

.گردد می  

 

  شوک درمانی در پرو-14

  ییسرا، بر اساس نام ر» شوک فوجی«ای به ملت  در خطابه» خوان هورتادو میلر«وزیر پرو  ، نخست1990 اوت 18در 

شبه  یک» .ها هستند اهداف اصلی ما کاهش کمبود بودجه و از بین بردن نوسان قیمت« : ، اعالن نمود»موری فوجی«جمهور 

ها، منطبق با روح واقعی لیبرالیسم  این قیمت.  درصد افزایش یافت1150 درصد و قیمت نان تا 2968قیمت مواد سوختی تا 

» تعیین«، »لیبرالیسم طبق برنامه« جمهور، نوعی از  ، بلکه بر طبق دستور رییس»آزاد«آنگلوساکسونی، نه بر اساس بازار 

این هدف اما در اصل، با تحمل افزایش قیمت مواد غذایی . زد بایست بر تورم افسارگسیخته لگام می شوک فوجی می. شدند

توجه  ر دولت جدید به مرز قابلتورم در سال نخست از عم! هم تنها در یک ماه، به دست آمد  درصد، آن446به میزان 

. درصد رسید2172  

. مثال بود بسیاری از کشورها در آمریکای التین شوک درمانی را تجربه کرده اند، اما ابعاد تأثیرات اقتصادی در پرو بی

 1990زمانی که یک کارگر کشاورزی در مناطق شمال شرقی پرو در اوت : آمدهای اجتماعی در آنجا نابودکننده بودند پی

از » لیما« مصرف در   دالر در ماه برخوردار بود، معادل یک همبرگر و یک لیموناد، شاخص قیمت7,50از درآمد تقریبی 
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 1991اواسط . کاهش یافت) 14,1نگاه کنید به نمودار ( درصد 60درآمد واقعی طی ماه اوت تا ) 22. (نیویورک باالتر بود

مزد متوسط کارمندان  دست.  بود� درصدی 85 کاهش � 1974ن در سال  درصد ارزش آ15سطح درآمد واقعی کمتر از 

اواسط ) 23. ( درصد کاهش یافت92 تا 1980 درصد و در مقایسه با سال 63موری تا  دولت در سال نخست حاکمیت فوجی

ارد بازپرداخت ، که قصد د»آلن گارسیا«المللی پول پرو را به خاطر اظهار این نظر از سوی پرزیدنت   صندوق بین80دهه 

. درصد درآمد از صادرات محدود سازد، در لیست سیاه گنجانید10ها را به میزان  بدهی  

 

 نمودار 14,1: تأثیرات شوک درمانی اوت 1990 بر بهای مواد مصرفی در پرو (افزایش بر اساس درصد)

1990منطقه شهری لیما، اوت   

Cuanto**   INEI*       
 

288,2                                        446,2                                  ها  مواد غذایی و نوشیدنی   

1428,2                                        571,4حمل و نقل و ارتباطات                                       

648,3                                       502,7خدمات بهداشتی و دارویی                                  

1035,0                                        421,8اجاره خانه، سوخت و برق                                  

411,9                                       397,0شاخص بهای مواد مصرفی                                  

 

* Inistituto Nacional de Estadistica (INEI), Anuario estadistico 1991; 

** Cuanto. Peru en nummeros, Kapitel 21, Lima 1991; 

 

 زمینه تاریخی 
 علیه دیکتاتوری نظامی 1975 پس از کودتای 70نخستین برنامه تعدیل ساختاری ماکرواکونومیکی در پرو، میانه دهه 

» مورالِس برموداز«های اقتصادی توسط خونتای نظامی ژنرال  رفرم. به اجرا درآمد» السکو آلوارادووِ«پوپولیستی ژنرال 

ها  این رفرم. المللی به اجرا درآمدند های بین ها و سازمان ها نزد بانک شرط تبدیل بدهی ، به مثابه پیش»وِالسکو«جانشین 

 تحقق دومین برنامه اقتصادی، 1987. المللی پول منعقد شده بودند های بستانکار و بدون دخالت صندوق بین مستقیماً با بانک

.المللی پول، آغاز گردید بار در چارچوب یک توافق رسمی با صندوق بین این  



 جهانی اما خشن ... 159 تارنگاشت عدالت

 

 به الگوی شیلیایی گرایش داشتند، که 80های اقتصادی نخستین، قبل از آغاز برنامه تعدیل ساختاری در اوان دهه  این رفرم

داری، که مربیان  اقتصاددانان سرمایه: متحقق ساخت» شاگردان شیکاگو« با به اصطالح 1973نوشه از سال ژنرال آگوستو پی

ها در مقایسه با  شرایط آن. بودند» آرنولد هاربرگر«و » میلتون فریدمان«ها پرفسورهای اقتصاددان شیکاگویی  معنوی آن

. تر مربوط بود تر و کم ، در مجموع نرم80ر آغاز دهههای برنامه تعدیل ساختاری د  اقتصادی وام�مشخصات سیاسی   

کاهش پی در پی ارزش : ، شروع یک فرآیند بینواسازی در پرو بودند70های ماکرواکونومیکی در نیمه دوم دهه  اما رفرم

 1978 تا 1974های مدرن شهری از سال  قدرت خرید واقعی در بخش. ای گردید پول در فواصل کوتاه موجب تورم زنجیره

المللی  طور که صندوق بین ، آن-مزد های دست  و هزینه�مزدهای واقعی  ولی این تقلیل دست.  درصد کاهش یافت35تقریباً 

. کردند، موجب تقویت صادرات نشد پول و بانک جهانی ادعا می  

تر به  کونومیکی سخت سیاست ماکروا1980در سال » فِرناندو بالاوندِ تِری«با به دست گرفتن زمام امور توسط پرزیدنت 

شد، منجر بدان شد، که دولت و  المللی پول حمایت می سیاست وی، که با قوت از سوی صندوق بین. اجرا گذارده شد

های خارجی با دست  به کنسرن. ایجاد شده بودند، تضعیف شوند» وِالسکو آلوارادو«های دولتی که در زمان  سیستم شرکت

. برداری از نفت گردید، مثالً پیروی  از غرب در زمینه بهره برداری اعطا می شاف و بهرهو دلی باز امتیاز و مجوزهای اکت

سهم دولت در بخش بانکی نیز عقب زده .  های کلیدی اقتصاد ملّی کمک کرد کاهش موانع گمرکی نیز به تضعیف بخش

، به »بانک توکیو«و » ورِرز هانوفرمانوفاکت«، »کُمِرتس بانک«، »مانهاتن چِیس «المللی، از جمله های بین بانکشد، 

)24. ( خود در آنجا تشویق شدندهای و تأسیس شعبه های بانکی پرو  گذاری در بخش                             سرمایه  

، در هنگام آغاز 1981/ 1982های  شد را در سال المللی پول حمایت می ه از سوی صندوق بیناین برنامه، ک» بالاوندِ«دولت 

های  زمان، عایدی هم. کشور به دلیل آزادسازی تجارت با سیل کاالهای وارداتی مواجه شد. ها به اجرا گذارد ان بدهیبحر

ترکیب این دو عامل باعث تشدید . صادرات متوقف گشته و موازنه تجاری بین صادرات و واردات رو به وخامت گذارد

 درصد کاهش یافته و نرخ تورم در سال 12 تا 1982لی در سال در پی آن، تولید ناخالص داخ. بحران موازنه تجاری شد

. درصد رسید100 به بیش از 1983  

 میزان تخمینی مصرف مواد خوراکی به نسبت 1985.  سوءتغذیه کودکان به طرز فجیعی افزایش یافت1983 تا 1980از 

ارزش واقعی حداقل ) 1985 تا 1980(» بالاوندِ«طی ریاست جمهوری پنج ساله . داد  درصد کاهش نشان می25، 1975سال 
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 درصد تقلیل 20,0 و 39,5مزدها به طور متوسط  تا  حقوق واقعی و دست.  درصد کاهش یافت45شده بیش از  حقوق تضمین

.یافتند  

 

و شکست آن.) آ. ار. پ. آ (   APRA سیاست اقتصادی نامتداول 
اپوزیسیون در مبارزات انتخاباتی سال . اعتبار شده بود بی» پوالرآسیون پو«از حزب » فِرناندو بالاوندِ تِری«دولت پرزیدنت 

پس . ، یک برنامه اقتصادی آلترناتیو عرضه نمود.)آ. ار. پ. آ(» آلیانسا پوپوالر رولوسیوناریا آمِریکا« تحت رهبری 1985

برنامه اقتصادی « یک 1986در ژوئیه » آلن گارسیا«تحت ریاست .) آ. ار. پ. آ(از پیروزی در انتخابات، دولت جدید 

این برنامه . المللی در واشنگتن قرار گرفت های مالی بین مطرح نمود که با آن، در مقابله آشکار با سازمان» طراریضا

.المللی پول جبهه گرفته بود های مرسوم اقتصادی صندوق بین مستقیماً علیه نسخه  

برنامه دولت در پاسخ به این .  درصد افزایش یافت225ش از نرخ تورم سالیانه به بی» گارسیا«در آغاز ریاست جمهوری 

بهای مواد مصرفی مورد نیاز روزانه و خدمات عمومی ثابت نگاه داشته . کنندگان بود مسأله خنثاسازی تقاضای مصرف

ی ها رکود داشته و از ظرفیت» بالاوندِ«اقتصاد تحت دولت . شدند، نرخ سود کاهش یافته و نرخ ارز تثبیت گردید

های اقتصادی در عرصه تقاضا، بدون  توانست به فعالیت می.) آ. ار. پ. آ(از اینرو دولت جدید . توجهی برخوردار بود قابل

.که فشار بیش از حد تورم را بر هزینه تولید وارد آورد، رونق بخشد آن  

دی کشاورزان را افزایش بدهد، تا تولید های تولی خود را در مبارزه انتخاباتی متعهد ساخته بود، که ارزش فرآورده» گارسیا«

بر اساس یک ارزیابی بانک جهانی، وی در . مجدداً رونق یافته و یک تقسیم درآمد به سود مناطق روستایی تأمین گردد

گیر تولیدات اقتصاد   درصد و رشد  چشم75نخستین سال تصدی امور به بهبود روابط تجاری بین شهر و ده به میزان 

)26. (مدت نائل گردید وتاهکشاورزی در ک  

یک برنامه اشتغال . مزدها را مقرر داشت، که کمی از نرخ تورم باالتر بود دولت برای اقتصاد شهری افزایش حقوق و دست

نرخ واقعی بهره بر . کرد توسط دولت متحقق گردید، که از نظر زمانی محدود بود و کارآمدی سیاست بودجه را تعقیب می

بخشی مجدد تقاضای عمومی را بیش از  بایست رونق های گوناگون می های مالیاتی و یارانه انگیزه. فتاعتبارات کاهش یا

بدین خاطر و . های مالیاتی، به مراتب به سود نخبگان مالی و اقتصادی در کشور تمام شدند اما معافیت. پیش تقویت کنند

.در پی آن، عواید مالیاتی و ذخایر ارزی کشور تقلیل یافتند  
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میزان پرداخت بهره : ها را اعالن کرده بود  بازپرداخت بدهیلاستمهادر هنگام به دست گرفتن زمام امور » گارسیا«

المللی متعاقب آن پرو را فوراً در لیست  جامعه مالی بین. ها نباید بیش از ده درصد عایدات حاصله از صادرات باشد بدهی

المللی به پشتیبانی خود از کشور پایان دادند و از سال  های بین دید، بانکهای تازه متوقف گر جریان پول. سیاه گنجانید

های دولتی و دول کشورهای عضو سازمان  سازمان. داری محروم گشت ، پرو دیگر از کسب وام از بازار آزاد سرمایه1986

)27. (ندتنابهی کاهش دادان مهای خود به پرو را به میز کاری و توسعه اقتصادی نیز پرداختی هم  

  - درصد 9ساالنه .) آ. ار. پ. آ( در دوران حکومت �انگیزی ها، دیون خارجی پرو به طرز غم به رغم استهمال بدهی

ها  بازپرداخت بدهی: ها شکست خورد  خود در قبال بازپرداخت بدهی کامالً آشکار، با موضع» گارسیا«) 28. (افزایش یافت

در این زمان، به دلیل متوقف . بلعیدند  درصد عایدی صادرات را می20ه طور متوسط  ب1989 تا 1985های  در عمل، بین سال

های مالیاتی که بگذریم، یک انتقال گسترده ذخایر مالی  ها به بهشت های جدید، از ذکر فرار سرمایه ماندن جریان وام

.صورت گرفت  

ها  ش یافت، قبل از هرچیز به خاطر تثبیت  قیمت ماه نخست از عمر دولت جدید تولید ناخالص داخلی آشکارا افزای18در 

.اقتصاد ملی کاهش و مصرف به طرز محسوسی افزایش یافت» کردن دالریزه«. توانست بر تورم مهار بزند  

تدابیر مالیاتی برای سیاست بودجه کارآمد، که رشد اقتصادی به . اما این برنامه فقط برای مدت کوتاهی استقامت داشت

برداری مالیاتی  های غیرمستقیم کاهش یافته بودند، کاله مالیات. شده بود، در درازمدت نادرست بود تدا تأمین واسطه آن در اب

سیستم . های مالیاتی با کسری بودجه و افزایش حجم پول تأمین شده بود ها و معافیت بیشتر به قاعده تا استثنا تبدیل، و یارانه

ای  بایست به مثابه وسیله های متفاوت مبادله، که می  سیاست کنترل ارزی با  نرخ.خواری مستعد شده بود برای فساد و رشوه

)29. (آمد، در نهایت به نفع ثروتمندان جامعه پرو تمام شد در خدمت تقسیم درآمدها در می  

به رغم افزایش عمومی قدرت خرید، بخش بزرگی از ) 30. ( میلیون دالر کاهش یافت-252 ذخایر ارزی به 1988

دولت یک سیاست . های مالیاتی به سود زبدگان اقتصادی تمام شد آمدهای ارزی کشور به صورت یارانه و معافیتدر

در جهت تقویت تقاضای عمومی آغاز کرد، بدون آنکه به معضالت بنیادین » کینز«ضدادواری را بر طبق مدل کالسیک 

های تولیدی  وار رکود و ضعف کاربرد تمامی ظرفیتاگر چه اقداماتی که در شرایط دش. ساختاری توجهی مبذول دارد

های  دهند، لکن کافی نبود تا بدین وسیله، فراتر از موفقیت بخش صنعتی، درجه معینی از انسجام تکنیکی را نشان می

.مدت، جهش و بهبود وضعیت اقتصادی را حفظ کرد کوتاه  
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حاضر نبود مستقیماً اقدامات دیگری علیه منافع سنتی نخبگان های پوپولیستی،  پردازی ، افزون بر جمله.)آ. ار. پ. آ(دولت 

دمکراتیزه کردن «پردازی، قصد خود را  جملهدولت با . سازی بخش بانکی را اعالن نمود  ملی1987. اقتصادی انجام بدهد

بانکی و ای ه برای بنگاه.  کرد، بدون یک وظیفه مشخص سیاسی، که تعریف شده باشد وانمود می» داری سیستم بانک

های مالی دشوار نبود که این تصمیم را به وسیله دعوای حقوقی درازمدت به تعویق بیاندارند، که در خاتمه نیز به  مؤسسه

مجادالت درون . با نخبگان اقتصادی را رقم زد. آ. ار. پ. میان آ» ماه عسل«این اقدام پایان . انصراف از این پروژه انجامید

اعتمادی و ناامنی بر اقتصاد سایه افکند، که بر اساس ارزیابی برخی از  اعتبار شد و فضای بی حزب باال گرفت، دولت بی

.نخبگان اقتصاد علیه دولت اعالن جنگ کرده بودند.  را موجب گردید1990 تا 1988های  ناظران تورم فزاینده بین سال  

او تمرکز خود را . ، به شیوه مشابهی عمل کرددر مورد حق مالکیت نیز در مراحل پایانی موجودیت خود. آ.ار.پ.دولت آ

شد، که اقتصاد غیررسمی به  هایی می های کوچک دهقانی و شرکت فقط بر ثبت درجات مالکیت، که شامل حال بنگاه

 که به تعارض ها  در مقابل، از برخورد به مسأله تمرکز امالک و زمین.کرد ، محدود میداد  ظاهری میها حق مالکیت آن

. گزید انجامید، با وسواس دوری می بزرگ می   مالکینمنافع با  

طی چند ماه روند رو به رشد درآمدهای واقعی تغییر جهت . های اقتصادی رو به کاهش گذارد  فعالیت1987در اوان سال 

. ل یافت درصد و حقوق کارمندان به میزان دو سوم تنز60ّ تا 50 درآمدهای واقعی از 1988 و اکتبر 1987بین دسامبر . داد

. قرار گرفت1985مزدهای سال   دستسطح درصد زیر 20مزدهای واقعی تا   دست1988تا اواسط سال ) 31(  

 در جهت مبارزه با تورم، متداولبار یک برنامه   دولت یک برنامه جدید اضطراری را به تصویب رسانید، این1988در ژوئیه 

 ایدئولوژی البته بدون، المللی پول را های صندوق بین ت معمول برنامه این برنامه مال.که در ماه سپتامبر به اجرا درآمد

. در بر داشت،المللی  بینانگدهند نئولیبرالی و حمایت وام  

 مشخص کرده بود، اقداماتی که دولت دهنده را ، در بسیاری موارد جهات اقدامات اقتصادی شوک1988برنامه سپتامبر 

سازی  کاهش ارزش پول و یکسان:  تمامی عناصر اصلی در دست بودند.رآورد به اجرا د1990در اوت » موری فوجی«

 کاربرد اصل چنین های دولت و هم کاهش اساسی هزینهمبادالت ارزی، افزایش قیمت خدمات عمومی و بنزین، 

جدول  مزدها به  در این مجموعه آزادسازی تناسب حقوق و دست.های دولتی ها برای اغلب مؤسسه جویی در هزینه صرفه

. شده بودنجاندهگنیز ها  قیمت  
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 این .های نئولیبرالی نیست الزاماً به مفهوم درستی طرح» آلن گارسیا«شکست برنامه نامتداول اقتصادی ژنرال : با این وجود

 و حد و مرز سود گذاری فرصت تنظیم صحیح و مطلوب سیاست قیمت. آ.ار.پ.آ. برنامه اقتصادی از همان ابتدا دوسویه بود

ی، بدون توجه به معضالت بنیادین »کینز«ابزار سیاست . یان منافع صنایع قدرتمند کشاورزی و تجاری را از دست دادم

دقیقاً عکس آن . به منظور کسب موفقیت، برنامه محتاج جریان ارز بود. ساختاری، به صورتی مکانیکی به کار گذارده شدند

.المللی تراز مالی پرو را محکم در دست داشتند دهندگان بین  وام. یافتوقفه ادامه فرار سرمایه خالص بی: اتفاق افتاد  

 

المللی پول و شوک فوجی بازگشت سلطه مجدد صندوق بین  
نویسنده و ائتالف نیروهای اپوزیسیون » ماریو واگاس« در مقابل 1990در مبارزات انتخاباتی » موری آلبرتو فوجی«

. حل بحران اقتصادی پرو پیشنهاد کرد شوک درمانی را به مثابه راه» اس یوساماریو وارگ«.  وارد میدان شددمکرات وی

 متعهد نشان داد، که یک برنامه اقتصادیخود را به های نئولیبرالی را رد نموده و   نسخه»موری فوجی«، حزب »90کامبیو «

)32. (رید کارگران در کنار حفظ قدرت خمهار تورم فزاینده: آورد را به ارمغان می» ثبات بدون بحران«  

رشد رو به یک سیاست اقتصادی » موری فوجی«، 1990 ژوئیه 28های قبل از تصدی امور به عنوان رییس جمهور در  در ماه

ای از کارشناسان اقتصادی و   این برنامه منتها کامالً تخصصی طراحی شده و فقط در مدار بسته.را در نظر گرفته بود

.جواب بود اما، چگونگی تحقق آن از نظر سیاسی بی. حث قرار گرفته بودپروفسورهای اقتصاددان مورد ب  

های متداول، که از سوی صندوق  اما، خود را در مقابل فشار داخلی و خارجی برای اجرای بسته رفرم» موری فوجی«

 با  مدیر صندوق رییس جمهور جدید، همان در راه واشنگتن جهت مالقات. دید شد، ناگزیر می المللی پول حمایت می بین

اگر شوک «: بایست گفته باشد، که ترین مشاور اقتصادی خود در هواپیما می  ، به مهم»میشل کامدسوس«المللی پول  بین

المللی پرو  هنگامی که وی از مالقات خود با بستانکاران بین» «.اقتصادی کارگر افتاد، خلق پرو مرا مطمئناً خواهد بخشید

برای بهبود اقتصادی پرو تبدیل » داروی مقوی«گشت، وی به یکی از هواداران پر و پا قرص در واشنگتن و توکیو باز

فقط در محیط سیاسی نزدیک به او از تغییر سیاست وی مطلع شدند؛ خلق پرو، که مخالفت خود را با شوک . گشته بود

.چیز آگاه نشد بیان کرده بود، از هیچ» وارگاس یوسا«درمانی برنامه اقتصادی   

رییس جمهور منتخب اکنون پیرو . به اختالف در بین گروه مشاوران اقتصادی وی منجر گردید» موری فوجی«تغییر جهت 

. دانستند المللی پول متعهد می دسته دیگری از اقتصاددانان شده بود، که خود را به اجماع واشنگتن و نسخه صندوق بین
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با عجله فراوان و با کمک فنّی .  استعفا داده بودند،امور توسط ویترین مشاوران اقتصادی او، کمی قبل از تصدی  مهم

ها به منظور ثبات اقتصادی گره زده شد، که از نظر محتوایی  المللی پول و بانک جهانی یک بسته جدید از رفرم صندوق بین

.نداشت» وارگاس یوسا«فرق چندانی با برنامه انتخاباتی   

 که معموالً از  المللی پول مطابقت داشت، بلکه چیزی فراتر از آن نُسخ صندوق بین نه تنها با 1990شوک فوجی در اوت 

با وجود فقر رو به تزاید در . رود، نیز بود هایش انتظار می کشوری مقروض به مثابه شرط مذاکرات جهت تبدیل بدهی

رای تخفیف فشار تورم، ضروری ، دولت در لیما کاهش بیشتر درآمد واقعی را ب.آ. ار. پ. های آخر دولتمداری آ ماه

جستند، که کاهش مجدد حقوق و مخارج اجتماعی و در  ها دلیل تورم فزاینده در پرو را در بخش تقاضا می آن. دانست

.های گسترده در بخش خدمات عمومی را به همراه داشت مجموع، اخراج  

» بالاوندِ«ومی خدمات بهداشتی از زمان دولت آمد فقر و فروپاشی سیستم عم  تا حد زیادی پی� 1990وبای مسری در سال 

 برابر 30 از آنجا که بهای نفت تا .المللی پول نوشته شود   مالی شده از سوی صندوق بین  نیز باید به پای برنامه تأمین-

.آوردن آب به منظور تهیه غذای گرم نبودند نشینان شهری در لیما دیگر قادر به جوش افزایش یافته بود، حاشیه  

 هزار 200 ماه نزدیک به 6المللی به وبا جلب شده بود، که بر اساس آمار رسمی در عرض  های همگانی بین توجه رسانه

از زمان شوک فوجی در اوت : تر پنهان ماند   نفر را کشت، در حالی که فرآیند مخرب اجتماعی عام2000انسان را مبتال و 

فروپاشی . تغذیه و فروپاشی سیستم واکسن دولتی، اشاعه یافت  به خاطر سوءگیر پیدا کرد، که  بیماری سل ابعادی همه1990

) 33. (منجر گردید) کاالآزار (لیشمانیوزبه شیوع دوباره ماالریا، تب دِنگو و » سِلوا«تأمین خدمات بهداشتی در منطقه 

.  بخش خدمات بهداشتی بسته شدندها در پی اعتصاب نامحدود آموزگاران و شاغلین ها و بیمارستان مدارس عمومی، دانشگاه

. بود�تر از ایاالت متحده   بار کم40 �) 1991ژوئیه ( دالر در ماه 70 تا 45میانگین درآمد کارمندان دولت تقریباً   

 درصد مردم قادر به رفع حداقل کالری و پروتئین مورد نیاز خود 83، بیش از 1991بر اساس یک ارزیابی در اواسط سال 

 درصد و بدین صورت دومین مکان در 38,5شده در مورد سوءتغذیه کودکان در سراسر کشور بالغ بر   ثبتآمار. نبودند

در لیما، پایتخت کشور این . مرد  سالگی می5، یک نفر قبل از احراز »سیرا«از هر چهار کودک در . آمریکای التین بود

 بود، که نشانگر میانگین مرگ �د برای هر مادر  نوزا4 � 4,8شده باروری  نرخ ثبت. شد رقم شامل هر شش کودک می

المللی به خاطر سیاست  از سوی جامعه مالی بین» موری فوجی«با این تفاصیل، . بود» سیرا«یک نوزاد در هر خانواده، در 

.آمیزش مورد تحسین قرار گرفت اقتصادی موفقیت  
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»موهوم«های اجرایی و پول  کمک  
اجرای آن چیزی که صندوق » .دی شوید، آنگاه ما به شما کمک خواهیم کرددست به کار یک برنامه اقتصادی ج«

، به عنوان 1991، رییس هیأت نمایندگی این مؤسسه به هنگام دیدار از پرو در سال »مارتین هاردی«المللی پول از زبان  بین

گروه مالی «ط یک شرط تصویب حمایت مالی موقت توس کند، معموالً پیش ، بیان می»یک برنامه اقتصادی جدی«

آن .  تعهدی نداده بودند1990المللی در قبال اجرای نسخه اقتصادی سال  های مالی بین مؤسسه. است» المللی کننده بین حمایت

اگرچه صندوق . های مربوط به آن بود ، بدون وام)3 فصلنگاه کنید به (» المللی پول برنامه پوششی صندوق بین«یک 

جاز وارد نیاورد، اما آشکارا مشخص نمود، که پرو، تا زمانی که خود را مقید به اجرای برنامه المللی پول فشار غیرم بین

 از قبلبرنامه اقتصادی را اما، » موری فوجی«دولت . المللی پول نداند، در لیست سیاه باقی خواهد ماند اقتصادی صندوق بین

هنگامی که این اقدامات به . ای خارجی پرو، به اجرا گذاشته  از توافق پیرامون تبدیل بدهیقبلنامه وام و  امضای توافق

افزون بر این، دولت فوراً پس از . آخر رسیدند، چیز زیادی در دست پرو باقی نماند که در کفه ترازوی مذاکرات وانهد

های  خه، در انطباق با نس)»فاز دوم«(های ساختاری گسترده   به یک سری رفرم1990در اوت » مرحله ثبات اقتصادی«

.المللی پول، دست یازید صندوق بین  

المللی و  انتظار داشت که شوک اقتصادی ماه اوت، راه را فوراً برای ایجاد یک گروه حامی بین» موری فوجی«دولت 

آخر پرو تمامی تعهدات . دیدند دهندگان اما در این خصوص، خود را زیاد مقید نمی وام. باز نماید» جعبه نجات«تصویب 

. المللی پول انطباق داشت پرداخت و سیاست ماکرواکونومیکی آن با مقررات صندوق بین اری خود را وفادارانه میمالی ج

.نشان دهند» لطفی«المللی ضرورتی نداشت، که به پرو  رو، به نظر بستانکاران بین از این) 34(  

 اقتصاد و دارایی خوب انجام داده  خانه ر وزارتالمللی پول و بانک جهانی د با توجه به آن چیزی، که نمایندگان صندوق بین

به عنوان مثال، . المللی پول، سیاستی مستقل اتخاذ کند بودند، برای دولت طبیعتاً دشوار بود که در مذاکرات با صندوق بین

عنوان مشاور داده شده بود، تا به » قرض«المللی پول قرار داشت، به پرو  ، که در خدمت منظم صندوق بین»کارلوس بولونا«

)35. (رتبه وزیر، به وی کمک کند عالی  

های  در آغاز برای دولت مهم بود، که از لیست سیاه خط بخورد، بدین ترتیب که بی هیچ قید و شرطی بازپرداخت بدهی

عاً  مجمو1991های معوقه در سال  بدهی. ای بخشش، پذیرفت المللی پول و بانک جهانی، بدون ذره معوقه را به صندوق بین

بایست از راه  این هدف می. المللی بود های مالی بین  میلیارد آن تنها سهم مؤسسه2,3 میلیارد دالر تخمین زده شد، که 14
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در واقع، حتا . آمد های کهنه به دست می المللی در جهت پرداخت وام های مالی بین های جدید با سازمان توافق پیرامون وام

.  به خودشان پرداختندیالملل های مالی بین هایی بودند، که سازمان های جدید پول وام. سیدیک دالر از این پول به پرو نر

 ساله پس 5 تا 3های جدید را در یک فاصله زمانی  اش را فوراً شروع کند و وام های معوقه پرو مجبور بود بازپرداخت بدهی

در  � میلیون دالر 150 میلیون دالر به 60، از 1991ر آمد مستقیم آن، بیش از دو برابر شدن تعهدات مالی پرو د پی. بدهد

.، بودماه  

 

ها ارتش و چریک  
» موری فوجی«، 1990قبل از تصدی امور در ژوئیه . داند وفادار می» دمکراتیزه کردن«پرو خود را نسبت به مدل واشنگتنی 

رییس جمهور منتخب و ارتشیان باهم، . ه کندکرد تا با فرمانده کل قوا مراود هر روز به ساختمان ارتش در لیما مراجعه می

قید و شرط نیروهای مسلح ضروری بود تا مقاومت  حمایت بی. در خصوص تغییر آرایش وسیعی در ارتش به توافق رسیدند

چند روز قبل از شوک فوجی در سراسر کشور وضعیت .  پول را متحقق سازندالمللی  شکسته و برنامه صندوق بینمردمی را

 نیروهای نظامی و امنیتی در مرکز شهر لیما، با نیروهای مسلح، پلیس ضدشورش و 1990 اوت 8در . ده وضع گردیدالعا فوق

.تانک مستقر شدند  

وضعیت تا حدودی با شرایط . دار شد تری را در مدیریت غیرنظامی عهده تحت پوشش دمکراسی پارلمانی، ارتش نقش فعال

» خوان ماریا بوردابِری« بود، که ارتش پشت سر رژیم غیرنظامی رییس جمهور  قابل مقایسه 70اروگوئه در اوان دهه 

.قدرت اصلی را در دست داشت  

مخارج آموزش و بهداشت باهم یکی شدند، . های دولتی را شکست المللی پول کمر برنامه جویانه صندوق بین اقدامات صرفه

اعتباری حکومت مرکزی و افزایش وجهه   باعث بیاین تضعیف دولت. مدیریت اجرایی در مناطق، در هم شکسته شد

.   شد » راه درخشان«های  چریک  

به فعالیت مخفی روی آورده و از آن زمان در برخی مناطق » بالاوندِ«، در زمان دولتمداری 60در دهه » راه درخشان«

کومت از کنترل دولت پرو در برخی مناطق روستایی حتا، ح. یک حکومت موازی را تشکیل داده بود» سیرا«و » سلوا«

.کامالً خارج بود  
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، که همه رؤسای جمهور، خواه منتخب و خواه با کودتا به قدرت رسیده، تا دهه »تسکین«یکی از اجزای برنامه به اصطالح 

ا، ها ام های مکرر آن حمله. بود» سیرا«دانستند، یک تشکیالت نظامی در مناطق وسیعی از   خود را نسبت به آن متعهد می80

گونه که در گزارشات  آن. شد ها می و تشدید اغتشاشات و شورش» راه درخشان«فقط باعث جلب هوادارن بیشتر برای 

های  های خودسرانه، اعدام شود، ارتش و پلیس در سرتاسر کشور  به خاطر دستگیری الملل نیز مشاهده می متعدد عفو بین

 .ها مقصر شناخته شده اند »سمپاتیزان«اعضای خانواده مخالفان و منسوبان به غیرقانونی، شکنجه زندانیان سیاسی، بدرفتاری با 

های   جوخه1988از سال ) 36. (ها به شکلی موازی با تضییق گسترده حقوق شهروندی همراه بود مبارزه با چریک

.     کردند  میهای چپ و رهبران سندیکایی را تهدید ، شخصیت»کوماندو ردریگو فرانکو«راستی مرگ تحت نام  دست  

ها یک بهانه مناسب در جهت مرعوب ساختن سیستماتیک اپوزیسیون مدنی در  مبارزه علیه چریک» موری فوجی«برای 

های خودسرانه به شکلی سیستماتیک  ها و اعدام تحت ریاست جمهوری وی، شکنجه. المللی پول بود مقابل برنامه صندوق بین

سازی و قتل مخالفان سندیکایی، رهبران دانشجویی و دهقانی به  اتژی مرعوبمسئولیت مستقیم استر. گرفت صورت می

شیوه رسمی در » راه درخشان«کذایی علیه ) ال گورا سوسیا(» جنگ کثیف«در . گردن فرماندهی کل نیروهای نظامی بود

سرّی ارتش، که در سال در یک سند ). »نی پریزونِروس، نی هِریدوس«(نه اسیر، نه زخمی : رفتار با مظنونین چنین بود

  .  آمده بود، چنینگذشتها   از صافی رسانه1991

 

 مصیبت اقتصاد روستایی
های  به استثنای کشت کوکا، تولید فرآورده. المللی پول تأثیرات مستقیمی بر اقتصاد روستایی داشت برنامه صندوق بین

.کشاورزی یک سال پس از شوک درمانی ماه اوت به مراتب تقلیل یافت  

های فروش و توزیع را در کنترل  فقر جمعیت روستایی تشدید شده بود، زیرا انحصارات قدرتمند صنایع کشاورزی کانال

در بسیاری از . ها منجر گردید  به افزایش ناگهانی بهای بنزین، تسلیحات کشاورزی و وام1990اقدامات اقتصادی در . داشتند

نتیجه آن ورشکستگی دهقانان کوچکی بود، . ها پیشی گرفت ه قیمت فرآورده تولید نسبت ب هزینه» سیرا«مناطق روستایی 

ترین جمعیت روستایی   هزار تولیدکننده پشم و آلپاکا، که در شمار محروم800قریب » سیرا«در . کردند که مستقل کار می

.  هش یافت بیش از پیش کا1991/1990شدند، فقیرتر شدند، زیرا بهای واقعی این محصوالت طی  محسوب می  
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های کشاورزی را خالی  های مزروعی زیر پای اقتصاد مسلط روستایی تولیدکنندگان کوچک و تعاونی سازی زمین خصوصی

کرد، چیزی که به تقویت و   هکتار را نسبت به هر مزرعه طلب می10 حداقل مساحت 1991قانون زمین از سال . کرد

های اقتصادی ورشکست شده  حبان قطعات کوچک، که به خاطر رفرمصا. های متوسط انجامید ها و شرکت تحکیم بنگاه

اما تمرکز آغازین مالکیت بر زمین و امالک، تنها گام ) 38. (هایشان را بفروشند یا واگذار کنند بودند، مجبور بودند زمین

ایی که ه  جدید، بنگاهن پس، بر اساس مقرراتاز آ. لکیت در اقتصاد روستایی بودنخست در جهت تغییر ساختار مناسبات ما

های حاصله جدید، به دایره  های متوسط به واسطه رهن زمین بنگاه. بهره ماندند های کشاورزی بی  هکتار بودند از وام10زیر 

.ها و تجارت در غلتیدند وابستگی به منافع بانک  

ش قیمت سوخت و هزینه ترابری ها در امان بودند، ولی افزای سازی زمین های دهقانی ظاهراً از خصوصی اگرچه تعاونی

تر از هزینه تولید قرار داشت، بسیاری از  ها پایین از آنجا که قیمت فرآورده. ها از گردونه بازار شد باعث حذف آن

فروختند، مجبور بودند کامالً از تجارت  های دهقانی، که در گذشته اضافه محصول خود را در بازارهای محلی می تعاونی

. چشم بپوشنداقتصاد کشاورزی   

دهقانان دیگر قادر به فراهم نمودن ادوات مورد نیاز کشاورزی به مانند بذر، . در واقع اقتصاد ساده روستایی رجعت نمود

های سنتی زراعت روی آورند، تا حدی که درآمد  ها مجبور بودند هر چه بیشتر به روش آن. کود و جزو آن، نبودند

ها سرانجام، بدون منبع درآمد دیگری، قادر به  آن. انگیزی کاهش یافت  به طرز غمهای دهقانی دهقانان کوچک و تعاونی

. ادامه حیات نبودند و هر چه بیشتر به ذخیره نیروی کار برای اقتصاد تجاری روستایی تبدیل شدند  

 

 فایده تجارت غیرقانونی مواد مخدر
به مناطق سنتی » سیرا«دهقانان فقیر از . ماده کرد شرایط را برای تشدید تجارت مواد مخدر آ1990شوک اقتصادی اوت 

، به کشت کوکا به قصد صادرات »سیرا«کردند خود در  کردند یا سعی می کوچ می»  هوآالگا�آلتو «کشت کوکا در دره 

.مبادرت ورزند  

د مجموعه  درص60بیش از . شود، در جهان است ترین تولیدکننده برگ کوکا، که از آن کوکائین تولید می پرو بزرگ

، )15 فصلدومین تولیدکننده کوکا، نگاه کنید به (هم پرو و هم بولیوی . تولید جهانی کوکا متعلق به پرو است

ها آن را در آنجا به  فروشند، که آن های مواد مخدر در کلمبیا می تولیدکنندگان مستقیم بوده و خمیر کوکا را به کارتل



 جهانی اما خشن ... 169 تارنگاشت عدالت

 

، تجارت مواد 90در آغاز دهه » کالی«و ترقی کارتل » مِدلین«ضعیف کارتل با ت. آورند به عمل می) پودر(شکل گَرد 

. آوردن آن تغییر مکان دادند های بازاریابی و به عمل ای برخوردار گشته و کانال مخدر در پرو و بولیوی از استقالل گسترده

های به دست آمده از قاچاق  قال پولبرای انت» بندر مطمئنی« سیستم بانکی پرو به . گری به وجود آمد در پرو یک واسطه

. مواد مخدر در داخل و به خارج از کشور تبدیل شده بود  

) مِرکادو اوسانا(های لیما  های خیابان مقادیر متنابهی اسکناس دالر از تجارت مواد مخدر به بازار غیررسمی ارز، در گوشه

یافته  کرد تا ذخایر ارزی کاهش استفاده می) سیاه(یابانی  بانک مرکزی مقطعی از بازار خ80از آغار دهه . شدند سرازیر می

بخش بزرگی از . خرید  میلیون دالر در روز می8 در بازار غیررسمی ارز تخمیناً 1991بانک مرکزی در سال . خود را پر کند

.شد آن، صرف دیون خارجی پرو می  

هایش، تا حدود زیادی به بازیافت  ازپرداخت بدهیبدین ترتیب، توانایی پرو در برآمدن از عهده تعهدات خود در خصوص ب

.در بازار ارز وابسته بود) دالر(پول مواد مخدر   

المللی پول اجبار شده بود، انتشار پول و چاپ   بینهای دولت، که از سوی صندوق مزدها و هزینه با ثابت نگاه داشتن دست

 سخت در پیوند با سیل دالرهای سیاه که غیرقانونی به این سیاست پولی. اسکناس از سوی بانک مرکزی نیز مختل گردید

 تا حد � به کاهش ارزش پول داخلی در مقابل دالر انجامید 1991 از همان سال میزیآ کشور وارد شده بودند، به طرز طعنه

پافشاری المللی پول، که بر کاهش ارزش پول رایج به منظور حمایت از بخش صادرات  بسیار زیادی به اجبار صندوق بین

.کرده بود  

و مبارزه با » تسکین«هایی در جهت  های ایاالت متحده آمریکا در جهت مبارزه با کشت کوکا در پرو، با استراتژی تالش

کردند، با  ارتش ایاالت متحده و اداره مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده تنگاتنگ با هم کار می. جنبش شورشیان همراه بود

. یک پایگاه نظامی ایجاد کردند» هوآالگا«در منطقه » سانتا لوسیا« تشریک مساعی داشته و در نیروهای نظامی پرو

کرد، بلکه بیشتر پشتیبانی  وارد نمی» راه درخشان«گرفته از این پایگاه البته صدمات بیشتری به  ات نظامی صورتیعمل

افزون بر این، ارتش در زمان .  گیختان بر می» راه درخشان«معینی از سوی تولیدکنندگان کوکا را نسبت به 

ای به دست آمده از فروش مواد مخدر درگیر ه خود را شدیدتر در بازاریابی خمیر کوکا و شستن پول» موری فوجی«

.کرد می  
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 با ایاالت متحده آمریکا به امضا رسید، تضمین پشتیبانی بیشتر را صریحاً به 1991قرارداد مبارزه با مواد مخدر، که در مه 

کمک «: یک سناتورآمریکایی در یکی از جلسات کمیسیون صریحاً اظهار داشت. دانست مبارزه علیه مواد مخدر وابسته می

هایی در جهت کنترل مواد مخدر صورت گرفته و یک سیاست  شود، که تالش اقتصادی فقط در شرایطی تضمین می

آمیز، سهم بزرگی در گسترش  به طرزی کنایه» استوارسیاست اقتصادی «اما همین ) 39(» .اقتصادی استوار تعقیب گردد

های اقتصادی بودند، که  مهاجرت دهقانان فقیر را به مناطق تولید کوکا  سریع اقتصاد افیونی داشت، زیرا دقیقاً همین رفرم

.میسر ساختند  

 بانکداری اقتصاد های مزروعی و رفرم سیستم سازی زمین ، شامل خصوصی»موری فوجی«سیاست ماکرواکونومیکی زمان 

را عقیم کرد، امکانی که در قرارداد » آلتو هوآالگا« آلترناتیو در دره  روستایی، در عمل از همان ابتدا امکان یک توسعه

بایست جای کوکا را، تنباکو، ذرت و گیاهان سودمند  بر اساس  این طرح می. مبارزه با مواد مخدر هدف قرار گرفته بود

ها در قرارداد مبارزه با مواد مخدر  المللی پول، که اجرای آن شده از سوی صندوق بین های مطالبه  رفرماما در نتیجه. بگیرند

. ر قادر به ادامه حیات نبود، به استثنای تولید کوکا، دیگ»هوآالگا«نیز درخواست شده است، اقتصاد روستایی در منطقه 

نه تنها ارتش پرو در تجارت  .یاست تطبیق ساختاری تقویت شدبدین ترتیب، درست تجارت غیرقانونی مواد مخدر از راه س

های به دست آمده از  نیز خود همواره به شستن پول» سیا«، بلکه سازمان )و دارد(غیرقانونی مواد مخدر دخالت داشت 

ار آمریکا را در نظامی و هواد های شبه ها عملیات مخفی را حمایت کرده و گروه پردازد، تا با آن پول تجارت مواد مخدر می

)40. (سراسر جهان پشتیبانی کند  

کرد تا  بود، پرو را مجبور نمی های تجارت مواد مخدر واقعا مهم می اگر برای حکومت ایاالت متحده، مسأله خشکانیدن ریشه

 مخدر در المللی پول سیاست اقتصادیی را به اجرا گذارد، که نتیجه آن تقویت مواضع دالالن مواد تحت نظارت صندوق بین

یک دسته بورکراتیک همه کاری انجام . چنین، حتا بیانات رسمی خود را انکار نمود اما واشنگتن این. اتحاد با نظامیان باشد

. داد، تا تجارت مواد مخدر را از بین ببرد، دسته دیگر ولی، آن را به مثابه سرچشمه پول کثیف، اما مقبول حفظ کند می

ها از این طریق آن سودهای دالری  المللی پرو بود، زیرا آن ایت در خدمت منافع بستانکاران بینتقویت اقتصاد افیونی در نه

.هایش نیاز داشت بازپرداخت بدهیآوردند، که پرو برای  را برای خود به دست می  

 

 



 جهانی اما خشن ... 171 تارنگاشت عدالت

 

  و مواد مخدر در بولیوی بدهکاری-15 

وفق در تطبیق ساختارها معروف گردیده است، که به نظر المللی به عنوان یک مدل م های مالی بین بولیوی در بین سازمان

ها بایستی سرمشق دیگر کشورهایی که مایل به تثبیت اقتصاد خود و کسب روند باثبات رشد اقتصادی هستند، قرار  آن

اد اقتص. گیر است شباهت بسیار زیاد روند تطبیق ساختاری در پرو و بولیوی با یکدیگر است آنچه که بسیار چشم. گیرد

در هر دو کشور . هردو کشور به اندازه زیادی به صادرات قاچاق کوکا به مثابه منبع اصلی درآمد ارزی وابسته است

.های خارجی است ای برای بازپرداخت بدهی دالرهای مواد مخدر، وسیله» بازیافت«  

 

 ورشکستگی سیاست تثبیت
سیاست متداول تثبیت خود علیه تورم و » 21،016مان فر«با اجرای » ویکتور پاس استنسورو« دولت 1985در سپتامبر 

کننده برنامه تطبیق  این سیاست کلیه اجزای تعیین. برای ازبین بردن عدم تناسبات داخلی و خارجی را به اجرا گذارد

 ارزش پول کاهش یافت، نرخ تعویض ارز  معین گردید، بورس ارز: المللی را دربر داشت ساختاری پیشنهادی صندوق بین

 هزار کارمند دولتی اخراج گردیدند، کلیه کنترل بر 50عالوه بر آن، مخارج دولتی کاهش یافت، قریب . ایجاد شد

گیر عوارض بر  تعدیل تجارت و تقلیل چشم. ها جدا شد و بازار کار آزاد گردید ها از بین رفت، مزدها از نرخ قیمت قیمت

)41. (دکاالهای وارداتی نیز بخش دیگری از این سیاست بو  

بهره تعطیل  معادن کم: یعنی. پس از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، تغییر ساختار صنایع معدنی در دست اجرا قرار گرفت

. هزار کارگر معدن اخراج گردیدند23شدند و   

 به ریاست) 1993(بود، که چندی بعد » گونزالو سانچز د لوزادا«معمار سیاست تطبیق اقتصادی وزیر دارایی وقت 

طور تشریح   رخ داد، این1985وی وقایعی را که پس از اجرای  سیاست نوین اقتصادی در ماه اوت . جمهوری رسید

 روز فلج 10 به مدت 1985کشور در سپتامبر . همین که ما اقدامات را آغاز کردیم، اعتصابات سراسری آغاز شد«: کند می

ما بالفاصله وضعیت اضطراری . ترین اشتباهشان بود ند که بزرگروز دهم رهبران سندیکا اعالم اعتصاب غذا کرد... بود

لذا ما رهبران . تواند ادامه یابد امیدوار بود که مردم به این نتیجه برسند که این وضعیت نمی» پاس«. اعالم داشتیم

ود را از بدین وسیله جنبش کارگری سخنگویان خ. سندیکایی را دستگیر کرده و به بخش مرکزی کشور انتقال دادیم

)42(» .دست داد  
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اما .  درصد در سال بود24000نرخ تورم قبل از آن چیزی حدود . با این حال تورم برای مدت کوتاهی تحت کنترل درآمد

از آنجایی که اغلب «: کننده اقتصادی کردن ممکن گردید و نه در اثر اقدامات تثبیت» دالریزه«ها به کمک  تثبیت قیمت

ها منجر  ه نرخ تعویض ارز بود، در نتیجه تثبیت نرخ تعویض ارز به طور اتوماتیک به تثبیت قیمتها عمالً بسته ب قیمت

)43(» .شد می  

دهندگان دولتی بولیوی  صورت که وام ها معامله گردید، به این  کار یک نوع بخشودگی بدهی های تجارتی طلب با بانک

یکی از شرایط قبول برنامه » بازخرید«البته این . کنند» بازخرید«ی های تجارت ها را با تخفیف زیاد از بانک بتوانند بدهی

.المللی پول بود صندوق بین  

سطح نازل مزد به نوبه خود . رفت درآمد واقعی منجر شد سیاست تثبیت اقتصادی به کاهش عظیم تعداد شاغلین و پس

افته، از بین رفتن موانع تجارتی و قدرت خرید کاهش ی. روی بخش غیررسمی تجارت شهری و کشاورزی تأثیر گذارد

قیمت نقش تزایدی و تشدیدکننده ایفا کرد و ریشه اقتصاد دهقانی را، که وابستگی شدیدی به  سیل واردات غذایی ارزان

واردات کاال به . ها نیز به نحو مشابهی صنایع مونتاژ ملی را تغییر داد از بین رفتن گمرک. بازارهای داخلی داشت، سوزانید

.یافت سابقه   تولیدات داخلی رشد بیضرر  

 به صورت وحشتناکی کاهش 80در نیمه اول دهه » هرنان سیلز سوآزو«درآمدها و مخارج دولتی در دوران حکومت 

های تعلیم و تربیت و  مخارج واقعی دولت، به ویژه در بخش1985اقتصادی  های اما بالواسطه پس از اجرای رفرم. یافته بود

 درصد 20های مدرن بنا بر آمار رسمی فقط  گرچه مزدها در بخش) 44. (د دیگر نیز کاهش یافت درص15بهداشت، 

های  رفت تعداد شاغلین در بخش طبیعتاً به دنبال پس. باری تنزل کرد کاهش یافت، ولی تعداد شاغلین به سطح فالکت

. درصد بود20مدرن، به ویژه در اثر اخراج، تنزل درآمد به مراتب بیشتر از   

های بزرگ اقتصادی مثل   آغاز گردیده بود به رکود در اغلب بخش1985المللی پول که در سال  برنامه صندوق بین

های اقتصادی  رفرم. چنین بخش خدماتی دولتی انجامید صنایع، معادن و کشاورزی، به استثنای کشت غیرقانونی کوکا و هم

)14 فصلرجوع شود به  (.دنبال داشت آمدهای مشابه پرو را به  در بولیوی پی  

ترین بخش آن بود، به دنبال تعطیل گردیدن معادن  بزرگ» کومیبول«رکود در صنایع معدن که کنسرسیوم دولتی معادن 

با بدترشدن شرایط تجارتی، . المللی قلع از طرف دیگر پدید آمد و رشد یافت از یک طرف و تالشی بازار بین» صرفه بی«

. تشدید پزیرفت نیز مضافاًها آمد رفرم پی  
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بدین . بسیاری از کارگران اخراجی معادن مبلغ دریافتی بازخرید خود را صرف خرید زمین در مناطق کشت کوکا کردند

سیاست نوین اقتصادی گزینه دیگری از نظر محل . صورت هم سرمایه و هم نیروی کار در اقتصاد کوکا به جریان افتاد

.داد قرار نمی» کومیبول«ی کار، در مقابل کارگران اخراجی از سو  

کرد، به دنبال تعدیل  بخش مونتاژ، به ویژه در بخش نساجی و صنایع کشاورزی، که عمدتاً برای مصرف داخلی تولید می

تجارت در بخش کاالهای وارداتی تقریباً از بازار رانده شد و سرانجام، تضعیف قدرت خرید داخلی از یک طرف و تشدید 

.یر خالص را رها کرده و تأسیسات مونتاژ کننده را به ورشکستگی سوق دادقاچاق از طرف دیگر ت  

.در مورد کشاورزی، بایستی سه بخش منفرد از یکدیگر را تمیز داد  

های  و مجتمع) پارسلِروز(که عمدتاً از واحدهای کوچک کشاورزی ) اکونومیا کامپسینا(پای دهقانی  ـ اقتصاد خرده1

» آلتیپالنو«و در منطقه » آند«های سلسله جبال  گردد و در دره تشکیل می) امپسینوزکومونیدادس ک(کوچک دهقانی 

. داری بزرگ را از بین برد  است که زمین50اقتصاد کشاورزی دهقانی نتیجه اصالحات ارضی دهه . متمرکز گردیده است

 درصد مردم روستایی، 97:  استبسیار سخت) مثل پرو(های دهقانی در نقاط پرارتفاع بولیوی  شرایط زندگی در مجتمع

)45. (زیند می» فقر بحرانی«ها در   درصد آن77 تا 48گردند و بین  محسوب می» فقیر«  

های متوسط و بزرگ، به ویژه  کند و عالمت مشخصه آن مجتمع ـ کشاورزی تجارتی که عمدتاً جهت صادرات تولید می2

.است» سانتاکروز«مثل منطقه )  اورینتالسیانوس(های کم ارتفاع  در مناطق نوین کشاورزی در بخش  

گردد و یا در بازارهای محلی به  ـ و سرانجام کشت وسیع کوکا است، که پس از تولید خمیر کوکا، به خارج صادر می3

.سدر فروش می  

دتاً قیمت گندم، که عم بازارهای محلی غالت توسط واردات ارزان. سیاست نوین اقتصادی اقتصاد دهقانی را تضعیف کرد

این محصوالت قیمت مواد . شد، و یا گندم قاچاق از آرژانتین و برزیل،  اشباع گردیده بود های غذایی تشکیل می از کمک

قیمت واقعی محصوالت کشاورزی در تجارت کالن در سه سال اول . داد غذایی اولیه تولیدشده در بولیوی را کاهش می

. درصد کاهش یافت25,9 بیش از 1985پس از اجرای سیاست نوین اقتصادی در سال   

: گیر نرخ سود در بین تجار بزرگ و متوسط اجین بود حال با افزایش چشم رفت قیمت واقعی محصوالت در عین پس

آمیز  افزایش فاجعه. کردند ها به ضرر تولیدکنندگان مستقیم، بخش بزرگی از این سود را از آن خود می فروشندگان و دالل
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رفت درآمد دهقانان و تعمیق شکاف مابین قیمت تولید و قیمت فروش  کتور مهم دیگری در پسمخارج حمل و نقل فا

. گردید  

وجه به افزایش تولیدات صادراتی کشاورزی به استثنای  هیچ  به 1985المللی پول در سال  برنامه مورد نظر صندوق بین

ثل پرو، رفته رفته اقتصاد کشاورزی سنتی جای خود را در بولیوی هم م. ارتفاع، نیانجامید کشت تجارتی سویا در مناطق کم

. به کشت و تولید کوکا سپرد  

 

 دولت وابسته به مواد مخدر
های تجارتی این کشور در تجارت قاچاق مواد مخدر سهیم بودند و سیاست  نخبگان اقتصادی بولیویایی به انضمام بانک

حفظ اسرار بانکی در نقل و : کرد های تجارتی کمک می کارزی و پولی دولت در رابطه با شست و شوی پول، به بان

سودی که دالالن . یافته تسهیل گردید های به خارج انتقال انتقال ارز به اجرا گذارده شد و بدین صورت بازگشت سرمایه

.شد های دالری واریز می کردند نیز به این صندوق بولیویایی در تجارت مواد مخدر کسب می  

 حال به  کرد و در عین های تجارتی بولیوی کمک  به بانک» داغ«های  الن نیز به نوبه خود به جلب پولهای بسیار ک بهره

 25 تا  20مابین ) به دالر(ها   بهره وام1988 تا 1986های  مابین سال. گذاری تولیدی انجامید گیر سرمایه رفت چشم پس

)46. (یع مونتاژ متوقف گردیددرصد در سال بود، اما اعتبارات در بخش کشاورزی و بخش صنا  

حال  کرد، ولی با این گرچه سیاست ماکرواکونومیکی، تجارت مواد مخدر و شست و شوی پول را مستقیماً تقویت می

در این چارچوب . دولت زیر فشار اداره مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده آمریکا قوانینی علیه تولید مواد مخدر وضع کرد

ها عمدتاً علیه تولیدکنندگان کوچک کوکا، به  آن. ت کنترل مناطق زیر کشت کوکا ایجاد شدواحدهای متحرک جه

شدند و عمالً اقدامی علیه تجارت مواد مخدر و منافع عظیمی که در بازاریابی و  ویژه در مناطق سنتی کشت، وارد عمل می

 این واحدها توسط مافیای مواد مخدر شواهدی در دست است که. آوردند صدور خمیر کوکا وجود داشت، به عمل نمی

)47. (گردد کنترل می  

دولت «المللی به  ، رژیمی که در سطح بین)1982 تا 1880(» گارسیا مِسا«تولید کوکا طی حکومت دیکتاتوری نظامی 

 پارلمانی پس از استقرار مجدد دمکراسی) 48. ( یافته بود، از پشتیبانی دولتی در سطح باالیی برخوردار بود شهرت» کوکا

کماکان منافع مهم مالی و صنعتی رابطه خود را با تجارت کوکا حفظ . نیز هیچ تغییری اساسی در این واقعیت پدید نیامد

. های مدرن اقتصادی به کار گرفت گذاری در بخش کرده و سود حاصله از تجارت کوکا را همواره جهت سرمایه  
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های ناشی  پول. شد مرفه شهری عمدتاً توسط تجارت مواد مخدر تأمین می اقتصاد خدماتی برای قشرهای 70از اواسط دهه 

گذاری در مستقالت، مراکز فروش، صنایع توریستی،  شد و برای سرمایه از فروش مواد مخدر به اقتصاد داخلی سرازیر می

 این گرایش را تقویت المللی پول برنامه مورد نظر صندوق بین. شد زیربناهای صنایع تفریحی و غیره به کار گرفته می

. کرد می  

سیاست پوپولیستی و وابستگی » گونزالو سانچز د لوسادا«به رهبری ) ام ـ ان ـ آر( حزب حاکم 1985با سیاست نوین 

ـ (» آسیون دمکراتیکا ناسیونال«گرای  سنتی خود به سندیکاها را رها کرد و به دنبال نزدیکی با حزب راست ای ـ دی 

 دارای نقش کلیدی در تجارت غیرقانونی مواد 70از اواسط دهه » بانتزر«. رفت» هوگو بانتزر«ابق ، حزب دیکتاتور س)ان

رتبه با مافیای موادمخدر رابطه  مخدر بود و شواهد مشخصی در دست است که اعضای حزب وی در کنار نظامیان عالی

)49. (داشتند  

دولت را قادر ساخت قوانین مختلفی از جمله آزادسازی )  انای ـ دی ـ(و ) ام ـ ان ـ آر(مابین » پیمان برای دمکراسی«

.بازار کار و سرکوب جنبش کارگری را در جهت سیاست اقتصادی نوین مجلس بگذراند  

به ریاست جمهوری رسید نیز حزب ) های انقالبی چپ(» میر«کاندیدای » پاس زامورا« که 1989حتا در سال 

گونزالو «و » هوگو بانتز« پس از 1989در انتخابات » پاس زامورا«. ی باقی مانددر ائتالف دولت» بانتزر«ناسیونالیستی 

به شرط دریافت مواضع کلیدی در کابینه به نفع » بانتزر«نفر سوم شد، اما پس از مذاکرات با ژنرال » سانچز د لوسادا

. ، رییس جمهور شد»بانتزر«  

 با سیاست )ام ـ ان ـ آر(ست ماکرواکونومیکی را دنبال کرد، که همان سیا) میر( و )ای ـ دی ـ ان(ائتالف دولتی مابین 

در دو دولت غیرنظامی که به » هوگو بانتزر« و رهبر آن )ای ـ دی ـ ان(بدین صورت . نوین اقتصادی آغاز کرده بود

یرقانونی طریق دمکراتیک انتخاب گردیده بود، تداوم سیاسی و ابقای رابطه تنگاتنگ سیاست دولتی و منافع تجارت غ

.کوکا را تضمین کرد  
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اتحاد شوروی سابق و کشورهای بالکان: بخش پنجم  

 

تنزل به جهان سوم:  فدراسیون روسیه- 16  

و در اینجا ابزار . کند غرب پیروز شده و شرایط دوران پس از جنگ را دیکته می. جنگ سرد جنگی بدون نابودی مادی بود

خورده ایفا  ای را در غلبه بر اقتصاد کشورهای شکست رحمانه حال بی ده و در عینکنن سیاست ماکرواکونومیکی، نقش تعیین

شود  نه ایجاد اقتصاد بازار و دمکراسی اجتماعی  طور که ادعا می ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق، آن هدف رفرم. کند می

که از رشد روسیه به یک قدرت بزرگ ها بایستی  این رفرم. به سبک کشورهای غربی، بلکه خنثا کردن دشمن قدیمی است

.داری جلوگیری به عمل آورد سرمایه  

 

1992شوک درمانی در ژانویه : 1فاز   
کنیم، اما  ما در روسیه در شرایط پس از جنگ زندگی می«: داد  یکی از اقتصاددانان روسی به من توضیح می1992در پاییز 

شکست خورده، اما جنگ سرد با اینکه رسماً تمام شده، » هریمنسرزمین ا«کمونیسم و . گونه بازسازی وجود ندارد هیچ

مایلند قلب اقتصاد روسیه، یعنی مجتمع نظامی ـ صنعتی و » 7گروه «کشورهای عضو . هنوز به اوج اصلی خود نرسیده است

جلوگیری از تکامل المللی تضعیف ما و  هدف برنامه اقتصادی صندوق بین... صنایع ما با تکنولوژی پیشرفته را نابود سازند

)1(» .داری رقیب است یک قدرت سرمایه  

 به اجرا گذارده شد، از همان ابتدا مؤظف به جلوگیری از 1992المللی پول که در ژانویه   درمانی به سبک صندوق بین شوک

ه و مثل دیگر دار محلی کنترل شد داری که توسط طبقه سرمایه داری ملی بود، یعنی آن اقتصاد سرمایه ایجاد یک سرمایه

طور  پس باید این. کشورهای بزرگ غربی توسط دولت از نظر سیاست اقتصادی و اجتماعی مورد پشتیبانی قرار داشته باشد

: ظاهراً مسئله این بود که. داری دشمن اصلی بود نتیجه گرفت، که برای غرب اکنون دیگر نه سوسیالیسم، بلکه سرمایه

ها، دانشمندان و تکنولوژی موجود بهره  توان از توانایی رد و به دام انداخت، چگونه میتوان خرس روسی را رام ک چگونه می

اگر غرب فکر «های معنوی را تصاحب کرد؟  توان ثروت های انسانی را خرید و چگونه می توان سرمایه برد، چگونه می

 دالر در ماه 40کند و دانشمندان ما را با تواند کشور ما را به یک بندر صادراتی تکنولوژی پیشرفته تبدیل  کند که می می

».مردم مقاومت خواهند کرد. اجیر نماید، سخت در اشتباه است  
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کرد،  جانبه منافع دالالن و مافیای اقتصادی روسی را تقویت می المللی به طور یک در حالی که داروی تلخ صندوق بین

به کمک . داد های دولتی را به ورشکستگی سوق می  و شرکتکشانید، بیمار اصلی را به طرف مرگ اقتصاد را به تالشی می

 اقتصاد اجازه ادامه حیات دارد و کدام های کردند کدام یک از بخش ها تعیین می کاری آگاهانه نیروهای بازار، رفرم دست

به نظر برخی از . اند  درصد کاهش یافته 27ها  کند که تولیدات صنعتی در اولین سال آغاز رفرم آمار رسمی ثابت می. نه

)2. (رسد تر به نظر می  درصد کاهش محتمل50اقتصاددانان   

به اجرا گذارده شد، عمالً نردبانی برای نزول روسیه به سطح » بوریس یلتسین« پول که توسط المللی صندوق بینهای  رفرم

 کشورهای بدهکار در آمریکای های تطبیق ساختاری است، که به ها دقیقاً شبیه رفرم این رفرم. کشورهای جهان سوم بود

التحصیل از هاروراد و  اقتصاددان فارغ» جفری ساکس«. التین و کشورهای جنوب صحرا در آفریقا تحمیل گردیده بود

 در بولیوی به اجرا گذارده شده 1985مشاور دولت روسیه همان درمان قاطع ماکرواکونومیکی را پیشنهاد کرد که در سال 

رجوع . (اثر خود را به جای گذارده بود» گونزالو سانچز د لوزادا«ر مقام مشاور وزیر دارایی وقت زمان د وی در آن. بود

های سیستم شوروی را از  وجه ساختار مخدوش قیمت های به اجرا گذارده شده به هیچ اما تعدیل قیمت) 15کنید به  فصل 

برنامه منسجم برای به فقر کشاندن بخش عظیمی از مردم  و بانک جهانی یک المللی  صندوق بین»برنامه ضدتورم«. بین نبرد 

های تثبیت کننده  همانند برنامه)  3. ( درصد افزایش یافت9900 بیش از 1992کنندگان در سال  ها برای مصرف قیمت. بود

.د آمدهای محلی و تالشی ارز ملی پدی کردن قیمت» دالریزه«اقتصاد در کشورهای جهان سوم، تورم به طور عمده توسط   

 1992 روبل در اکتبر 200به ) ها قبل از رفرم (1991 کوپک در دسامبر 18 تا 13برابر شد یعنی از 100قیمت نان بیش از 

برابر باال 10برعکس، مزدها تنها حدود .  روبل افزایش یافت85000 به 800قیمت تلویزیون تولید شده در روسیه از . رسید

انداز بود، نابود  میلیاردها روبلی که حاصل یک عمر پس.  درصد بود80ی معادل رفت، که به مفهوم کاهش درآمد واقع

قدرت خرید . ها از بازار بیرون کشیده شود این پول« الزم بود که المللی صندوق بینبه گفته یکی از نمایندگان . گردید

های مردم  المقدور بزرگ، اندوخته  حتی»انفجار«ها با یک  تصمیم گرفت در ابتدای اجرای رفرم«دولت ) 4(» .خیلی باال بود

های مردم شوروی سابق به هرحال  یکی از مشاورین بانک جهانی معتقد بود که این اندوخته) 5(» .عادی را از بین ببرد

ولی یک اقتصاددان ) 6(» .رسید، چون مردم اجازه نداشتند با آن چیزی ابتیاع کنند ها واقعی به نظر می آن«: واقعی نبود

گاه باال نبود، ولی هرکس کار  طی دوران سیستم کمونیستی سطح زندگی ما هیچ«: می علوم روسیه نظر دیگری داشتآکاد

حوایج اولیه زندگی قابل تأمین بود و سیستم خدمات اجتماعی مهم با وجود نازل بودن سطح آن نسبت به . داشت
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رایط اجتماعی در روسیه شبیه به شرایط در جهان سوم ولی اکنون ش. رس بود استاندارهای غربی، برای هر فرد قابل دست

)7(» .است  

حقوق یک استاد .  دالر در ماه بود3، 1992مزد  دالر و حداقل دست10 زیر 1993 و 1992های  حد متوسط درآمد در سال

 آنجایی که قیمت از) 8. ( دالر بود6 دالر، یک پرستار باتجربه در یک بیمارستان دولتی 7 دالر، کارمند دفتر 8دانشگاه 

یک . کرد کاالهای مصرفی به سرعت به سطح بازارهای جهانی ارتقا یافت، این حقوق کفاف خرج مواد غذایی را حتا نمی

. مزد متوسط ماهانه بود  برابر دست9 دالر، یعنی تقریباً 60پالتوی زمستانی   

 مردم حتا در طی جنگ جهانی دوم آذوقه بیشتری به نظر عموم. سابقه بود این نوع تالشی سطح زندگی در تاریخ روسیه بی

.برای مصرف وجود داشت  

 
 

16,1جعبه   

.کند سطح زندگی در تمامی اروپای شرقی سقوط می  

   درمانی صندوق  قیمت بنزین و گازوئیل در رومانی دو برابر شده بود، پس از شوک1997با اینکه در ابتدای ژانویه «

 درصد و قیمت 100 درصد، مخارج تلفن 80آهن  قیمت بلیط راه.  درصد افزایش یافت50دداً ها مج المللی پول، این قیمت بین

 میلیون دالر اعتبار در 400که معماران اصلی این تحوالت بودند،  بانک جهانی  پول والمللی بین  صندوق...  درصد500برق 

ولی با در نظر گرفتن وضعیت .  بودند، برسداختیار کشور گذاردند تا به کمک کسانی که شدیداً تحت فشار قرار گرفته

.زمینی سدجو خواهند کرد، خطر اغتشاشات اجتماعی بسیار بزرگ است ها خانوار که در زمستان آتی با کلم و سیب میلیون  

10ای . ، ص1997 فوریه 24، سانفرانسیسکو کرونیکل، »کالین وودوارد«  

 

های اجتماعی  های شناخته شده، برنامه  بایستی که اکنون طبق نمونه جهانیبانک پول و المللی بین  صندوقهای  بنابر رهنمود

طور مؤسساتی که  ها، مهدهای کودک و همین مدارس، بیمارستان: در فدراسیون روسیه مخارج خود را خود تأمین کند

 این پس با اخذ بایستی که از شد، مثل مؤسسات ورزشی، هنری و فرهنگی، می مخارجشان تاکنون توسط دولت تأمین می

تنها .  ماه حقوق است6 تا 2خرج یک عمل جراحی به اندازه ) 9. (شهریه منابع درآمد مستقل خویش را تأمین کنند

. ها نیز به ورشکستگی کشانده شد ها و موزه ها، بلکه تئاتر نه تنها بیمارستان. توانند خرج اطاق عمل را بپردازند  میها نوکیسه
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 سیستم شوروی در بهداشت، آموزش، فرهنگ و هنر که مورد تأیید دانشمندان غربی است، از بین آوردهای بسیاری از دست

.رفت  

زیر نقاب دمکراسی لیبرالی، دولت قدر قدرت باقی ماند و . اما با این حال تسلسل با رژیم گذشته به نحوی برقرار ماند

شبه به طرفداران دوآتشه  هایش یک یلتسین و نوچه. ر شدپدیدا» آزاد«های آخر و بازار  معجون عجیبی از استالینیسم دوره

که واقعیت اجتماعی را  نئولیبرالیسم مبدل گردیدند و یک دگم مطلقه را جایگزین دگم مطلقه دیگری کردند و به خاطر این

به . د قلب کردندها را به میل خو زیباتر از آنچه که بود نمایش دهند، حتا در آمار رسمی درآمدهای واقعی دست بردند و آن

توانست بدون آنکه مورد اعتراض قرار گیرد، اعالم کند که سطح   می1992المللی پول در پایان سال  همین دلیل صندوق بین

تر  مزدها سریع«توانست ادعا کند که  وزارت اقتصاد روسیه نیز می) 10. (یافته است» ارتقا«ها  زندگی از آغاز اجرای رفرم

مردم  که احمق نیستند و به دولت «: اما مردم عادی کوچه و بازار نظر دیگری داشتند) 11(» .افته استها افزایش ی از قیمت

) 12(» .ها بیش از صد برابر افزایش یافته است دانیم که قیمت ما می. اعتمادی ندارند  

 

نوین» بورژوازی بازاری«میراث پرسترویکا و   
بندی شده و در نتیجه کمیاب بود به   نهفته بود که آن محصوالتی که جیرهدر دوران پرسترویکا منبع اصلی ثروت در آنجا

این معامالت . شده دولتی تهیه و سپس در بازار آزاد با سود کالن به فروش رساند کمک رشوه و باج به قیمت تثبیت

در دوران قدرت اندوزی برخی، به ویژه بخشی از کارمندان دولتی و اعضای حزب منجر شد،  غیرقانونی که به ثروت

اکنون دیگر ) 13.(ها از مجلس گذراند، عمالً قانونی شد  با قانونی که وی در مورد تعاونی1988در سال » گورباچف«

های دولتی به کارهای اقتصادی  بایستی در کنار شرکت های خصوصی که می های خصوصی و تعاونی تأسیس شرکت

ها محصوالت  آن. های دولتی تأسیس گردید توسط مدیرعامالن شرکتها  بسیاری از این شرکت. بپردازد، مقدور گردید

های خصوصی، یعنی به خود، فروخته تا سپس در بازارهای آزاد  های رسمی به تعاونی های دولتی را به قیمت تولیدی شرکت

 تأسیس کنند و به های خصوصی خود را ها اجازه داده شد تا بانک  به تعاونی1989در سال . با سود کالن به فروش رسانند

 به جای 1989 تا 1987ها با  حفظ سیستم دوگانه قیمت از سال   شرکت و بدین صورت رفرم. تجارت ارز بپردازند

.انجامید» بورژوازی بازاری« نوع اندوزی غیرقانونی، ارتشا و  ایجاد یک های کاپیتالیستی به رشد ثروت شرکت  

هیر شوروی پدید آمد، راز انباشت بدوی سرمایه در جریان گردش  سریع هنگامی که فدراسیون روسیه از دل اتحاد جما

مالک دستبرد به مالکیت دولتی بود، که خرده خرده و به قیمت نازل خریداری شده و به قیمت گزاف به . پول مخفی ماند
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دوران برژنف پدید قرار دارد که » داری اداری سرمایه«نوین روسی در پیدایش » بیزنیس مانی«گهواره . رفت فروش می

ها برنامه » ت دمکرا«آور نبود که  تعجب) 14(» .حضرت آدم سیب را گاز زد و گناه دامن سوسیالیسم را گرفت«. آمده بود

 به طور المللی صندوق بینهای  دهنده این بود که رفرم المللی را بدون چون و چرا پذیرفتند، که خود نشان صندوق بین

به طور » یلتسین«دولت . کند ن نوین که وقیحانه به انباشت ثروت پرداخته بودند، را تقویت میجانبه منافع این دالال یک

ها روبل دیگر دارای ارزش مطمئنی نبود و  به  به دنبال رفرم. را در برنامه خود قرار داد» خبرگان دالری«قاطع توقعات این 

دالر دیگر نه تنها در . انداز کنند های خود را به دالر پس هدادند اندوخت قهقرا سقوط کرد، چون بسیاری از مردم ترجیح می

های کنار خیابان در تمام اتحاد جماهیر شوروی به فروش  چنین در کیوسک های ارز بازار اینتربانک، بلکه هم بورس

)15(» .کنند مردم دالر را به هر قیمتی خریداری می«: رسید می  

سازی که تاراج  برنامه خصوصی.  جامعه و زوال روابط اجتماعی ایفا کردای در نابودی های اقتصادی نقش عمده رفرم

بزهکاری . کرد های اقتصادی را تقویت می  کلیه فعالیتسازی مایملک دولتی بود، شستشوی پول، فرار سرمایه و جنایی

های ماکرواکونومیکی  یافته به کلیه سطوح دستگاه دولتی رسوخ کرده و دسته پرقدرتی را پدید آورد که از رفرم سازمان

های   تقریباً نیمی از بانک1993بنابر یکی از برآوردهای نسبتاً جدید در سال . کرد در سطح وسیع پشتیبانی می» یلتسین«

نیمی از مستغالت در مرکز مسکو در دست بزهکاران سازمان یافته قرار . تجارتی روسیه زیر نفوذ مافیای محلی قرار داشت

)16. (داشت  

توانستند نفت، فلزات غیر آهن و مواد خام کاربردی را به روبل خردیداری کرده و به ارز سنگین به  وسی میتجار ر

در )  دالر17( روبل 5200، 1992مثالً قیمت نفت خام در سال . های متعلق به جامعه اروپا به ده برابر قیمت بفروشند شرکت

لتی و کسب اجازه صادرات، همین نفت در بازارهای جهانی به پس از چرب کردن سبیل یک کارمند دو. ازاء هر تن بود

رسید و یا  سودهای حاصله یا به مصرف واردات اجناس لوکس می) 17. (رسید  دالر در ازای هر تن به فروش می150قیمت 

ار سرمایه و به دنبال آزادسازی بازار ارز و رفرم بانکی، فر. شد های مالیاتی اندوخته می های مطمئن در بهشت در بانک

 یک میلیارد دالر در المللی صندوق بینهای  فرار سرمایه در فاز اول رفرم. شستشوی پول که غیرقانونی بود، تسهیل پذیرفت

.و بنابر برخی قرائن اعضای نامدار دستگاه سیاسی این کشور هم در روند نامبرده شرکت داشتند. شود ماه گمانه زده می  

شد، بازار پر  یافت و صنایع و کشاورزی به فنا کشیده می  و فقر به سرعت گسترش میدر حالی که سطح زندگی نزول

ها وقعی به  آن. دادند ها جوالن می دوران رسیده های شیک دالری، تازه به  در مغازه. تحرکی برای کاالهای لوکس پدید آمد
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دادند، بگذریم از اینکه ودکای   ترجیح میگذاردند و  مرسدس، بی ـ ام ـ و و محصوالت فرانسوی را محصوالت داخلی نمی

 برابر 4شد، که معادل   دالر از ایاالت متحده وارد می345ای  با کیفیت مرغوب وشیشه کریستالی به ازای شیشه» روسی«

. درآمد متوسط ساالنه یک کارگر معمولی بود  

و یا صرف کسب سهم » یمت مرغوببه ق«سودهای کالن خبرگان نوین اقتصادی در ضمن به کار خرید مایملک دولتی 

از آنجایی که ارزش دفتری مایملک دولتی بر . شد مدیران و یا شاغلین آن شرکت دولتی پس از خصوصی گردیدن می

شد و از آنجایی که روبل بسیار ارزان بود، عمالً مقدور بود مایملک دولتی  داشته می حسب روبل به طور مصنوعی نارل نگاه

 دالر 1000 هزار دالری معادل ارزش دفتری 300شود که ارزش واقعی ثروت  تخمین زده می. ی نمودرا به پشیزی خریدار

تر از یک  یک هتل در مسکو ارزان.  میلیون دالر خرید1شد با  سازی با تکنیک پیشرفته را می یک کارخانه موشک. بود

قیمت . دی آپارتمان را به مزایده گذارد شهرداری مسکو تعداد زیا1992در اکتبر . آپارتمان در پاریس ارزش داشت

.روبل بود1پیشنهادی اولیه   

گان دستگاه رهبری سابق، خبرگان تجاری جدید و مافیای محلی، تنها کسانی هستند که برای کسب مالکیت هم  رتبه عالی

کامالً . دهی صنایع روسیه ندارندها نه توانایی و نه رغبتی برای  سازمان دارای پول و هم دارای روابط الزم اند، ولی ظاهراً آن

و همانند بسیاری از کشورهای جهان . ای در بازسازی اقتصاد روسیه ایفا کنند کننده ها نقش تعیین غیرمحتمل است که آن

.یابند های خارجی رشد می چیز در رابطه با سرمایه قبل از هر »  خبرگان دالل«سوم این   

های بزرگ   ملی، چه دولتی و چه خصوصی را از بازار رانده و تصاحب بخشهای اقتصادی در ضمن تولیدکنندگان رفرم

های  گذاری دهند با سرمایه های خارجی ترجیح می اما بسیاری از شرکت. سازد اقتصاد توسط سرمایه خارجی را ممکن می

های  ریداری شرکتو یا از طریق خ» جوینت ونچرز«کار یا از طریق  این. کوچک از در عقب وارد بازار روسیه گردند

های آمریکایی دخانیات، کنترل  غول» مارلبورو و فیلیپ موریس«مثالً . گیرد های بسیار نازل صورت می محلی به قیمت

» آیروفلوت«با » جوینت ونچرز«در چارچوب » بریتیش ایرویز«. اکنون زیر نظر دارند مؤسسات تولیدی دولتی را هم

در حالی که . سیس کرده و از این طریق به خطوط هوایی داخلی راه یافته استرا تأ) ایر راشیا(خطوط هوایی روسیه 

های سودآور  شود، بخش ها از طریق واردات جایگزین می گردد و محصوالت آن های مهم در صنایع سبک تعطیل می شرکت

.گردد می» زجوینت ونچر« صنعتی ـ نظامی از آن  اقتصاد روسیه، ازجمله صنایع با تکنولوژی برتر در مجتمع  
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وضعیت سیاسی مطمئن نیست و ریسک بسیار باال . ای در پیش گرفته است رفته موضع محتاطانه سرمایه خارجی روی هم

)18(» .طور خواهان تضمین اجازه خروج سود خود به ارز سخت هستیم ما خواهان تضمین مالکیت بر زمین  و همین«: است  

 

 حراج کشور و بالکانیزه شدن
های مورد نظر به ویژه دارای  که روسیه نتواند به مثابه یک قدرت مستقل در بازار جهانی به فعالیت بپردازد، رفرمبه خاطر این

را با همکاری  مانده آن  های باقی است که صنایع با تکنولوژی پیشرفته را تضعیف ساخته و متالشی کند و توان این وظیفه 

الکهید، بوئینگ، راکول اینترناشنال و دیگر «. کار بسیار پرمنفعتی استشرکای غربی به بستر صادرات هدایت کند، که 

های آمریکایی و اروپایی با تکنولوژی بسیار پیشرفته،  شرکت. ها به صنایع هواپیمایی و فضایی روسیه خیره شده اند کنسرن

، از )تر از سیلیکون والی  بار ارزان50( دالر است 100ی که زیر ا توانند با حقوق متوسط ماهیانه از جمله صنایع تسلیحاتی می

، طراحی کامپیوتر، تکنیک )فایبر گالس(ای بصری های شیشه های الیاف خدمات دانشمندان و فرهیختگان روسی در زمینه

 میلیون دانشمند و مهندس وجود 1,5در اتحاد جماهیر سابق بیش از . ای و غیره استفاده کنند اقمار مصنوعی، فیزیک هسته

. دهد ارزان و قابل توجهی را تشکیل می» سرمایه انسانی«ه برای سرمایه غربی، دارد ک  

های مختلف  خانه برنامه زیر نظر این وزارت. ای از مجتمع صنعتی ـ نظامی زیر نظر وزارت دفاع قرار دارد بخش عمده

اکردن قدرت دفاعی کشور های دفاع کشورهای غربی هماهنگ شده و هدفش خنث خانه تبدیل که با ناتو و سایر وزارت

، بخش خدماتی یک »جوینت ونچرز«به کمک » ای ـ تی آند تی ـ بل«مثالً البراتوارهای شرکت . گردد است، اجرا می

چنین قرارداد  هم» مک دانل ـ داگالس«. آزمایشگاه کامل تحقیقاتی وابسته به انستیتوی فیزیک جامع در مسکو را خرید

)19. (مکانیک بسته استمشابهی با انستیتوی تحقیقات   

16,2جعبه   

.کند روسی را خریداری می]  هواپیما[جنرال الکتریک کارخانه موتورسازی   

در » ریبینسک«کنترل کارخانه موتور هواپیماسازی روسی در» گذاری سرمایه« هزار دالر 300 جنرال الکتریک با 1996

 درصد 80 کارگر شاغل بودند که 22000رخانه در دوران شوروی در این کا. ساحل رود ولگا را به دست آورد

را به » ریبینسک«ها  رفرم. کردند  درصد هواپیماهای غیرنظامی با موتورهایشان را تولید می60هواپیماهای نظامی و 

سرمایه : های غربی بسیار نازل تخمین زده شد ارزش دارایی و دفتری این شرکت از طرف شرکت. ورشکستگی کشانید

. هزار دالر محاسبه شد600به طور دلخواه » جوینت ونچرز«  
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گیرد، بلکه با تولید موتور هواپیماهای  جنرال الکتریک اکنون نه تنها تولید موتور هواپیماهای غیرنظامی را به عهده می

. گردد ترین تولیدکنندگان تسلیحاتی این کشور تبدیل می شکاری برای وزارت دفاع روسیه به یکی از مهم  

 

پاره مبدل گردید و در بازار جهانی مواد خام به  ، وسایل نظامی و تأسیسات صنعتی به آهن»تبدیل«های   پروژهدر یکی از

درآمدهای ناشی از این فروش به صندوق بانکی که متعلق به وزارت دفاع بود واریز گردید، که سپس خرج . فروش رسید

.گردیدسازی  های خصوصی ها و یا برنامه واردات، بازپرداخت بدهی  

 بانک 2000، بیش از 1992های دولتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال  ها و تالشی بانک  به دنبال اجرای رفرم

ترین و یا آن  با تالشی صنایع، تنها قوی.  بانک تنها در مسکو500. تجارتی نوین به سرعت مانند قارچ از زمین رویید

های تجارتی  این وضعیت رسوخ بانک. خواهند ماند المللی قرارداشتند، پا بر جا  نهای بی مؤسسات مالی که در رابطه با بانک

.کند را به سیستم بانکی روسیه تسهیل می» جوینت ونچری«های  خارجی و یا بانک  

 را های سابق شوروی المللی در نظر دارد حیطه روبل را از میان برده و تجارت مابین جمهوری عالوه براین برنامه صندوق بین

المللی، ارز و بانک مرکزی  کشورهای نوین از بدو تأسیس خود ترغیب گردیدند با کمک فنی صندوق بین. تخطئه کند

با از بین رفتن حیطه عملکرد : این رفتار بالکانیزه شدن اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. ویژه کشور خود را پدید آورند

های محلی قرار  ها و یا بورکرات جانبه در خدمت غول  آمد، که به طور یکهای کوچک اقتصادی پدید خواهند روبل، قدرت

.خواهند داشت  

که تجارت خارجی با غرب تعدیل پذیرفته  با این. های تلخ مالی و تجارتی پدید خواهد آمد مابین روسیه و اوکرائین درگیری

ها در درون   و انسانهاقل و انتقال آزاد کاالناز اند و   است، هر دو کشور حفاظت از مرزهای بین خود را تشدید کرده

  .آورند ممانعت به عمل می )CIS( همسود  مستقلجامعه کشورهای

 

بست المللی در بن های صندوق بین رفرم: 2فاز   
 به 1992در سال  » ایگور گایدار«المللی، طی حکومت دولت موقت به نخست وزیری  های مورد نظر صندوق بین رفرم

المللی اعتراف کرد که  صندوق بین. هم در مجلس و هم در بانک مرکزی نیروی اپوزیسیون شکل گرفت. بست برخورد بن

های صنعتی   درصد شرکت40بایستی که تقریباً تا  اگر دولت بخواهد به هدف خود، یعنی تثبیت بودجه دست یابد، می
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رییس کانون کارفرمایان، » دی ولسکیآرکا«مدیرکل بانک مرکزی با پشتیبانی » ویکتور گراشچنکو«. تعطیل گردد

حال از مخارج  های دولتی را افزایش داده و در عین المللی، اعتبارات برای شرکت گرفت برخالف نظر صندوق بین تصمیم 

. بهداشت، فرهنگ و بازنشستگی به شدت بکاهد  

به جای وی، رابطه » وموردینویکتور چرن«وزیری و انتصاب  از سمت نخست» گایدار«پس از برکناری 1992در دسامبر 

قوه مقننه از امکانات کنترل سیاست بودجه و سیاست پولی خود . کرد مابین دولت و مجلس در جهت تقابل حرکت می

کرد که  مجلس قوانینی را تلویح می. المللی جلوگیری به عمل آورد خدشه برنامه صندوق بین کرد تا از اجرای بی استفاده می

آورد و یا از  های خارجی به وجود می هایی برای بانک ساخت و یا محدودیت ایع دولتی را کند میسازی صن روند خصوصی

.  کاست المللی می ها و یا مخارج اجتماعی مورد نظر صندوق بین امکانات دولت در کاهش حجم یارانه  

 نیز »یلتسین«کاران سابق  ه شامل همرو ک ها عمدتاً توسط خبرگان حاکم سیاسی، نیروهای معتدل میانه  علیه رفرماپوزیسیون

 حزب اتحاد مردم به مثابه نیروی اقلیت در مجلس به اتفاق کانون کارفرمایان به رهبری .شد، تشکیل گردیده بود می

ترین رقبای پارلمانی  حتا مهم. کننده دولت مرکزی بود داری ملی با حفظ نقش تعیین طرفدار سرمایه» آرکادی ولسکی«

.توان به سادگی کمونیست دوآتشه نام گذارد را نمی» روسالن خازبوالتف«و یا » الکساندر روتسکوی«مثل » یلتسین«  

طی آن چک سفید »  یلتسین«ها درگیری سیاسی و طی رفراندومی که  پس از ماه. دولت قادر نشد بر قوه مقننه فائق آید

.  هر دو مجلس را تعطیل کرد1993بر  سپتام21خود کسب کرد، به حکم فرمان در » سیاست رفرم«برای اجرای   

اعالم داشت که قسط دوم اعتبار » میشل کامدسوس«المللی   مدیرکل صندوق بین1993 سپتامبر 23دو روز بعد یعنی در روز 

های مجلس وظیفه خود را اجرا   میلیارد دالر پرداخت نخواهد شد، چون روسیه به دلیل دخالت3المللی به حجم  صندوق بین

توضیح داد » ونکوور«در گردهمایی اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوس آرام در » بیل کلینتون «1993در آوریل . ستنکرده ا

المللی و طلبکاران غربی  شروط صندوق بین. باشد های دمکراتیک می های غرب به روسیه منوط به اجرای رفرم که کمک

» خازبوالتف«و » روتزکوی«امی که هواداران مسلح هنگ. تنها در صورت منفعل کردن مجلس قابل اجرا خواهد بود

 به کاخ 1993 اکتبر 4بایستی که نیروهای هوادار رییس جمهور اول در  شهرداری مسکو را به تسخیر خود درآوردند، می

و قادر شود به طور نهایی به ناراضیان سیاسی در بین رهبران سیاسی فائق آمده » یلتسین«سفید حمله کنند تا پس از آن 

.المللی باز گردیده بود های مورد نظر صندوق بین پس از آن راه برای اجرای رفرم. ها را در مسکو و منطقه خنثا سازد آن  
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ها در  های آن خانه را از قبل مورد تأیید قرار داده و سفارت» یلتسین«، فرمان انحالل مجلسین توسط »7گروه  «کشورهای 

های دیگر در جهت تسریع اجرای   سپتامبر رییس جمهور، یک سلسله از فرمان21مان بالفاصله پس از فر. محل مطلع بودند

:  صادر گردید1993المللی توسط دولت روسیه در ماه مه سال  های اقتصادی و تأمین شرایط اعتباری صندوق بین رفرم

وزیر . تصادی سرعت گرفتها و تعدیل اق سازی ها باال رفت و خصوصی های دولتی آناً قطع شد، بهره اعتبارات شرکت

توانیم هر  ما می«: که اکنون از هرگونه کنترلی توسط مجلس آزاد گردیده بود، گفت» بوریس فیودوروف«دارایی 

)20(» .ای را که بخواهیم، تصویب کنیم بودجه  

ست وزرای دارایی ش قرار بود که در نشا وزیر دارایی: های خود را به خوبی انتخاب کرده بود زمان صدور فرمان» یلتسین«

در واشنگتن » آندری کوزیرف« سپتامبر شرکت کرده و گزارش دهد، وزیر امورخارجه 25در » 7گروه «کشورهای عضو 

 سپتامبر در واشنگتن آغاز 28المللی و بانک جهانی روز  بود و با کلینتون قرار مالقات داشت، کنفرانس ساالنه صندوق بین

المللی، قبل از  گیری در مورد اعتبارات فوری صندوق بین کننده تصمیم بر روز تعیینگردید و سرانجام روز اول اکت می

 اکتبر قرار بود 12و در روز . بود» دویچه بانک« اکتبر به ریاست 8های طلبکار کلوپ لندن در روز  مالقات بانک

 روسیه به ژاپن، سرنوشت های به ژاپن مسافرت کرده و در طی مذاکرات خود، در قبال بخشودگی بدهکاری» یلتسین«

.سره کند را یک» کوریل«جزایر   

ابراز امیدواری کردند که تحوالت جدید روسیه کمک خواهد کرد «، »7گروه «پس از انحالل مجلس کشورهای عضو 

سیه اشاره کرد که رهبران رو» تئو وایگل«وزیر دارایی آلمان » .های بازار برداشته شود ای در جهت رفرم کننده گام تعیین

المللی را از دست  های مالی بین های اقتصادی را ادامه خواهند داد، زیرا در غیر آنصورت کمک باید اعالم دارند که رفرم

های اقتصادی  خواهند داد و میشل کامدسوس اظهار امیدواری کرد که تحوالت سیاسی در روسیه به تسریع روند رفرم

.کمک خواهد کرد  

رییس بانک مرکزی . المللی حاضر نبود به روسیه چراغ سبز نشان دهد ب صندوق بینهای غر اما با وجود دلگرمی

یک هیأت . کرد که طرفدار حزب وحدت مردم بود هنوز سیاست پولی کشور را کنترل می» ویکتور گراچنکو«

کرده بود تا ، یعنی درست در اوج عصیان مجلس به مسکو سفر 1993المللی که در اواخر سپتامبر  نمایندگی صندوق بین

های وعده داده شده توسط دولت در رابطه با  طرح«ها را کنترل کند، میشل کامدسوس را آگاه کرد که  روند اجرای رفرم

)21(» .ها و محدودیت اعتبارات، کافی نیست کاهش یارانه  
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زا و ارتقا نرخ  نرژیهدف تعدیل و افزایش قیمت مواد ا.  به زودی ظاهر شد1993آمدهای دستورات اقتصادی سپتامبر  پی

 تولید 1993وقتی که در اواسط اکتبر . بهره، در خدمت به ورشکستگی کشاندن سریع بخش عظیمی از صنایع روسیه بود

.  روبل افزایش یافت300 به 100شبه از  ، یک شرکت دولتی معامالت غالت خصوصی گردید، قیمت نان یک»روسخلب«

 درصدی را 86شکست، خلقی که در سال قبل کاهش قدرت خرید   خلق روسیه میو این موج نوین فقر بود که بر سر) 22(

انداز شده از  های پس خزانه دولت تأمین شده بود، لذا ممکن بود که پولها از  از آنجا که کلیه یارانه) 23! (تحمل کرده بود

  .یه گذاشته شودهای خارجی روس المللی، در خدمت بازپرداخت بدهی این راه ، بنا به میل صندوق بین

کرد، درست مطابق   پیشنهاد می1993وزیر دارایی پس از کودتای سپتامبر » بوریس فیودوروف«ای که  رفرم ساختار بودجه

طور  ها و همین جمهوری» خودمختاری مالی«این رفرم . برنامه بانک جهانی برای کشورهای بدهکار در جهان سوم بود

های دولت مرکزی در نظر داشت تا منابع مالی دولتی در مسیر بازپرداخت   کمکمراجع سیاسی مختلف را از طریق کاهش

های خارجی هدایت گردد، با این نتیجه که وضعیت مالی دولت به تالشی کشیده شد و کشور از نظر سیاسی و  بدهی

.افتاقتصادی بالکانیزه گردید و نفوذ و کنترل سرمایه غربی و ژاپنی بر اقتصاد مناطق روسی توسعه ی  

 

شود دست و پا گیر می» کمک«  
کمبود موازنه پرداختی در سال . توجه سرمایه منجر شد ها به تاراج وسیع ثروت روسیه و خروج قابل  این رفرم1993تا سال 

در توکیو به تصویب » 7گروه «آیی کشورهای  که گردهم» کمکی« میلیارد دالر بود، یعنی معادل حجم 40 تقریباً 1993

اما بخش عمده این کمک غربی مجازی بود، یعنی به صورت اعتبار اعطا شده بود و در خدمت این هدف . درسانیده بو

و امکانات بهتری را برای طلبکاران )  میلیارد دالر80در آن هنگام (های خارجی روسیه را افزایش داده  سودمند بود که بدهی

. میلیارد دالر بیشتر پرداخت نشد3یزی معادل عمالً چ. یابی به اقتصاد روسیه فراهم آورد غربی در دست  

کرد، ولی  مندانه جلوه می ها گرچه در نظر اول بسیار سخاوت  به دولت ها با کلوب پاریس در مورد بدهی قرارداد تمدید بدهی

مده مسأله بر سر قروضی بود که در دوران شوروی باال آ. ساخت فقط لحظه کوتاهی را برای تمدید نفس روسیه ممکن می

ساله، که   میلیارد بقیه به مدت ده 15شد و  بایستی فوراً پرداخت می  میلیارد آن می2 میلیارد دالر بود که 17حجم بدهی . بود

ها پدید آمده بود، در این  که عمدتاً به دنبال اجرای رفرم» یلتسین«های عظیم دولت  بدهی.  سال اول از پرداخت معاف بود5

.مذاکرات مسکوت ماند  
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میلیارد دالر 1,6گردد، آقای کلینتون در همان نشست نامبرده در ونکوور تنها قول  چه که به وظایف دوجانبه مربوط میآن

 میلیون دالر 630.  میلیون دالر آن به صورت اعتبار برای خرید مواد غذایی از دهقانان آمریکایی بود970ناچیز را داد، که 

وزارت کشاورزی » فود فور پروگرس« خرید غله آمریکایی بود که توسط برنامه افتاده روسیه از های عقب مابقی پرداخت

های مواد غذایی، روسیه خود را ناگهان در  در چارچوب این برنامه و به دنبال کمک. گردید آمریکا از نظر مالی تأمین می

 به روسیه نیز به همین صورت های دوجانبه ژاپن کمک. داشته شده جنوب صحرا یافت نگاه کنار کشورهای آفریقایی عقب

. گردید کردند، مصرف می گذاری می های ژاپنی که در روسیه سرمایه ها برای تضمین شرکت بخش عمده این کمک. بود

)24(  

، تغییر سیاست کاربردی مسکو در مذاکرات مربوط به 1993نتیجه خنثاساختن اپوزیسیون پارلمانی در سپتامبر و اکتبر 

 روز پس از حمله 4 یعنی 1993در اوایل اکتبر . کننده بود شناسی مجدداً بسیار تعیین وقت. ی تجارتی بودها ها با بانک بدهی

به کاخ سفید، هیأت مذاکراتی روسی در مالقات خود با کلوپ لندن در فرانکفورت نه خواستار بخشودگی کامل و نه 

ها از نظر زمانی بود، بدین صورت  تعویق پرداخت بدهیتصمیمات اتخاذ شده تنها در مورد . ها شد بخشودگی بخشی از بدهی

هیأت مذاکراتی روسیه کلیه شرایط به استثنای .  میلیارد دالر بدهی به طلبکاران خصوصی تمدید گردد38 میلیارد از 24که 

ها،   بدهیهای طلبکار در صورت عدم توانایی کشور در بازپرداخت ها بندی که بر مبنای آن بانک آن: یک شرط را پذیرفت

های تجارتی این مطلب فقط  برای بانک. کردند، نپذیرفتند  دولتی را پیدا میهای ها و ثروت حق تصاحب قانونی شرکت

های پرداختی به کلوپ پاریس روسیه را به  تالشی اقتصاد روسیه، بحران موازنه پرداختی و رشد مسئولیت: تشریفات نبود

.وانایی پرداختی سوق داده بود، یعنی عمالً نات»استمهال تکنیکی«یک   

هایی بودند که ارزهای ذخیره روسیه را چه در بانک مرکزی و چه در  اعتباردهندگان خارجی در ضمن به دنبال مکانیسم

چنین به  ها هدایت کنند و در همین چارچوب هم های تجارتی روسی در جهت  بازپرداخت بدهی های دالری بانک صندوق

.الیاتی بودندهای م وسی در بهشتدنبال ارزهای ذخیره ر  

دولت روسیه اکنون همانند : ها کیفیت روابط مابین مسکو و طلبکارانش را  به کلی تغییر داد خطر ناتوانی پرداخت بدهی

اکنون وقت کاهش . های تطبیق ساختاری قرار گرفته بود ها و رفرم اراده جهان سومی در منگنه بدهی یک رژیم مطیع و بی

.ها گردد مخارج دولتی فرا رسیده بود تا امکانات دولتی صرف بازپرداخت بدهیرحمانه  بی  
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پذیرتر  شدند و در نتیجه ضربه  روز بیشتر به انزوا رانده می یافت، مردم روسیه روز به در حینی که بحران تعمیق می

گذاردند،  عی به منافع خلق نمیپدید آمده بود، اما احزاب سیاسی نوین که وق» دمکراسی«در ظاهر یک نوع . گردیدند می

سازی برای  های خصوصی آمد برنامه پی. ها بود»آپاراتچی«ها و  قبل از هر چیز به دنبال تأمین منافع  بساز و و بفروش

.   به ورشکستگی سوق داده شده بود1993های صنعتی دولتی تا سال   درصد شرکت50بیش از : شاغلین نابودکننده بود

ی از شهرها در منطقه اورال و سیبیری که وابستگی به مجتمع صنعتی ـ نظامی داشته و تا آن زمان از عالوه برآن، بسیار

، کارگران و کارمندان 1994بنابر آمار موثق در سال . بردند، در حال اضمحالل بودند اعتبارات و خدمات دولتی بهره می

)25. (ا به طور منظم حقوق دریافت نکردندهای صنعتی دولتی و کولخوزه  هزار شرکت مقروض از جمله شرکت33  

 

16,3جعبه   

ویرانی اقتصادی و اجتماعی : سیبِری  

 درصد سطح 70های مالی به منطقه سیییری که  گیرانه بودجه این بود که مسکو پرداخت یکی از نتایج سیاست سخت

های گرانبها را  س و دیگر سنگ درصد تولید الما100دهد و بخش مهمی از تولید نفت و گاز  و  کشور را تشکیل می

 میلیون 11آمیز تحویل سوخت و محصوالت مصرفی الزم برای  اقدامات تعدیلی به کاهش فاجعه. کند، کاهش داد تأمین می

ترین نقطه  در شمال شرقی» چوکوتکا«استاندار منطقه خودگردان » آلکساندر نازاروف«به گفته . نفر مردم این منطقه بود

اکنون کل سیبیری که مورد تهدید . ی از بودجه در نظر گرفته شده برای مناطق دورافتاده پرداخت شدروسیه، تنها نیم

های نفتی و یا معدنی است، تبدیل گردیده  ای عظیم قرار گرفته است، به منطقه مرزی که وابسته به الطاف شرکت فاجعه

.است  

 

السویه است،  علی» 7گروه «داران و ثروتمندان کشورهای حاال اگر سرنوشت اکثریت عظیمی از مردم روسیه برای سیاستم

در صورت ادامه . آمد اقدامات خود را به دقت مورد بررسی قرار دهند ها حداقل به خاطر صلح جهانی پی بد نیست که آن

بینی  چنین ریسک امنیتی محتمل، غیرقابل پیش فروپاشی و انحالل فدراسیون روسیه، خطرات جهانی و ژئوپولیتیکی و هم

.است  
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کردن یوگسالوی» بالکانیزه «- 17  

 تجاوز ،مداران ها و سیاست هنگامی که نیروهای مسلح ایاالت متحده و ناتو به استقرار صلح در بوسنی مشغول بودند، رسانه

ز به  پاسخی اگرچه دیرهنگام و دردناک، ولی شایسته به بروز کشتارهای قومی و تجاوغرب به یوگسالوی سابق را به مثابه

 غرب اصرار داشت چهره خود را به عنوان ناجی 1995 پس از پیمان صلح دیتون در نوامبر .کردند حقوق بشر ترسیم می

.نوین بپردازد» مستقل«کشورهای » نوسازی«اسالوهای جنوبی آراسته کرده و به   

بر اساس تصور عمومی، . دالیل برای جنگ به سرعت پیدا و افکار عمومی در غرب ماهرانه به گمراهی کشانیده شد

مصیبت بالکان نتیجه شود،  ، سفیر سابق ایاالت متحده در یوگسالوی دیده می»وارِن زیمرمان« توضیحات چه در چنان

افزون بر ) 26. ( و مذهبی که ریشه تاریخی دارندهای عمیق نژادی تنشناپذیر  است، محصول اجتناب» ناسیونالیسمی خشن«

چنین گفته :  باهم صورت گرفتهای سیاسی در بالکان و برخورد شخصیت» بازی قدرت«ن این، هیاهوی زیادی پیرامو

)27 (.ندکرد  را تکه تکه میهرزگوین-بوسنی» اسلوبودان میلوسویچ«و » فرانیو توچمان«، که شد می  

آن بحران .  بوده مخفی ماند، دالیل اقتصادی و اجتماعی این درگیریورزان غرضهای   و تحلیلآنچه که زیر آوار تصاویر

 منافع استراتژیک آلمان و ایاالت .هاست که به فراموشی سپرده شده است درآمد جنگ بود، مدت ژرف اقتصادی که پیش

در نگاه . شود للی بیان نمیالم بین های مالی  خارجی و سازمان طلبکارانچنین نقش  هممتحده آمریکا در تجزیه یوگسالوی، و 

. میلیونی ندارند24غربی هیچ مسئولیتی در قبال فقر و نابودی یک ملت های جهانی، نیروهای  رسانه  

، و در پی تحقق منافع مشترک و ملی استراتژیک خود المللی های مالی بین اما نیروهای غربی، به واسطه تسلط خود بر سیستم

 حاال نوبت کشورهای . دمیدندهای قومی و اجتماعی در جهت به زانو درآوردن اقتصاد یوگسالوی، بر آتش درگیری

.به دست بیاورندالمللی را   است، که باید تالش کنند رحم و شفقت جامعه مالی بینزده نوظهور جنگ  

با حرارت تمام المللی  های مالی بین  متمرکز بود، مؤسسهها بس در آن هنگام که حواس جهانیان بر تحرکات قشون و آتش

به کشورهای نوظهور تحمیل کرده و بالکان را به بندر مطمئنی برای های یوگسالوی سابق را  در تالش بودند بدهی

 ناتو حاصل شده بود، غرب در پایان سال های  با قرارداد صلح بوسنی، که به ضرب سالح.گذاری آزاد تبدیل کنند سرمایه

 که حتا از زمان ای ندازهستمدیده را تا اای که استقالل این کشور  را به نمایش گذاشت، برنامه» نوسازی« یک برنامه 1995

محتوای این برنامه بیشتر آن بود که از بوسنی، سرزمینی تقسیم .  بوده است، به یغما بردسابقه جنگ دوم جهانی بدین سو بی

.شده تحت اشغال نظامی ناتو  از یک سو و از سوی دیگر تحت فرمانروایی غرب به وجود آورند  
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 بوسنی، مستعمره نوین     
یک مدیریت  بوسنیایی خلق کرد،» قانون اساسی« آن با قرارداد دیتون، که یک   آمریکا و متحدین اروپاییایاالت متحده

، مأمور ویژه سازمان ملل، یکی »کارل بیلد«در رأس آن در ابتدا .  ایجاد کردنددر بوسنیاستعماری کامالً آموزش دیده را 

 وی در خصوص تمامی امور مدنی .ر مذاکرات صلح بوسنی قرار داشتوزیران سابق سوئد و نماینده اتحادیه اروپا د از نخست

 کرواسی -سیون بوسنی های فدرا  دولتهای توانست تصمیم از چنان قدرت مطلق اجرایی برخوردار بود، که می) غیرنظامی(

قرارداد، برای .  منطقه صربستانی در بوسنی را، از اعتبار ساقط کندچنین جمهوری صرپسکا، در بوسنی و هرزگوین و هم

در ارتباط با تفسیر ] گیری تصمیم[مأمور ویژه، مرجع نهایی  «کرد که ونه تردیدی باقی نماند، تعیین میگ آنکه جای هیچ

دهندگان  چنین طلبکاران و وام  و همالمللی حافظ بینمنیروهای  با فرماندهی کلوی مجبور بود ) 28(» .مفاد توافقات است

.کاری به عمل آورد هم  

» پتر فیتزجرالد«) 29 (.المللی را در اختیار مأمور ویژه قرار داد چنین یک نیروی پلیس بین رای امنیت سازمان ملل همشو

به   در نامیبیا، السالوادور و کامبوج تجربه کسب کرده بود،های پلیس سازمان ملل متحد ایرلندی، که در زمینه مأموریت

.   منصوب گردیدآمدند، کشور می 15 پلیس، که از 1700عنوان فرمانده این    

المللی پول،  قانون اساسی جدید، که مثل ضمیمه به پیمان دیتون افزوده شده بود، اختیار سیاست اقتصادی را به صندوق بین

مجاز گردید که المللی پول  صندوق بین. قی، که مقّر آن در لندن است، واگذار کردبانک جهانی و بانک اروپای شر

نباید شهروند بوسنی و هرزگوین یا یکی از «بانک مرکزی بوسنی را تعیین نماید، که مانند مأمور ویژه نخستین رییس 

 بانک مرکزی ای معموله ، به بانک مرکزی اجازه فعالیتالمللی پول اما تحت سلطه صندوق بین. باشد» کشورهای همسایه

ه انتشار پول را نداشته و از این بابت به عنوان کمیسیون اجازه پرداخت وام از را.. .در شش سال نخستین « : شد داده نمی

تواند به انتشار اسکناس   نداشته و  فقط هنگامی میچنین اجازه انتشار پول رایج خود را بوسنی هم) 30(» .کند ارزی عمل می

ای خود را   داخلی سرمایهبه این ترتیب به کشور امکان بسیج منابع. مبادرت ورزد، که از پشتوانه ارزی کافی برخوردار باشد

.امکان نوسازی کشور از طریق یک سیاست پولی مستقل از همان ابتدا خط بطالن کشیده شد  بر:دهند هم نمی  

المللی پول قرار دارد، بانک اروپای شرقی هدایت کمیسیونی را  در حالی که بانک مرکزی تحت سیطره صندوق بین

های انرژی، آب،  های دولتی در بوسنی، از جمله در عرصه الیت تمامی شرکت بر فع1996دار شده است، که از سال  عهده

کند و مسئول تغییرات ساختاری در  رییس بانک، رییس کمیسیون را تعیین می. پست، مخابرات و حمل و نقل، نظارت دارد
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ن ابزار درازمدت آورد چنین فراهم های تعاونی و هم های دولتی و بنگاه بخش خدمات عمومی، به معنی فروش شرکت

)31. (گذاری است سرمایه  

دولت «کند، قدرت سیاسی واقعی در بوسنی در دستان یک  در حالی که غرب پشتیبانی خود را از دمکراسی اعالن می

دهندگان غربی منافع خود را در یک قانون اساسی،  وام. قرار دارد، که مواضع کلیدی آن در اشغال خارجیان است» موازی

ها این کار را بدون مجلس مؤسسان و مشورت با نهادهای  آن.  توسط خودشان تدوین شده بود، استحکام بخشیدندکه با عجله

خورد تا  ها برای سازندگی بوسنی بیشتر به درد جلب رضایت اعتباردهندگان می های آن طرح. اجتماعی بوسنیایی انجام دادند

ن نوین بوسنی یک گام منطقی در چارچوب فشارهای غرب در جهت  کرد مستعمره. های اساسی مردم بوسنی رفع نیازمندی

سازی کشورهای جانشین آن تحت  و خودگردانی کارگری در یوگسالوی و مطیع» سوسیالیسم بازاری«از بین بردن آزمون 

. بود» بازار آزاد«اوامر   

 

شورای امنیت ملی» انقالب آرام«  
 در این 70 و 60های  در دهه.  بودصنعتی در منطقهموفق های   درتکشور سوسیالیستی کثیرالمله یوگسالوی یکی از ق

 درصد و متوسط طول عمر 91 درصد، بهداشت و درمان مجانی، نرخ باسوادان 6,1کشور، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 

محرومیت، غرب و یک دهه تالشی، جنگ، تحریم و » های اقتصادی کمک«اما، پس از یک دوره ده ساله .  سال بود72

. اقتصاد یوگسالوی سابق فرو ریخته و زیربنای صنعتی آن متالشی شده بود  

به رغم عدم تعهد کشور و روابط تجاری نسبتاً گسترده . فروپاشی یوگسالوی بخشاً نتیجه عملکرد ایاالت متحده آمریکا بود

. اِن (1984ی شورای امنیت ملی در سال آن با کشورهای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده، دولت ریگان در یک فرمان سرّ

در سال . اقتصاد یوگسالوی را به چالش گرفت» سیاست ایاالت متحده در قبال یوگسالوی«با عنوان ) 133. دی. دی. اِس

منتشر گردید، ) 64. دی. دی. اِس. اِن (1982ها در مورد اروپای شرقی از سال   نسخه سانسورشده یکی از دستورالعمل1990

و ادغام » های کمونیستی  در جهت سرنگونی احزاب و دولت"انقالب آرام"برای انجام یک » «فشارهای شدید«که بر 

.گذاشت گیری بازار، صحه می کشورهای اروپای شرقی در سیستم اقتصادی با جهت  

د همراه شد تا المللی بلگرا ، ایاالت متحده با دیگر اعتباردهندگان بین»تیتو«، کمی قبل از مرگ 1980در همان سال 

این دور نخست از تغییرات ساختاری نمونه تغییرات . های اقتصادی مجبور سازند یوگسالوی را به پذیرش نخستین رفرم
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گرفتند، دقیقاً در این مرحله  های اجتماعی و قومی نشأت می طلبانه، که از تفاوت های جدایی گرایش.  داد بعدی را نشان می

رشد ... یک هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی ایجاد کردند«های اقتصادی  رفرم.  گرفتندفقیرشدن مردم یوگسالوی قوت

کاهش استاندارد زندگی ، ها و کاهش ارزش پول های بازپرداخت بدهی های خارجی و به ویژه هزینه تر، افزایش بدهی آهسته

و افزون بر این، تهدیدی برای ... ودبحران اقتصادی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ب...  را در پی داشتیوگسالویمردم 

)33(» .تشدید تشنجات قومی رشدیابنده بود  

ها با طلبکاران خصوصی و دولتی، از آنجا که تنافصات سیاسی مابین بلگراد  ها، به همراه توافقات بازپرداخت بدهی این رفرم

های فدراتیو دولتی نیز عمل  تضعیف مؤسسهانگیختند، در خدمت  های خودمختار را  برمی و دیگر مناطق فدراسیون و استان

المللی پول، افزایش  بایست به صندوق بین وزیر میلکا پالنینچ، که مجبور به اجرای این برنامه بود، می نخست«. کردند می

و هنگامی که صندوق ) 34(» .شد فوری نرخ بهره بانکی و اقدامات دیگری از زرادخانه اقتصاد ریگانی را، متعهد می

، در فواصل منظم زمانی هنوز مقادیری از داروی تلخ خود را به یوگسالوی 80المللی و بانک جهانی، در تمام طول دهه  بین

.کردند، اقتصاد این کشور آهسته به حالت اغما فرو رفت تجویز می  

پس از فاز .  داشتندالمللی پول، از همان ابتدا هدف محو بخش صنعت یوگسالوی را منظور های پی در پی صندوق بین برنامه

های  این رشد بین سال. شد  درصد بالغ می2,8 بر  1987 رشد صنعتی تا سال 1980های ماکرواکونومیکی در  نخستین رفرم

خوانندگان این کتاب در این اثنا، ) 35. ( درصدی داشت10 رشد منفی 1990 به صفر درصد رسید و تا سال 1988 تا 1987

.های خارجی و کاهش استاندارد زندگی محو دولت رفاه، افزایش بدهی:  آن آشنا شده اندآمدهای مربوط به دیگر با پی  

در واشنگتن با پرزیدنت بوش » آنته مارکوویچ«وزیر یوگسالوی  ، قبل از فروریختن دیوار برلین، نخست1989در پاییز 

های اقتصادی  الوی در مقابل، با رفرمیوگس. های مالی جدید را به اتمام برساند مالقات کرد تا مذاکرات در باره کمک

ها بود و توسط خود  های خودگردانی که در تملک تعاونی تر، قبل از هر چیز در خصوص از بین بردن بنگاه گسترده

، »مارکوویچ«رهبری بلگراد با حمایت مشاوران غربی، زمین را برای مأموریت ) 36. (شد، موافقت کرد کارگران اداره می

گذاری  های درخواستی را آغار کرده بود، از جمله حذف گسترده موانع سرمایه ها قبل بسیاری از رفرم مدتهنگامی که از 

.خارجی، هموار نموده بود  
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دهد شوک درمانی تأثیر خود را نشان می  
در المللی پول و یک وام از سوی بانک جهانی   فوری با صندوق بیننامه  با یک توافق1990شوک درمانی در ژانویه 

المللی دستور  که تورم باعث تضعیف درآمدها شده بود، صندوق بین با وجود آن. خصوص تعدیل ساختاری آغاز گردید

یافت، و درآمدهای  وقفه افزایش می ها روز به روز بی قیمت. مزدها در سطح اواسط ماه نوامبر را صادر کرد تثبیت دست

بایست به مثابه اعتبارات  و درآمدهای دولت، که می) 37. ( یافت درصد کاهش41 تا 1990واقعی در شش ماه نخست سال 

. های بلگراد نزد کلوپ پاریس و کلوپ لندن شد شد، به جای آن صرف بازپرداخت بدهی ها انتقال داده می به جمهوری

.های خودگردان به طرز وسیعی از حمایت محروم شدند ها و استان جمهوری  

. های سیاسی فدراتیو را نابود ساختند ختار بودجه یوگسالوی را شتاب بخشیده و مؤسسهها با یک ضربه فروپاشی سا رفرم

هایی که از  ور ساختنتد، گرایش طلبانه را شعله های تجزیه ها گرایش های مالی بین بلگراد و جمهوری ها با انسداد شریان رفرم

بحران بودجه که مسبب آن صندوق . گرفتند رو میکردند و به واسطه اوضاع دشوار اقتصادی نی اختالفات قومی تغذیه می

این بحران در واقع موجب تجزیه اقتصادی یوگسالوی شد و راه را برای جدایی : المللی پول بود، کار را به آخر رسانید بین

. هموار ساخت1991رسمی کرواسی و اسلوانی در ژوئن   

. مثل تیری بر قلب خودگردانی کارگری یوگسالوی نشستندشده از سوی طلبکاران بلگراد  های مطالبه در کنار آن، رفرم

سازی اقتصاد یوگسالوی به تمام و کمال و حذف بخش خدمات عمومی  خصوصی«، به گفته یکی از مشاوران، »هدف«

های کمونیست حزب، ارتش و سازمان امنیت مشغول و به  به ویژه، به ترویج در میان بوروکرات] طلبکاران[ها  آن» .بود

دادند، به آن شرط که پوشش اجتماعی زحمتکشان یوگسالوی به شکل  های سیاسی و اقتصادی را می ا وعده حمایته آن

توانست  این پیشنهادی بود، که یک یوگسالو مستعصل با توجه به رشد منفی روزافزونش، نمی) 38. (ای نابود گردد گسترده

) 39. ( درصد کاهش یافتند21رد، تولیدات صنعتی حتا تا  درصد دیگر سقوط ک15 تولید ناخالص داخلی 1991: رد کند

به . داری را تعیین کرده بود های خصوصی سرمایه های تعاونی به شرکت ، تغییر بنگاه1989ها، مصوب سال  قانون شرکت

 بایست جایگزین شوراهای کارگری و   می-ها  و طلبکاران آن- تحت کنترل صاحبان » های اجتماعی کمیسیون«اصطالح 

.ها گردند رهبری تعاونی  

المللی و  شده از سوی صندوق بین های مطالبه در چارچوب رفرم. های صنعتی یوگسالوی با وسواس ارزیابی شده بودند شرکت

 اجرایی های این مکانیسم. یافته به بخش صنعت متوقف گردید تا روند معامله را شتاب بخشند های اختصاص بانک جهانی وام
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 روز 30اگر شرکتی :  تنظیم شده بودند1989ها در سال   در قانون حمایت مالی شرکت-» کسیت مکانیسماِ« به اصطالح -

 هفته تقاضانامه اعالم 2 روزه قابلیت پرداخت نداشته باشد، باید در عرض 45 روز در یک فاصله زمانی 30متوالی یا 

 -های داخلی و خارجی  از جمله بانک-داد   امکان را میاین مکانیسم به طلبکاران این) 41. (ورشکستگی را نتظیم کرده باشد

حکومت در این . شده تبدیل کنند های ورشکست تا به ترتیب مناسبی اعتبارات خود را به شکل سهام اکثریت در شرکت

گرفت، که معموالً شاغلین در  شد، اعالن ورشکستگی باید صورت می اگر توافقی حاصل نمی. مورد اجازه وساطت نداشت

.آن بازنده بودند  

این مسأله گریبان .  شرکت مجبور بودند ورشکستگی اعالم کنند یا منحل شدند248، 1989بر اساس آمار رسمی در سال 

 889المللی پول،  ، درست پس از اجرای برنامه صندوق بین1990 ماهه نخست سال 9در .  نفر از شاغلین را گرفت89400

های اجرایی   سال مکانیسم2تر از  در کم) 42. (ر به همین سرنوشت دچار شدند هزار کارگ525شرکت دیگر با مجموع 

صربستان، بوسنی و هرزگوین، . کار کرد  میلیون کارگران صنعتی را از کار بی2,7 هزار نفر از مجموع 614بانک جهانی 

های تعاونی سعی  از بنگاهبسیاری . ها صدمه دیدند ها و اخراج مقدونیه و کوسوو از همه بیشتر از ورشکستگی شرکت

 درصد شاغلین 20نیم میلیون از کارگران، نزدیک به . مزدها از ورشکستگی نجات یابند کردند با عدم پرداخت دست می

.مزدی دریافت نکردند  دست1990های نخست سال  بخش صنعت، در ماه  

 

17,1جعبه   

 برنامه افالس بانک جهانی در شرق اروپا

 در 1989ای است که  ه بلغارستان، رومانی و مجارستان تحمیل شدند، دقیقاً کپی همان برنامههای افالس که ب برنامه

.به کار گرفته شده بودیوگسالوی   

 هزار شرکت دولتی را به وسیله اعالم انحالل، ورشکستگی و 6، در رومانی قصد داشت 1991های افالس  برنامه

وجب رشد تورم ها م  شدند، کاهش ارزش پول و آزادسازی قیمتهای دولتی حذف یارانه.  از بین ببردیزسا خصوصی

 تا 1991بر اساس منابع بانک جهانی بین . گردید؛ افزایش قیمت انرژی و بهره بانکی سقوط اقتصادی را تشدید نمود

. نزدیک به یک میلیون از شاغلین اخراج شدندجرا گذارد،اکه بخارست برنامه افالس را به  ، پس از آن1994  

طرح روشنی از قانون ورشکستگی از راه اقدامات مرتب، هم برای انحالل و هم برای «های بانک جهانی   اساس دادهبر

 شده از دور خارجهای   شرکت که تضمینی برای معامله منظمد،وش دار برجسته می های مسأله تغییر ساختاری شرکت
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 و به جریان .دهد ها میای برای تغییر ساختار م، انگیزه بالفعل قابل دواای بیمار، ولیه چنین قانونی به شرکت. است

، مدیران 1992در چارچوب قانون ورشکستگی مجارستان از سال » .کند  کمک میدهندگان وام سوی زها ا ارسال وام

ها عاجز بودند، مجبور بودند انحالل یا تغییر ساختاری شرکتشان را   روز از پرداخت بدهی90که بیش از ی یها شرکت

 هزار از 17 .شد کردند، آن شرکت منحل می اگر اعتباردهندگان طرح تغییر ساختاری را تأیید نمی. ه اجرا بگذارندب

.  هزار شرکت، شامل حال تغییر ساختاری گردیدند5 و  منحل1993 تا 1992های   مجارستانی در خالل سالهای شرکت

.انبوه بودکاری  آمد آن، در اینجا نیز بی پی  

بایست در زمینه  خانوارهای بلغاری در مجموع می«: کند برنامه افالس اعتراف می» مشقات« با رغبت به بانک جهانی

 در عرصه بهداشت رو به وخامت ها  برخی شاخص.شدند ی بزرگی را متحمل میها زیاندرآمد و خدمات اجتماعی 

در روسیه، جایی که » .ش یافته است سال کاه2مرگ و میر کودکان افزایش و میانگین عمر مردان تا : گذاشته اند

ارتباط عمیق میان « سال رسیده است، بانک جهانی این گرایش را اتفاقی به 58 به 64 سال از 5متوسط عمر مردان طی 

. دهد نسبت می» شرایط بدتر زندگی، فشار و مصرف الکل  

91. ، ص1997، .سی. ، واشنگتن دی1997بانک جهانی، از برنامه به بازار، گزارش توسعه جهان   

 

 ابعاد کلّی و خشونت نابودکننده زیربنای صنعتی را در 1990 و 1989های  ها در سال آمار در مورد انحالل شرکت

ها فقط  کند، و با این وجود آن  ثابت می1991های قبل از جدایی کرواسی و اسلوانی در اواسط سال  یوگسالوی، در ماه

ها پس از قرارداد دیتون  هستند، که در کشورهای جانشین یوگسالوی سال» ه افالسبرنام«جزیی از کل ابعاد آن در آغاز 

. کم و کاست ادامه پیدا کرد بی  

.  شرکت بیالن منفی داشتند2435 باقی مانده بودند، 1990 شرکتی که هنوز در سپتامبر 7531طبق برآورد بانک جهانی، از 

» ورشکسته«ها به عنوان   در چارچوب قانون حمایت مالی از شرکت میلیون1,3 شرکت با مجموع شاغلین 2435این ) 43(

 هزار کارگر 600، 1999اگر در نظر بگیریم که در سپتامبر . ارزیابی شدند و در معرض خطر ابالغ ورشکستگی قرار گرفتند

 میلیون شاغلین را 2,7 میلیون نفر از مجموع 1,9المللی   های مالی بین دهند که سازمان اخراج شدند، این ارقام نشان می

 های نساجی، فوالد سنگین، تولیدیهای انرژی، صنایع  ، اغلب جزو بخششده های ورشکست شرکت. تشخیص دادند» مازاد«
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 درصد کل 49,7همان ماه سپتامبر های کشور تعلق داشتند و در  ترین شرکت ها به بزرگ  آن.چنین جنگلداری بودند و هم

)44 (.کردند  را نمایندگی می بخش صنعتمانده شاغلین باقی  

 و در جامعه فضای یأس و سرخوردگی در حال گرفت باال را  کاری دست درآمدهای واقعی در حالت سقوط آزاد بودند، بی

قطعاً تأثیرات زیانباری بر مجموعه  «ها هشدار داد، که رفرم» بوریسالو یوویچ«رییس جمهور یوگسالوی . گسترش بود

ژرفش بیشتر بحران ...  از دست داده اندهای آن  شهروندان اعتماد خود را نسبت به حکومت و نهاد...اوضاع جامعه دارند

) 45(» .قطعاً ناامنی سیاسی را تشدید خواهد کردهای اجتماعی  اقتصادی و افزایش تنش  

 

طلبی اقتصاد سیاسی تجزیه  
به گفته .  نابودی اقتصاد و سیاست کشور به انجام برساندانداز را علیه چشم بیای  اقلیتی از مردم یوگسالوی جمع شد تا مبارزه

 کارانشان  شانه به شانه همها ها و اسلوانی ها، بوسنیایی ها، کروات مقاومت کارگران، هنگامی که صرب«یکی از شاهدان، 

میان سرد بط های اقتصادی موجب تشدید وخامت روا اما درگیری) 46. (های نژادی چیرگی یافت بر جدایی ،...بسیج شدند

. با هم و با حکومت مرکزی گردیدها جمهوری  

 هزار کارگر علیه حکومت مرکزی به اعتراض برخاستند تا افزایش 650صربستان برنامه تعدیل را صریحاً رد کرد و 

.   بعضاً متناقضی را اختیار کردندهای دیگر و  راه، ها دیگر جمهوری) 47 (.مزدها را به آن تحمیل کنند دست  

ها پشتیبانی  ، از رفرمدمکرات - یالدبیراول حزب سوس»  پوچنیکهزژو«ثل مطلب،   اسلوانی نسبتاً مرفه، رهبران جداییدر

 و تضییق حقوق زحمتکشان را در کاری افزایش بی، مانند توانم صدمات اجتماعی از نقطه نطر اقتصادی، من می «:کردند می

های حکومت   در مقابل تالشزمان، رهبران سیاسی اسلوانی اما هم) 48(» .ستندجامعه تأیید کنم، زیرا این اقدامات ضروری ه

بیشتر » میلوسوویچ«و » توجمان«برای . کردند مقاومت میایشان ه تحدید خودمختاری اقتصادی جمهوری  در جهتمرکزی

اما با وجود اعتقادات ) 49 (. پول مطرح بودیالملل شدید به نام صندوق بینهای   در جهت تحقق رفرمهای بلگراد مسأله تالش

.کردند  در مقابل حکومت مرکزی متحدانه مقاومت میها  سیاسی، آن-سایل اقتصادی  در مورد ممختلف  

های تازه به دوران  های متزلزل یا ناسیونالیست کمونیستطلب از  ، ائتالفی جدایی1990پیروز نخستین انتخابات آزاد در مه 

طلبی نیز  طلبانه بود، تجزیه تمایالت جداییکننده  طور که تزلزل اقتصادی تقویت  همان.ها بود  همه جمهوریرسیده در

ی ها رهبران جمهوری.  از هم گسیخته شدها کاری میان جمهوری هم. شد تشدید بحران اقتصادی را موجب می ،کسعبر
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: ی و سیاسی مشغول بودند، به تحریک تناقضات اقتصادشده  حسابلبیط  و تنها از سر قدرتآگاهانهتأسیس،  تازه

میان یک گیری   به جای تصمیم-داشتند » نوزایی ملی« کدام تصور خاص خود را از ها، که هر گان جمهوری رتبه عالی«

.  جنگ را انتخاب کردند، که فقط باعث استتار دالیل واقعی بحران اقتصادی بود- بازار مستقل یوگسالوی با تورم رشدیابنده 

)50(  

 افتادن در هرج طلب خود اطاعت داشتند، ، که فقط از رهبران جدایی)نیروهای میلیس(جنگجویان غیرنظامی  زمان ظهور هم

 با سبعیت شدید خود شدند، این نیروها، که مخفیانه از سوی ایاالت متحده و آلمان حمایت می. ومرج را شتاب بخشید

اشت، متالشی کرد و مردم را بر اساس مرزهای نژادی  گرایش دحکومت فدراتیوحفظ  که به  رامانده جنبش کارگری باقی

 شیطانی دست به گریبان یکدیگر شدند، اقتصاد و ملت، هر دو به پرتگاهیها  و هنگامی که جمهوری. متفرق ساخت

.سقوط کردند  

بایست  میکه آیا یوگسالوی بدین خاطر  این.  گذاشتاروپا راجنوب گرایی نوین در  های استعمار اقدامات تعدیلی، پایه

 غربی ایه  در بین قدرتبالکان در دستور کار قرار داشت،» بالکانیزه کردن«که آیا واقعاً یک  این و شد، تجزیه می

متحده آمریکا، نگران از آنکه مبادا کرد، در حالی که ایاالت  طلبان پافشاری می آلمان در حمایت از تجزیه. انگیز بود بحث

.ا باز بکند، در آغاز بر حفظ یوگسالوی تأکید داشت ناسیونالیستی ر چرکینیک دمل  

 -هانس«، وزیر امور خارجه آلمان 1990راستی وی در مه  و ائتالف دمکراتیک دست» فرانیو توچمان«پس از پیروزی 

انشعاب کرواسی ، چراغ سبز را برای قرار داشت، که در ارتباط تقریباً روزانه با همکارانش در زاگرب »دیتریش گنشر

به ها را  ، آناش پیمانان غربی حمایت آلمان حالت انفعالی نداشت؛ آلمان با وارد آوردن فشار دیپلماتیک بر هم. ان دادنش

سلطه اقتصادی خود را در « با دست باز خواست در میان متحدانش  آلمان می.تخسا شناسایی اسلوانی و کرواسی مجبور می

)51(» .اروپای مرکزی تحکیم بخشد  

 وزیر ».نمود  و توسعه دمکراتیک را تشویق میگذاشت بر یک وحدت سست و ضعیف صحه می«گر واشنگتن از سوی دی

ایاالت «اطالع داد، که » میالن کوچان«و پرزیدنت اسلووانی » توچمان«، به »جیمز بیکر«امور خارجه ایاالت متحده 

اما اگر شما مجبور به رفتن باشید، ...  خواهند دادانبه را نه تشویق و نه مورد پشتیبانی قرارج متحده آمریکا انشعاب یک

در این بین، کنگره آمریکا قانونی را به تصویب ) 52(» .حل آن از طریق مذاکرات به دست بیاید بهتر است که راه

ع لمللی پول خواستار قطا های مالی به یوگسالوی را ممنوع کرده، و از بانک جهانی و صندوق بین رسانید، که تمامی کمک
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و . برای یوگسالوی نامید» حکم مرگ امضاشده«این قانون را به راحتی » سیا«. ا به بلگراد گردیده تمامی اعتبارات آن

وگسالوی که به مثابه نهادهای مستقل سیاسی به های ی  که جمهوریکرد، وزارت خارجه ایاالت متحده بر آن تأکید می

» .برگزار کنند ای  تضمین شود، انتخابات جداگانهها جمهوریک تک اعتبارات برای تکه  قبل از آن «مدند،آ شمار می

)53(  

 

آمدهای آن قرارداد دیتون و پی  
، اعتباردهندگان غربی توجه خود را به کشورهای جانشین یوگسالوی معطوف 1995پس از قرارداد دیتون در نوامبر 

ها و   حاال دیگر در چنگال تبدیل جداگانه بدهیها، که های خارجی یوگسالوی به دقت بر یکایک جمهوری بدهی. ساختند

)54. (توافقات در مورد تطبیق ساختارها اسیر بودند، سرشکن شده بود  

های ماکرواکونومیکی تحمیلی صندوق  المللی اعتباردهنده این توافق حاکم بود، که رفرم های بین بین کشورها و مؤسسه

سالمت «خود کامالً دست نیافته و یک شوک درمانی دیگر الزم است، تا المللی پول بر یوگسالوی تاکنون به اهداف  بین

کرواسی، اسلوانی و مقدونیه مقررات اعتباری را قبول کردند تا سهم خود . کشورهای جانشین را بازسازی کند» اقتصادی

. کرد را تداعی می» رکوویچآنته ما«ای که ادامه برنامه افالس در زمان  های یوگسالوی به عهده بگیرند، مسأله را از بدهی

وقفه   بی1996ای آشنا برای همه است، از سال  ها و فقیرتر شدن مردم، که نمونه ها و بانک شدن کارخانه روند پرشتاب بسته

کرد؟ رهبران کشورهای مستقل جدید، که  المللی پول را اجرا می های صندوق بین بایست دستور  و چه کسی می.یافتادامه 

.کردند کاری می قید و شرط با اعنباردهندگان هم مطیعانه و بی  

ای را با  نامه و در اوج جنگ داخلی، توافق1993، مجبور بود در سال »توچمان«در کرواسی، دولت در زمان ریاست 

های زاگرب  های جدید، که قبل از هر چیز به بازپرداخت بدهی در عوض وام. المللی پول به امضا رساند صندوق بین

های بیشتری را پذیرفت، که به کاهش  یافتند، دولت کرواسی انحالل کارخانجات و اعالم ورشکستگی بنگاهاختصاص 

 1994 درصد در سال 19,1 به 1991 در سال  درصد15,5 از ان بیکارنرخ رسمی. مزدها به سطحی نازل منجر گردید دست

)55. (افزایش یافت  

صنایع بزرگ دولتی » آزادسازی« گذاشت، همراه با اقداماتی به منظور زاگرب قانون ورشکستگی شدیدتری را نیز به اجرا

المللی و  نامه خود به صندوق بین حکومت کرواسی در تفاهم. های عمومی مردم بودند که در کار تدارک و تأمین نیازمندی
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 و کامالً بانک جهانی قول داد که سیستم بانکی کشور را با کمک بانک اروپای شرقی و بانک جهانی نوسازی

گر  های واسطه گذاری خارجی و شرکت های سرمایه سازی کرده تا درب بازار بانکی کرواسی به روی مؤسسه خصوصی

.بازرگانی باز گردد  

کاهش شدید بودجه . تواند از طریق سیاست پولی و ارزی ذخایر تولیدی خود را بسیج کند اکنون، نمی دولت کرواسی هم

های  سازندگی تنها از طریق وام.  بود، امکان سازندگی مستقل پس از جنگ را عقیم گذارددولتی، که جزیی از توافقات

.کند  تضمین می21 فرآیندی که بدهکاری کرواسی را تا اواخر قرن -پذیر است جدید خارجی امکان  

فت که پذیر» اسکوپیه« دولت در 1993در دسامبر .  اقتصادی مشابهی قدم گذارد-مقدونیه نیز در مسیر سیاسی

غیرعادی . المللی پول اعتبار بگیرد  را متوقف سازد تا از صندوق بین مزدهای واقعی را کاهش دهد و پرداخت وام دست

برای تصفیه » بازل«المللی، شامل بانک هلند و  بانک  نیز در گروه حامیان بین» جرج سوروس«باز  بود، که میلیاردر بورس

بایست فقط این  کننده، برای نوسازی منظور نشده بود، بلکه می ا پول گروه حمایتام. المللی، شرکت داشت های بین حساب

.های معوقه به بانک جهانی را تصفیه کند کرد، که بدهی ایجاد می» اسکوپیه«موقعیت را برای   

های  شرکتها مجبور بود انحالل  وزیر مقدونیه در مقابل تبدیل بدهی نخست» برانکو کرونکووسکی«افزون بر این، دولت 

ها نزدیک به نیمی   آن-را اخراج کند» مازاد«قرار داشتند، تأیید نموده و شاغلین » ورشکستگی«مانده را که در معرض  باقی

نیز با جدیت خاطرنشان » هاری کوستوف«چنانچه معاون وزیر دارایی . دادند از کارگران صنعتی مقدونیه را تشکیل می

شده از سوی اعتباردهندگان حاصل   به خاطر رفرم سیستم بانکی مطالبه ، که نرخ بهرهساخت، با توجه به آن ابعاد نجومی

)57(» .غیرممکن بود که شرکتی را در کشور پیدا کنید که بتواند مقرون به صرفه فعالیت کند«کرده بود،   

 در 90/1989های  د، که در سالبو» برنامه افالس«المللی پول در مقدونیه ادامه همان  در مجموع، درمان اقتصادی صندوق بین

های اقتصادی  مقدونیه در بازار بورس فروخته شدند، اما این  سودآورترین بنگاه. جمهوری فدراتیو یوگسالوی آغاز شده بود

.کاری بود ها موجب اضمحالل صنایع و گسترش بی حراج  

لیوبه  «1996ظیمی از اقتصاد، در سال به رغم بحران اجتماعی و حراج بخش ع. المللی در حال تحسین بود سرمایه بین

المللی پول مقدونیه را با  ها اعالم کرد، که بانک جهانی و صندوق بین وزیر دارایی مقدونیه با افتخار به رسانه» ترپِوسکی

رییس هیأت نمایندگی صندوق ) 58. (ترین کشورها به حساب آورده اند های دوران گذار جزو موفق توجه به رفرم

های ثبات اقتصادی، به ویژه  ، با اظهار رضایت از وی اعالم داشت که نتایج برنامه»پاول تومسون«ی پول در مقدونیه الملل بین
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رغم  ولی دالالن وی بر این تأکید داشتند، که علی. بوده است» مؤثر» «هامزد  سیاست کارآمد دولت در خصوص دست«

.چنین خدماتی، کاهش بیشتر بودجه ضرورت دارد  

مدیریت استعماری، با زور قرارداد دیتون و با تکیه بر آتش توپخانه . ها در بوسنی از همه جا شدیدتر بود الت غربیاما دخ

.ناتو، تضمین نمود که آینده بوسنی نه در سارایو، بلکه در واشنگتن، برلین و بروکسل رقم بخورد  

اعتباردهندگان غربی در ابتدا . میلیارد دالر تخمین زد 47دولت بوسنی مخارج نوسازی را بر اساس قراداد دیتون به میزان 

افزون بر این، یک بخش از این .  میلیارد دالر وام نوسازی را دادند، که در واقع فقط یک بخش از آن تأمین گردید3قول 

ات غیرنظامی، پول جدید به عنوان تسویه حسابی در نظر گرفته شده بود، که بوسنی بر اساس قرارداد دیتون در قبال تجهیز

.گذاشت در اختیار نیروهای حافظ صلح می  

 30به مقدار ) مساعده(مندانه یک وام موقتی  بانک مرکزی هلند سخاوت. شوند های قدیمی می های جدید وقف بدهی وام

المللی   صندوق بین. المللی تسویه کند  خود را نزد صندوق بین های معوقه میلیون دالر در اختیار بوسنی قرار داد تا بتواند بدهی

المللی  های درخواستی از صندوق بین اما در تناقضی پوچ و خشن، وام. کرد بدون این بازخرید اعتبارات جدید را تصویب نمی

ها در  به جای آن، این پول. یابند زده، به نوسازی اختصاص نمی تأسیس برای کشورهای جنگ پول، از صندوق اضطراری تازه

های معوقه بوسنی به  گیرند، که در آغاز به منظور تسویه حساب بدهی انک مرکزی هلند قرار میخدمت بازپرداخت به ب

)59. (المللی پول میانجی شده بود صندوق بین  

 از جنگ  های جدید چیزی به سمت سازندگی و نوسازی اقتصاد ویران  یابند، و از پول ها افزایش می بدین صورت قرض

.یابد بوسنی جریان نمی  

مندی وافر خود  های غربی عالقه ها و کمپانی رود، دولت ها به مسلخ می نگامی که نوسازی در قربانگاه بازپرداخت بدهیدر ه

 هرزگوین -با کشف ذخایر انرژی، تقسیم بوسنی به فدراسیون بوسنی . دهند را به ذخایر طبیعی مستعمره نوین خود نشان می

های  ها و صرب کروات. اداد دیتون، اهمیت استراتژیک نوینی کسب کرد صربی صرپسکا بر اساس قر-و جمهوری بوسنی 

سنگ در قسمت شرقی سلسله جبال دیناری داشتند، که ارتش کرواسی با  بوسنیایی اطالعاتی در مورد ذخایر نفت و ذغال

گان بوسنی گزارش نمایند. های کراژینا بازپس گرفت حمایت ایاالت متحده در آخرین حمله قبل از قراداد دیتون از صرب

. های خود را در آنجا انجام داده اند برداری ، نمونه»آموکو«دادند، که کمی پس از آن چندین شرکت خارجی، از جمله  می

)60(  
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، قرارگاه مرکزی ارتش یاالت »توزال«در نزدیکی » ساو«افزون بر این، در بخش صربی کرواسی، کمی دورتر از رود 

ها به هنگام جنگ انجام شده اند، ولی بانک  نخستین شناسایی. توجه واقع شده اند ابعادی قابلهای نفتی در  ه متحده، حوز

احتماالً بدین خاطر، که از تصرف مناطق .  را در ناآگاهی نگاه داشتندای منطقهه های فراملیتی حکومت جهانی و کنسرن

.ها جلوگیری به عمل آورند باارزش توسط آن  

آورده احتمالی انرژی معطوف است، ایاالت متحده آمریکا و  ها و منابع باد ه بازپرداخت بدهیها ب از آنجا که توجه آن

آماده اند، بر تقسیم بوسنی متمرکز » پاسداری از صلح« هزار نیروی ناتو، که به منظور 70 به همراه - آلمان اهتمام خود را

.رب قرار داردکرده اند، که بدین ترتیب در خدمت منافع اقتصادی و استراتژیک غ  

کنند و تناقضات اجتماعی و  را بین خود تقسیم می] اقتصاد یوگسالوی سابق[مداران محلی و منافع غرب طعمه  سیاست

تالشی مداوم این کشور سابق بر اساس مرزهای نژادی، . بخشند نژادی یوگسالوی قدیم را در ساختار منشعب تحکیم می

.شکند سازی سرزمینشان در هم می علیه مستعمرهمقاومت همه یوگسالوها از هر نژادی را   

همه رهبران کنونی «:  خاطرنشان ساخت1995اما، چه چیزی در این میان جدید است؟ یک ناظر تیزبین، در همان سال 

ها برای برآورده ساختن تقاضاهای بانک  های سابق یوگسالوی از کادرهای حزب کمونیست بودند، و همه آن جمهوری

گذاری واجد شرایط شوند و بدین  المللی پول با هم مسابقه گذاشته اند، تا برای اعتبارات سرمایه ق بینجهانی و صندو

)61(» .ترتیب بتوانند قدرت خود را تحکیم بخشند  

 

 پس از بوسنی، حاال نوبت کوسوو است
 گرفته 1992 بوسنی در سال خطاهای اقتصادی و سیاسی، با مراحل مختلف جنگ بالکان توأم بود، از نخستین حمله ناتو به

سازی بالکان  بوسنی و کوسوو تنها مراحلی از روند مستعمره. 1999در سال » بشردوستانه«تا بمباران یوگسالوی به دالیل 

 -نمونه تهاجم ناتو در بوسنی در لوای قراداد دیتون، خود را در کوسوو تحت وکالت رسمی سازمان ملل . هستند

.کند تکرار می، »مأموریت صلح«  

بانک جهانی در مشاورت . دست در دست هم، در حرکتند» آزاد«در کوسووی بعد از جنگ، تروریسم دولتی و بازار 

حتا یک . تنگاتنگ با ناتو، به دقت نتایج احتمالی یک تهاجم نظامی به منظور اشغال کوسوو را مورد بررسی قرار داده بود
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شکی در آن نیست، که بانک ) 62. (تمل بعد از جنگ تعمق کرده بودهای مح سال قبل از بروز جنگ، در مورد سناریو

.های نظامی مطلع شده بود جهانی از سوی ناتو در همان فاز نخستین پیرامون نقشه  

هماهنگی «ای به منظور   ها ادامه داشتند، بانک جهانی و کیسیون اروپایی از وکالت ویژه در زمانی که هنوز بمباران

های اقتصادی اساساً حذف نگردیده بود، ولی بر این  یوگسالوی از امکان کمک. برخوردار شدند» های اقتصادی کمک

تواند انتظار اعتبارات  نمی) 63(» تا آن زمان که شرایط سیاسی در آنجا تغییر نکرده است«تأکید گردید، که بلگراد 

.نوسازی را داشته باشد  

، که در زمان »رامبویه«نامه  حمیل شدند، که تا حد زیادی مقررات توافقهای اقتصادی به کوسوو ت ها رفرم پس از بمباران

تعیین » رامبویه«قراداد )  الف4بخش  (1ماده . کردند خود بر اساس الگوی قراداد دیتون تنظیم شده بود را دنبال می

.کند کفایت می» اصول بازار آزاد«کرد، که برای اقتصاد کوسوو  می  

: ها وظیفه آن. ارتشی از موکالن و مشاوران تحت سرپرستی بانک جهانی به کوسوو وارد گردیدبه همراه نیروهای ناتو، 

» اقتصاد بازار شکوفان، آزاد و شفاف«یک ها مهیا و گذار شتابان کوسوو را به  گذاری خارجی زمینه را برای سرمایه

 شفاف ارآمد، پایدار وکهای  مؤسسه«، که  کا درخواست نمود- چ-جامعه اعتباردهندگان از دولت موقت او. تضمین کنند

المللی   قاچاق مواد مخدر در بالکان برای جامعه بینیافته و ن کا، جنایات سازما- چ- ارتباط شدید میان او) 64(» .را بنا نهد

.شد محسوب نمی» حکمرانی خوب«به مثابه مانعی بر سر راه مناسبات دمکراتیک و   

مارک آلمان فدرال به عنوان واحد پول رسمی به جریان . الوی در پریشتینا بسته شدندهای دولتی یوگس در این بین بانک

 سیستم بانکی، های تقریباً مجموعه سیستم بانکی و بدین ترتیب کنترل کامل بر فعالیت] آلمان[» کومرتس بانک«و . افتاد

)65. (به اضافه انتقال پول و معامالت ارزی را به دست گرفت  

ای ه  ارزان به حراج سرمایههای سنگ به قیمت منابع غنی زیرزمینی و ذخایر ذغالبایست  های غربی، میتحت اشغال نیرو

، »ترپشا«گذاران غربی حتا قبل از شروع جنگ چشم طمع خود را بر مجتمع عظیم صنعتی   سرمایه.خارجی در بیاید

نه فقط مس و ذخایر عظیم » ترپشا«مجتمع ) 66. (دوخته بودند»  میلیون دالر5 دارایی بالکان به ارزش ترین باارزش«

 17، سازی ری و قالبگ به این مجتمع، چندین ریخته.، طال و مس را نیز در خود نهفته داردچنین کادمیوم روی، بلکه هم

افزون بر این، در شمال .  یوگسالوی تعلق داشتند باتریدیترین کارخانه تولی کارگاه فلزپردازی، یک نیروگاه و بزرگ

.ن وجود دارد میلیون ت17ُ به مقدارای   و ذغال قهوهسنگ وو ذخایر ذغالکوس  
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» برنارد کوشنر«هنوز یک ماه از اشغال نظامی کوسوو سپری نشده بود، که سرپرست هیأت سازمان ملل در امور کوسوو، 

هایی   بهادار و دیگر داراییهیأت اختیار دارد، تمامی اموال منقول و غیرمنقول، از جمله اوراق«: چنین حکمی را صادر کرد

ها به ثبت  جمهوری صربستان و یا هر سازمان دیگری تعلق داشته و یا به نام آنکه به جمهوری فدراتیو یوگسالوی، 

)67(» .قلمرو کوسوو قرار دارند، اداره کنددر را،که رسیده است   

دار  های فکری که مورد حمایت سرمایه نگاه، یکی از ب»اینترنشنال کرایسیس گروپ«: دادند ها وقت را از دست نمی آن

شغال نظامی کوسوو سندی بیرون داد، که در آن به هیأت مأمور سازمان ملل چند ماه پس از ا قرار داد، »جرج سوروس«

داد که این  ، و توضیح می» تحویل بگیرندها را از صرب» ترپشا« هرچه زودتر مجتمع صنعتی کرد، در کوسوو پیشنهاد می

های  ، مجهز به سالح»پاسداران صلح«نیروهایی از» کوشنر «2000و در اوت ) 68. ( باید به اجرا درآیدنهگومسأله چ

 ناشی از محیطی به آنجا فرستاد، تا مجتمع را به بهانه تهدیدات زیست) ضد بخارهای سمی ییها مجهز به ماسک(را سنگین 

. مواد دافعه زیانبار، اشغال کنند  

ماریسون «شرکت . را به یک کنسرسیوم غربی واگذار کرده است» ترپشا« ملل مجموعه مجتمع در این بین، سازمان

تغییر » واشنگتن گروپ«، به »ریتئون اینجینیرینگ اند کُنستراکشن«، که امروزه به خاطر ادغام با »کنودسن اینترنشنال

های   در جهان، و یکی از شرکتتولیدیی و ابزار ساختمانای اقتصادی تولید ابزار ه مندترین بنگاه نام داده و یکی از قدرت

از فرانسه و گروه » سی.ای. تی «ه،لتر این معام های تازه شریک. سهیم بود» ترپشا«در معامله ،  استمهم تسلیحاتی

.هستند» بولیدِن کُنتِک«سوئدی ای  مشاوره  

 

پیروزی نئولیبرالیسم: الحکومه مافیادار  
بنیاد جورج سوروس برای «کرد،  گذاری می برای بازسازی کوسوو سرمایه» ج سوروسجور«در حینی که ثروتمند معروف 

بنیادهای «که بخشی از شبکه » بنیاد کوسوو برای یک جامعه باز«در پریشتینا یک شعبه جدید به نام » یک جامعه باز

»  هاند تروی«گام با  نیاد سوروس همب.  شوروی سابق بود، افتتاح کرد سوروس در بالکان، اروپای شرقی و اتحاد» المنفعه عام

بازسازی «های مشخصی برای  زده کمک بانک جهانی برای کشورهای جنگ) های اعتیاردهنده تراست یا شرکت(

تر  تر و بامسئولیت تر، خالصانه ها بتوانند در محالت خود به صورت شفاف آن«داد، تا  ارائه می» های اداری محلی دستگاه
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ای با  ، که دارای روابط بسیار گسترده) کا- چ-او(ها در دست   آنجایی که بخش اعظم این دستگاهاز) 69(» .خدمت کنند

. میلیون دالری به هدف خود نائل گردد20یافته است، بود، بعید است که این برنامه  جنایتکاران سازمان  

 عمالً آب به آسیاب اقتصاد جنایی برای بهبودی اقتصادی که توسط طلبکاران خارجی به کوسوو تحمیل شد،» داروی قوی«

از آنجا که آلبانی و کوسوو مرکز تجارت مواد مخدر . کند، ریخت که سنتاً در آلبانی ریشه داشته و از فقر و ارتشا تغذیه می

دالرهای مواد . در بالکان است، در نتیجه کوسوو نیز طلب طلبکاران خارجی خود را با پول کثیف پرداخت خواهد کرد

های کوسوو هدایت شده و مخارج بازسازی کشور را تĤمین خواهد کرد، که برای   بستر پرداخت بدهیمخدر به

.توجهی است گذاران خارجی معامله بسیار جالب سرمایه  

اما . تجویز شد، تالشی یوگسالوی را باعث گردید» ناتو«کم و با پشتیبانی  ، کم80این داروی اقتصادی که از دهه 

قش اساسی لیبرالیسم نوین را یا مورد اغماض قرار داده و یا تکذیب کردند و در عوض به مدح و ثنای های گروهی ن رسانه

نظری و  پردازان به دنبال تنگ نظریه. گشته کشور پرداختند زده و ویران به عنوان پایه اصلی احیای اقتصاد جنگ» بازار آزاد«

 تنها دلیل پیدایش جنگ و ویرانی قلمداد کردند، در حالی که در دگماتیسم ویژه خود، اختالفات فرهنگی، ملی و مذهبی را

.آمدهای روند بسیار عمیق تکه تکه شدن سیاسی و اقتصادی است واقع جنگ و ویرانی پی  

شود که انسان وقایع تاریخی را به درستی دریابد و  کند، بلکه مانع از آن می این دانش کاذب نه تنها حقیقت را کتمان می

در رابطه با یوگسالوی سابق پایه و اساس تاریخی وحدت . سازد های اجتماعی را پنهان می رچشمه واقعی بحراننهایتاً س

.ها در یک جامعه چند ملیتی، مخدوش گردید اسالوها در جنوب، همبستگی و هویت آن  

گام با تسخیرهای  مللی پول همال های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین رفرم. ها انسان در خطر است در بالکان جان میلیون

سازمان ملل، امکانات حیات مردم را نابود ساخته و حق برخورداری از کار را به بازی » پاسداران صلح«نظامی توسط 

ها حوایج اساسی انسان در مورد مواد غذایی و محل سکونت را برای بسیاری غیرقابل دسترسی کرده است  این رفرم. گرفتند

به نام سرمایه جهانی مرزها از نو ترسیم شدند، قوانین حقوقی جدیدی . نگ و هویت ملی شده استو موجب تحقیر فره

یک بار دیگر ثابت گردید، . شدندهای اجتماعی محو  تدوین گردیدند، صنایع مضمحل، سیستم بانکی و مالی نابود و برنامه

 داده داری ملی، حق حیات اری یوگسالوی یا سرمایهکه به هیج آلترناتیوی در برابر سرمایه جهانی، خواه سوسیالیسم باز

.شود نمی  
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نظم نوین جهانی:  ششمبخش  

 

تطبیق ساختاری در کشورهای صنعتیهای  رفرم - 18  

دهقانان در . شوند گردد و کارگران اخراج می های اقتصاد کشورهای غربی، اماکن تولیدی تعطیل می عمالً در کلیه بخش

گردند،  سازی متحول می های هواپیما و ماشین شرکت. وپای غربی با خطر ورشکستگی روبرویندایاالت متحده آمریکا و ار

شوند، تولید اتوموبیل به کشورهای اروپای شرقی و آسیا انتقال پیدا  معادن ذغال سنگ در آلمان و انگلستان تعطیل می

های بزرگ  دسازی و فروپاشی شرکتآزا: نهد رکود اقتصادی به نوبه خود روی مشاغل خدماتی تأثیر می. کند می

آمد  ای، تالشی معامالت مستغالتی در توکیو، پاریس و لندن پی های خرده فروش زنجیره هواپیمایی، ورشکستگی فروشگاه

رفت حجم وام و اعتبارات انجامید که آن نیز به نوبه خود تمامی سیستم  سقوط قیمت مستغالت به نوبه خود به پس. آن بود

های کوچک،  رکود اقتصادی در دوران حکومت ریگان و تاچر، چندین موج ورشکستگی شرکت. م ریختمالی را دره

را پدید آورد، ) فوزیون(ها  شرکت و سیلی از ادغام) انداز در آمریکا های پس مثالً بحران بانک(های محلی  فروپاشی بانک

 در های بزرگ  با آغاز به هم پیوستن کنسرن. را تقویت کرد1987 اکتبر 19» دوشنبه سیاه«که سقوط بورس در روز 

. ، بحران اقتصاد جهانی وارد فاز نوینی گردید که اوج خود را در انفجار مالی در سطح جهان یافت90دهه   

 

رحراج کشو  
ر  در مرکز بحران کشورهای صنعتی غربی، بازارهای رسمی قرض قرار گرفته که در آن روزانه صدها میلیارد دال

ها نهاد که  های دولت، اهرم فشار مؤثری در اختیار مؤسسات مالی و بانک رشد عظیم بدهی. شود های ملی معامله می قرضه

این . اند سیاست اجتماعی و اقتصادی حتا کشورهای بسیار پیشرفته را نیز دیکته کنند ها قادر گردیده به وسیله آن، آن

ردیده است که مؤسسات اعتباری، بدون دخالت رسمی بانک جهانی و صندوق ها در اروپا و آمریکا متداول گ روال مدت

های اقتصادی   به این طرف رفرم90از دهه . کنند های نظارتی را تعیین می که قانوناً مجاز باشند، اهرم المللی و بدون آن بین

ق ساختاری است، که قبالً در های تطبی یابد دارای بسیاری از اجزای اصلی برنامه که در کشورهای صنعتی انجام می

های تجارتی و  شود که به طور مستمر به بانک از وزرای دارایی خواسته می. کشورهای جهان سوم صورت گرفته بود



 جهانی اما خشن ... 206 تارنگاشت عدالت

 

شود و بدین  ها دیکته می که اهداف و نحوه ترمیم کسر بودجه به آن در ضمن این. مؤسسات مالی بزرگ گزارش دهند

. گیرد  های در حال انقراض قرار می  لیست مدلصورت دولت رفاهی رفته رفته در  

های دولتی، ایالتی و والیتی توسط بازارهای مالی به دقت  اجتماعی، بدهی های دولتی، مؤسسات تأمین  بدهی شرکت

هنگامی که ) مثالً توسط ریتینگ آجنتور مودیز اینوستورز سرویس اند استاندارد. (گردد یابی می بندی شده و ارزش طبقه

دمکرات این  اوراق قرضه دولتی سوئدی را  کاهش داد، بر تصمیمات دولت سوسیال   ارزش 1995در سال » ودیزم«

کاهش   کمک هزینه کودکان و خدمات بیمه بیکاری را موجب  های اجتماعی تأثیر گذارد و  کشور در مورد برنامه

باعث شد که کارمندان دولتی » دیت رایتینگمودیز کر«های کانادا به همین صورت  در رابطه با بدهی) 1. (گردید

هایی که قادر به تأمین مستقل بودجه  آن ایالت. های دولتی در ایاالت مختلف تعطیل گردند اخراج گردیده و بیمارستان

سازی که  در چارچوب برنامه خصوصی. نبودند، مجبور شدند خدمات درمانی، فرهنگی و اجتماعی خود را تقلیل بخشند

آهن  مثالً کلیه شبکه راه. های عظیمی از مایملک دولتی به حراج گذارده شد استریت به کانادا تحمیل شد، بخش توسط وال

 میلیارد دالر، یعنی مبلغی که کمتر از قیمت خرید کنسرن 2رسید، به قیمت ناچیز   می19این کشور که قدمتش به قرن 

)  2. (بود، به فروش رفت» البات«سازی کانادایی  آبجو  

آهن خالصه  های تلفن و راه سازی خدمات دولتی، خطوط هوایی، شرکت ولی این نوع حراج کشور تنها در خصوصی

هایی که  های بهداشتی و آموزشی دارد تا نهایتاً کلیه بخش سازی بخش   سر در هوای خصوصیها سرمایه کنسرن. شود نمی

تقریباً یک عبارت » گذاری سرمایه«ازمان تجارت جهانی، برای س. تاکنون در کنترل دولت بود را در اختیار خود گیرد

گیرد، به  طور خدمات شهری و غیره را در برمی های فرهنگی و ورزشی و همین مرز و ثغور است، که کلیه فعالیت بی

ب ها در تالشند تا تأمین آ اکنون کنسرن هم. شرطی که به هر نحو امکان تبدیل آن به یک شرکت سود دهنده میسر باشد

های ملی و بسیار چیزهای دیگر را در اختیار  ها، شبکه راه و ترابری در درون شهرها، پارک راه نوشیدنی، شهرداری، بزرگ

.خود گیرند  

ای یافتند  های تجارتی راه ساده ها و بانک  کنسرن80اوایل دهه  از . ها، عالمت مشخصه بحران است »تبدیل بدهی«روند 

توانند ضررهای خود  ها می از این طریق آن. های دولتی تبدیل نمایند ها را به بدهی ند و آنهای کالن را آب کن که بدهی

ها در یکدیگر آغاز   که موج ادغام شرکت80های آخر دهه  در طی سال. را به طور سیستماتیک تحمیل دولت کنند

های  ختند، بدین طریق که شرکتاندا شده بار کسری بودجه را به گردن دولت می های ورشکست گردید، با خرید شرکت
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های تجارتی قادرند اعتبارات قالبی خود  بانک. کردند کرده و ضرر حاصله را از مالیات کسر می خریداری شده را تعطیل 

ها و  بخش برای شرکت نسخه رهایی. را نیز به طور مستمر از مالیات بکاهند و آن را به ضرر قبل از مالیات تبدیل کنند

.های شرکت به صندوق مالی دولت بنا گردیده است رتی متزلزل بر پایه اصل تحمیل بدهیهای تجا بانک  

های بزرگ  های نوین کار به مصرف نرسید، بلکه توسط شرکت های دولتی نه تنها برای ایجاد محل عالوه برآن یارانه

هایی که به کاهش نیروی کار  ولوژیهای عظیم را تأمین سازد، هم تکن استفاده شد تا هم مخارج مالی الزمه برای ادغام

از اینرو، این دولت است که بخش عظیم . ها را به جهان سوم انتقال دهد کند را به بازار آورد و هم تولید آن کمک می

ها را به عهده دارد و از یک طرف به تمرکز ثروت و از طرف دیگر به کاهش محل کار  مخارج تغییر ساختاری شرکت

های کوچک و متوسط و در این رابطه افزایش تعداد کارگران و کارمندان   ورشکستگی شرکت.کند صنعتی کمک می

.انجامد ها می گیر مالیات دهنده نیز هستند، به کاهش چشم اخراجی که در ضمن مالیات  

 زیرا که یکی و نازل است، تاکنون انتقام تلخ خود را گرفته است، گرد داشته های مالیاتی بیش از اندازه عقب اینکه سیستم

های گذشته به طور مستمر  ها در سال مالیات شرکت. های دولتی در آن نهفته است از علل تعیین کننده پیدایش بدهی

های بردرآمد و یا  باشد،  با مالیات کاهش یافته است، در حالی که آن بخش از مردم که دارای درآمد کم و یا متوسط می

های دولتی گردیده  بوده است و این نوع درآمدهای دولتی مصرف پرداخت بدهیهای غیرمستقیم باال روبرو  مالیات

خود را به » باج«ا ه کند، از طریق هدایای مالیاتی و انواع یارانه در حالی که دولت از مردم خود مالیات اخذ می) 3.(است

. پردازد های کالن می ها و سرمایه شرکت  

مثل باهاما، سوئیس، های مالیاتی  ها به بهشت کی و به دنبال فرار سود شرکتبحران مالیاتی به کمک تکنولوژی مدرن بان

که مستعمره » کایمان«مثالً از نظر مرکزیت مالی، جزایر . جزایر کانال مانش، لوکزامبورگ و غیره تسهیل یافته است

های کاذب  ق به شرکتهای آن که بخش اعظم آن متعل پادشاهی انگلیس در منطقه کارائیب است، نسبت به حجم صندوق

 و 80رشد کسر بودجه در ایاالت متحده آمریکا در دهه ) 4.( در سطح جهان قرار دارد5و یا افراد ناشناس است، در مقام 

ها به خارج برای شانه خالی کردن از پرداخت   در رابطه مستقیم با فرار عظیم مالیاتی و خارج ساختن سود شرکت90

های   مقادیر نجومی که در جزایر کایمان و یا باهاما وجود دارد که بعضاً توسط سازمانبرعکس با. مالیات قرار داشت

. گیرد گذاری در ایاالت متحده آمریکا صورت می گردد، سرمایه کار کنترل می تبه  
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 هدیه برای طلبکاران و نحوه تهیه پول
ایای دولتی در عین حال طلبکاران دولت آید که در آن، دریافت کنندگان هد  بدین صورت یک دایره شیطانی پدید می

ها و  کنند، از  آن بانک را فربه می» بیگ بیزنس«ها  های دارایی به کمک آن خانه های دولتی که وزرات  بدهی.نیز هستند

واقعاً که وضعیت مضحک و . برداران اصلی سوبسیدهای دولتی هستند شود که کماکان از بهره مؤسسات مالی تهیه می

دولت در بدهکار کردن خود به طور فعال سهیم است، بدین صورت که هدایایش به مصرف خرید اوراق : ستمعنی ا بی

دولت به شدت در منگنه قرار دارد، از یک طرف زیر فشار البی اقتصادی بسیار قوی است، که . رسد قرضه ملی می

.  خصوصی در مقام طلبکار قرار گرفته استهای کند تا این هدایا ادامه یابد و از طرف دیگر تحت فشار بانک کوشش می

های خصوصی و مؤسسات مالی است، لذا این مؤسسات   بانک های دولتی متعلق به و از آنجا که بخش عظیمی از بدهی

ها  های نوینی از منابع خود را به صورت هدیه و یا سوبسید در اختیار آن بخشند تا دولت بخش فشار بر دولت را شدت می

. قرار دهد  

های مرکزی تغییر یافته است تا  های اقتصادی، موازین بانک عالوه برآن، در اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری

ها قرار ندارند و  کنند و دیگر زیر نفوذ دولت ها اکنون رسماً مستقل عمل می آن. های خبرگان مالی برآورده گردد خواسته

های مرکزی دیگر مجاز به  طبق موازین جدید، بانک. گردند محتاج میعمالً روزبروز بیشتر به کرامت طلبکاران خصوصی 

کند که پرداخت اعتبار بسته به تشخیص بانک   قرارداد ماستریخت قید می104مثالً بند . پرداخت اعتبار به دولت نیستند

ین موازینی مستقیماً به این چن) 5.(تواند مجبور گردد تا چنین اعتباراتی را بپردازد یعنی بانک مرکزی نمی. مرکزی است

. انجامد رشد بدهکاری دولتی به مؤسسات مالی و بانکی خصوصی می  

بانک مرکزی که اکنون نه به قوه اجراییه و نه به قوه مقننه جوابگو نیست، در عمل همانند یک بورکراسی مستقل زیر 

م بانک مرکزی توسط یک مشت بانک در ایاالت متحده آمریکا سیست. کند نفوذ منافع مالی و بانکی خصوصی عمل می

در جامعه مشترک اروپا بانک مرکزی اروپا . باشد ای می  بانک مرکزی منطقه12دار  شود، که سهام خصوصی هدایت می

درسدنر«، »دویچه بانک«هایی چون  در فرانکفورت زیر سلطه ابربانک و چند بانک و مؤسسه مالی دیگر اروپایی » بانک 

. است  

. ای دولتی برای دخالت دولت باقی نمانده است است، که دیگر سخنی از سیاست پولی به مثابه حربهاین بدین معنی 

های خصوصی است و تولید پول، که تا اندازه زیادی قدرت اختیار بر منابع واقعی نیز  سیاست پولی، بیشتر مسأله بانک
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گیرد و تنها در خدمت انباشت  المللی صورت می های بانکی بین بخشی از آن است، در درون یک دایره محدود از سیستم

بازیگران پرقدرت مالی نه تنها قادر به تولید پول و نقل و انتقال آزادانه آن هستند، بلکه . ثروت خصوصی قرار دارد

  نشان داد، حتا1992کاری کنند و همان طور که سقوط جنجالی پوند انگلیسی در سال  ها را نیز دست توانند نرخ بهره می

 مرکزی دیگر قادر نیست تولید پول را در  دهد که بانک عمالً این نشان می. سقوط ارزهای بزرگ را شتاب بخشند

.چارچوب منافع کلی جامعه تنظیم کند، مثالً قوه محرکه برای تولید به وجود آورد و یا سطح اشتغال را ارتقا بخشد  

    

جرم نیستبازی و یا شریک  شب جای انتخابی مابین آدمک خیمه  
نمایندگان این حزب در مناصب :  دمکراسی غربی گرفتار وضعیت بغرنجی گردیده است زیر تأثیر نئولیبرالیسم، سوسیال

کنند؛  نشانده بوروکراتیک به نام دستگاه اداره مالی عمل می بازی و یا دست شب باال، روزبروز بیشتر در مقام آدمک خیمه

در این اثنا یک .  دولت، گاه محرمانه و گاه علنی به اعمال قدرت سیاسی مشغولنددر حالی که در پشت پرده، طلبکاران

. گیرد راه حل اقتصادی و یا یک ایدئولوژی اقتصادی واحد متبلور گردیده است، که تمامی طیف سیاسی را در برمی

امکانات سیاسی با همان . گردد های خارجی اروپایی و آمریکایی معامله می سرنوشت سیاست دولتی در بازارهای قرضه

 -» !باید با تورم مقابله کرد «-» !باید کسر بودجه را کاهش داد«: گردد که نواخت اقتصادی ارایه می شعارهای یک

»!اقتصاد ملتهب است، باید ترمز کرد«  

های  این دولتدر اروپا اکنون . خواهان یافت ها و جمهوری توان فرقی مابین دمکرات در ایاالت متحده آمریکا دیگر نمی

المللی و بانک  ی که صندوق بین»داروی مؤثر«که مدافعین ) سبزهای آلمانی که دیگر بدتر(هستند » سوسیالیست«

های اسبق همگی به  ها، نیولیبور و  چه کمونیست  دمکرات اکنون، چه سوسیال. اند کند، شده جهانی همه جا تبلیغ می

 پیشرفته خود و همین طور به کمک رابطه با سرایی سخن با.  گشته اندخدمتکاران گوش به فرمان دستگاه مالی مبدل

. ها بسیار پربارتر است های اجتماعی و یا اخراج کارگران است، کار آن سندیکاها، آنجا که سخن از کاهش بودجه بخش

.  کار خود حافظهتر منافع دستگاه مالی هستند تا همکاران لیبرال یا م تر و موذی ها به مراتب پیشکاران مطیع آن  

و مؤسسات برتن وود، مثل ) به ویژه در ایاالت متحده آمریکا( مالی در باالترین مراتب وزارت دارایی ایه منافع بنگاه

از » رابرت روبین«وزیر دارایی سابق ایاالت متحده آمریکا : المللی و بانک جهانی نیز رسوخ کرده است صندوق بین



 جهانی اما خشن ... 210 تارنگاشت عدالت

 

، رییس جی پی مورگان و جانشین »لوئیس پرستون« اکس، رییس سابق بانک جهانی کارمندان ارشد بانک گولدمان س

.استریت بود در وال» اینوستمنت بانک«از کارمندان ارشد و مشهور » زون جیمز ولفن«فعلی وی   

 پایه مداران اسبق و نمایندگان بلند دارند، سیاست داران خود را با سیاست  مشغول می درست در حالی که سرمایه

مدیر سازمان تجارت جهانی پس از پایان دوره » پیتر ساترالند«مثالً . آورند المللی به اقتصاد روی می های مالی بین سازمان

که در طی حکومت » نیکالس برادی«. در وال استریت نقل مکان کرد» گولدمان ساکس«ریاست خود به شرکت 

وزیر دارایی بود، وارد معامالت بانکی پرسود در یکی از خواه و طی دوره حکومت جورج بوش  ریگان سناتور جمهوری

دار یک کنسرسیوم که در  سهام» داربی اورسیز«از طریق شرکت خصوصی آمریکایی خود : های مالیاتی گردید بهشت

گذاری کند  های تجارتی پرو سرمایه در بخش بانک«شرکت وی مایل است . به ثبت رسیده است، شد» کایمان«جزایر 

یک » داربی اورسیز«بانک ... های خود است ر پرمخاطره گمانه زده شده و منتظر طرح برادی برای تمدید بدهیکه بسیا

معاون اسبق وزیر » دانیل مارکس«و » هولیز مک الفلین«توسط برادی و معاونش در وزارت دارایی ) 1993(سال پیش 

کارلوس «تأسیس شد، » اینتر بانک«ای تصاحب بازیگر اصلی در کنسرسیومی که بر... دارایی آرژانتین تأسیس شد

)6(» . بود80وزیر اقتصاد پرو در اوایل دهه » پاستور  

متأثر از اختالط منافع و به علت رابطه دوگانه با منافع اقتصادی و مالی خصوصی، سیستم دولتی غرب دچار بحران گردیده 

کنندگان  ریفاتی تبدیل شده که برای انتخابتحت چنین شرایطی دمکراسی پارلمانی تنها به یک مؤسسه تش. است

کننده برنامه سیاسی کلیه احزاب سیاسی بزرگ تبدیل  نئولیبرالیسم به بخش تعیین. دهد گونه آلترناتیوی را ارایه نمی هیچ

و های اقتصادی  گونه تأثیری بر روند واقعی سیاست همانند یک کشور تک حزبی، نتایج انتخابات عمالً هیچ. گردیده است

.اجتماعی دولت ندارد  

 

  بحران مالی جهانی- 19

 در هم ریخت، در فازهای مکرر نوعی اقتصاد 1971که سیستم برتون وود در مورد نرخ ثابت تعویض ارز در سال  از زمانی

ار به و  که تقریباً با دوران تاچر ـ ریگان مصادف شد، بهمن80ها در اوایل دهه  بحران بدهی. مالی جهانی نوین پدیدار شد

طور ورشکستگی برخی   تر و همین های بزرگ تر توسط شرکت های کوچک ها در یکدیگر، خرید شرکت ادغام شرکت

ای،  گذاران حرفه های تجارتی، سرمایه این تغییرات راه را برای نسل جدیدی از دالالن مالی در بانک. ها انجامید از شرکت
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های  های تجارتی و بانک  در چارچوب این روند وظایف بانک.های بزرگ بیمه باز کرد های رابط و شرکت شرکت

)7. (های رابط با یکدیگر مخلوط شد گذاری کننده و یا شرکت سرمایه  

های عملی خود در  کنند، روزبروز بیشتر از مسئولیت این مدیرعامالن مالی که نقش بزرگی در بازارهای مالی ایفا می

ای که  معامله(آنان در نقل و انتقال سوداگرانه مثل تجارت با کاالها در آتیه های   فعالیت. اند اقتصاد واقعی رها گردیده

کاری بازارهای  و دست شده، معامالت با مشتقات)  م.شود قراردادها در آن بر اساس ماهیت تحویل، در آینده انجام می

در بازارهای رشدیابنده آمریکای » اغهای د پول«بازیگران مالی بزرگ به طور منظم در اندوختن . ارزی خالصه شده است

های تخصصی در  التین، آسیای جنوب شرقی و اروپای شرقی سهیم اند و عالوه بر آن، در شستشوی پول و تأسیس بانک

المللی، پول به شکل  در یک چنین شبکه مالی بین. با مشتریان ثروتمند اشتغال دارند» رایزنی«های مالیاتی متعدد و  بهشت

های قانونی و غیرقانونی  فعالیت. یابد  و فرّار با سرعت بسیار از یک بهشت مالیاتی به بهشت بعدی انتقال میالکترونیکی

به . گردد و بدین صورت مقادیر عظیم ثروت بدون مالیات انباشته می. کند اغلب و به طور رشد یابنده با هم امتزاج پیدا می

)8. (المللی توسعه داده است یافته نفوذ خود را بر بانکداری بین نکاری سازما دنبال آزادسازی بازارهای مالی تبه  

 

استریت   در وال1997 و 1987سقوط   
. ترین سقوط بورس در تاریخ بورس نیویورک رخ داد معروف شد، سهمناک» دوشنبه سیاه« که به 1987 اکتبر 19 روز 

ل ـ استریت و آغاز کسادی بزرگ را بدنبال داشت،  که تالشی وا1929 اکتبر 28»  جمعه سیاه«تر از  این حتا سهمناک

ـ استریت  ریزش در وال .  درصد ارزش سهام آمریکا دود شد و به هوا رفت22,6در ساعات نخستین صبح دوشنبه . بود

.تمامی سیستم مالی این کشور را به لرزه درآورد و بازارهای سهام اروپا و آسیا را نیز تکان داد  

پس از . ها ابقا گردیدند ترین اکنون تنها ساعی. کمک کرد» رفت و روب بازار« به 1987در سال  سقوط وال ـ استریت 

یعنی بازیگران پرقدرت » سوداگران رسمی«این تغییر و تحول روز تولد . بحران، تمرکز شدید قدرت مالی پدید آمد

این بازیگران رسمی به . گذارند ر پا میی تجارتی را فراموش کرده و حتا زیقانونگذاری بود که منافع جدی و  سرمایه

این سوداگران اغلب سرنوشت . اندوزند های کالن می کمک ابزار مختلفی از درون اقتصاد واقعی، برای خود ثروت

ای در صحنه  کنند و بدون داشتن هرگونه وظیفه اند، دیکته می هایی را که در بازار بورس نیویورک به ثبت رسیده شرکت

.های بزرگ صنعتی را به ورشکستگی سوق دهند توانند شرکت مندند که می آنقدر قدرتاقتصاد واقعی   
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ای به وجود  یک واکنش زنجیره« بانک مرکری آلمان طی گزارشی شکوه کرد که تجارت با مشتقات 1993در سال 

س بانک مرکری ریی» آلن گرین اسپن«حتا ) 9(» .خواهد آورد که سیستم مالی را در کل خود به خطر خواهد افکند

در جهانی با تکنولوژی بسیار «های مالی است هشدار داد که  ایاالت متحده آمریکا، که خود از مبلغین آزادسازی بازار

گیرد،  تنها قوانین برای برای جلوگیری از تکرار بحران  پیشرفته، که نقل و انتقاالت با فشار یک دگمه صورت می

 به دنبال سوداگری مالی به 1995 و بار دیگر در سال 1890که یک بار در سال منظور بانک انگلیسی است (» بارینگ«

کارآمدی بازارهای مالی «ممکن است که در اثر » گرین اسپن«بنا بر نظر ) 10(» .کافی نیست) م. ورشکستگی کشیده شد

بدیهی است ) 11(» . اشاعه یابدتر از آنچه یک نسل پیش قابل تصور بود، اشتباهات در سیستم مالی به مراتب سریع... جهانی

های  نظیر ثروت های کالن و سرچشمه انباشت بی نتیجه سوداگری» اشتباه«رسد که این  که به اطالع انظار عمومی نمی

.خصوصی است  

 میلیارد دالر 1202 میلیارد دالر، از ارز اندوخته جهانی رسمی به سقف 1300 فروش روزانه در بازارهای ارز 1995تا سال 

های مرکزی با امکانات  سوداگران رسمی به مراتب بیشتر ارز در اختیار دارند تا بانک: تر بگوییم واضح) 12. (شتر بودبی

جمعی وارد عمل شوند، در هرحال قادر نخواهند بود در مقابل سیل سوداگری  ها به تنهایی و یا دسته حال آیا آن. محدودشان

.مقاومت کنند  

 که از قضا باز روز دوشنبه بود، بازارهای بورس در سطح 1997 اکتبر 27، روز 1987» ه سیاهدوشنب«درست ده سال پس از 

. جهانی مجدداً دستخوش اغتشاش گردید  

 درصد 7،2 پوئن سقوط کرد که دوازدهمین سقوط عمیق بورس در تاریخ بازار بورس نیویورک بود و معادل 554داوجونز 

 اکتبر بازار بورس هنگ 23شنبه قبل آن، یعنی روز  و در روز پنج. ه دنبال داشتنابودی ارزش تنها در عرض یک روز را ب

گذاری و بازنشستگی کوشش کرده بودند که به سرعت مقادیر زیادی از  های سرمایه کنگ، هنگامی که کارگزاران بنیاد

کنگ با گشایش بازار  ی در هنگا لرزه حاشیه این زمین. درصد سقوط کرده بود10،41سهام استاندارد را به فروش رسانند، 

. درصدی خود را ادامه داده و به نیویورک نیز سرایت کرده بود6,7بورس در روز دوشنبه سقوط   

روزی با یکدیگر مرتبط اند، این تحوالت  از آنجایی که بازارهای بزرگ بورس جهانی از طریق کامپیوتر به طور شبانه

بازارهای بورس اروپایی . کرده و در تمام سیستم مالی جهان رسوخ پیدا کردسریعاً به بازارهای اروپا و آسیا سرایت 



 جهانی اما خشن ... 213 تارنگاشت عدالت

 

شنبه  کنگ به نوبه خود در روز سه هنگ. در فرانکفورت، پاریس و لندن ضررهای کالنی وارد آمد. دچار اغتشاش شد

.کنگ بود ترین سقوط در تاریخ هنگ درصدی بورس یعنی بزرگ13،7واکنش نشان داد که سقوط   

 

ترین سقوط بورس در بازار بورس نیویورک بزرگ: 19,1جدول   

 نرخ سقوط درصد               تاریخ 

1987 اکتبر 19    22,6 

1929 اکتبر 28    12,8 

1929 اکتبر 29    11,7 

1929 نوامبر 6    9,9 

1932 اوت 12    8,4 

1987 اکتبر 26    8,0 

1933 ژوییه21    7,8 

1937 اکتبر 18    7,6 

1997 اکتبر 27    7,2 

1932 اکتبر 5    7,2 

1931 سپتامبر 24   7,1 

1998 اوت 31    6,4 

نیویورک استوک اکسچنج: منبع  

 

سیستم تجارتی . ای در بازارهای مالی ممکن نبود گاه یک چنین اتالف سرمایه بدون کامپیوتری شدن تجارت، هیچ

هزار دستور مالی را 300قت در روز بیش از الکترونیکی بازار بورس نیویورک قادر بود بدون زمان انتظار و اتالف و

از آنجایی که .  میلیارد سهم در روز است2 دستور در ثانیه که به مفهوم ظرفیت روزانه 375اجرا کند، به طور متوسط 
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ثباتی مالی نیز به شدت   به بعد ده برابر شده بود، نتیجتاً ریسک بی1987سرعت عمل در اجرای اقدامات تجارتی از سال 

.  ایش یافته بودافز  

استریت به وزارت دارایی ایاالت متحده آمریکا  ، وال1987ده سال قبل از آن، یعنی پس از سقوط بورس در سال 

های دولتی بایستی که بازارهای بورس نیویورک و  فارغ از دخالت. پیشنهاد کرد که در بازارهای مالی دخالت نکند

شد که تجارت از طریق کامپیوتر به  این اقدامات در این خالصه می. بیابدشیکاگو اقدامات تنظیم کننده خاص خود را 

) 13. (انجام شود» قطع مدار«طور گذرا توسط تجارت از طریق گیشه صورت گیرد، که به اصطالح   

 1997 اکتبر 27روز دوشنبه . اثر از آب درآمد  کامالً بی1997این مکانیسم برای جلوگیری از نابودی سرمایه در سال 

در طی این مدت .  دقیقه قطع شد30 پوئن سقوط کرد، تجارت به مدت 350» داوجونز«برای اولین بار پس از اینکه 

ها به فروش کالن سهام پرداختند و از این طریق به تالشی  آن. ترس و پریشانی مابین بازرگانان بورس اوج گرفت

 پوئن دیگر کاهش یافت، که به تعطیل کردن بازار 200 باز» داوجونز« دقیقه بعد 25طی . کورس سهام شتاب بخشیدند

.بورس وال استریت در آن روز انجامید  

19,1جدول   

گام به شکوفایی از طریق عدم دخالت: 20اعتماد خطرناک در اواخر دهه   

نظر زیر . استریت به نحو خطرناکی متحرک و فرّار بود  تجارت در وال1929 اکتبر 29های ماقبل روز جمعه  در ماه

های مالی  امکان انفجار بازار. سیاست عدم دخالت دولت، سیاست روز بود» هوور«و » کولیج«رؤسای جمهور آمریکا 

 با اطمینان 1928در سال » ییل«از دانشگاه » ایروینگ فیشر«پرفسور . گاه به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفت هیچ

رؤیای شکوفایی اقتصادی سرسختانه »  ...جار باشد، وقوع نخواهد یافتهیچ اتفاقی که شبیه به انف... «: کرد که تأکید می

انداز حداقل آینده  چشم«با اطمینان اعالم داشت که » فیشر «1930.  دوام آورد1929تا چندین سال پس از اکتبر 

به طور  «1930ر سال چنین جامعه با اهمیت اقتصاددانان هاروارد، تولید را د و هم» .العاده خواهد بود نزدیک بسیار خارق

.زد تخمین می» قاطع در جهت بهبودی  

1997، بوستون 1929دِ کرایت کراش » جان کنت گالبرایت«نقل قول از   
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19,2 جدول   

دهد علم اقتصاد حاکم، بازارهای مالی آزاد را مورد دفاع قرار می: 90اعتماد خطرناک در اواخر دهه   

 باز همان رضامندی خودپسندانه که در اواخر 1997ر بازار بورس در سال رسد؟ پس از انفجا آیا مأنوس به گوش نمی

برد، علم اقتصاد  در زمان خود به کار می» فیشر«تقریباً با کلمات مشابهی که .  وجود داشت، تکرار شد20دهه 

ی مالی را نیز نفی  نه تنها منکر وجود بحران اقتصادی بود، بلکه حتا امکان سقوط بازارها90ارتودوکس رایج اواخر دهه 

آفرینان اقتصادی بر پایه  از دانشگاه شیکاگو، تصمیمات نقش» روبرت لوکاس«برای برنده جایزه نوبل . کرد می

که بازار سهام را به سمت غلط هدایت » اشتباهات سیستماتیک«بنا گردیده است، که امکان وقوع » توقعات منطقی«

اک است که درست هنگامی که بازارهای مالی به طغیان افتاده بود، آکادمی ای تلخن تا اندازه. سازد کند، غیرممکن می

که دو اقتصاددان آمریکایی » فرمول نوینی« جایزه نوبل برای علوم اقتصاد را، به خاطر 1997سلطنتی سوئد در سال 

ه هزاران تاجر و  اعطا کرد، که مورد استفادها برای برآورد و تخمین آپشن و مشتقات سهام یافته بودند، به آن«

ها در بازارهای سهام را باید به این  های آن و سوداگری» هج ـ فوندز«که البته مدیران » گیرد گذار قرار می سرمایه

.لیست افزود  

1997 اکتبر 15شیکاگو، : »دوبرنده آمریکایی نوبل در اقتصاد«، »گِرِگ بورنز«ها از کتاب  نقل قول  

 

 بحران آسیا و سقوط روبل
این بحران هم بازار سهام و . های مالی قبلی بود تر از تالطم به مراتب شدیدتر و نابودکننده1997 تاریخی بحران مالی از نظر

های  درست برخالف سال. المللی نسبتاً باثبات باقی ماند  ارزهای بین1987در بحران . هم بازار ارز را مورد تأثیر قرارداد

مابین بازار ارز و . زمان بازارهای ارز و سهام به وقوع پیوست  با تالشی هم1997/1998، بحران مالی سال 1987 و 1929

کاری کورس سهام شرکت داشتند،  سوداگران رسمی نه تنها در دست: ای پدید آمد سهام تقریباً رابطه و وابستگی دوجانبه

های  رکزی را به تاراج برند، دولتهای م های ارزی بانک بلکه این قابلیت را برای خود نیز کسب کرده بودند که ذخیره

. ثبات نمایند مستقل را دور زنند و اقتصاد کشورها را بی  

 سوداگری ارز در تایالند، اندونزی، کره،  مالزی و فیلیپین  به نقل و انتقال میلیاردها دالر از ذخایر 1997طی سال 

کاری در بازار ارز و سهام توسط  ین نوع دستچندین و چند ناظر به ا. های خصوصی انجامید های مرکزی به جیب بانک
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تلخناک بود که درست همان مؤسسات مالی غربی که ) 14. (های دالل اشاره کردند گذار و شرکت های سرمایه بانک

های آسیای جنوب شرقی پیشنهاد  های مرکزی کشورهای جهان سوم را به تاراج بردند، پس از آن به بانک بانک

 به بانک مرکزی فیلیپین 1997که به سوداگری مشهور است در ژوئیه » آی ان جی بارینگز بانک«مثالً . کردند» کمک«

های بعد که بانک مرکزی فیلیپین طی کوشش نافرجامی برای تثبیت  در ماه.  میلیارد دالری را داد1پیشنهاد یک اعتبار 

. المللی ریخته شد دداً به کام سوداگران بینپزو مقدار زیادی دالر به بازار وارد کرد، بخش عمده این ذخایر ارزی مج  

المللی را ناچیز  همگی خطر یک بحران مالی بین» های اساسی سالم فاکت«گران و پرفسورهای اقتصاددان با تکیه به  تحلیل

گردند، سکوت پیشه کرده » عالیم اشتباهی«از ترس این که مسبب » 8گروه «رهبران کشورهای . اعالم کرده بودند

راندند و قادر به شناخت روابط  سخن می» تصحیح خودبخودی بازار«گران وال استریت کماکان عاجزانه از  تحلیل. بودند

.اساسی اقتصادی نبودند  

در آسیای » های از نظر ساختاری ضعیف اقتصاد« بعضاً 1997 اکتبر 27مسئول سقوط بازار بورس نیویورک در روز 

های چالق تبدیل   قبل از آن ببرهای درحال رشد نام داشت و اکنون به اردکگردید که تاچندی جنوب شرقی اعالم می

اسپان رییس بانک مرکزی ایاالت متحده  آلن گرین: شد به جدی بودن این بحران مالی عامداً کم بها داده می. گردیده بود

گفت  سخن می» ر واگیردار اقتصادهاکاراکت«داد و از  استریت را دلداری می آمریکا با استفاده از اتوریته مقام خود، وال

 اکتبر کلیه 28پس از حکم آقای گرین اسپان در » .بخشد های خود را از یک کشور به کشور دیگر اشاعه می ضعف«که 

.دچار گشته است» کنگی   هنگآنفوالنزای«اقتصاددانان بر این عقیده بودند که وال استریت به   

، به دنبال فرار »1997 آسیایی سال آنفوالنزای«ار بورس نیویورک به دنبال در دوران پرتالطم و نامطمئن نقاهت باز

 با سقوط جنجالی روبل روسی 1998وار از سهام ژاپنی، بازارهای مالی پس از چند ماه مجدداً سقوط کرد و در اوت  دیوانه

 بازار بورس نیویورک دومین  پوئن از دست داد که در تاریخ554، 1998 اوت 31داوجونز روز . به نقطه اوج خود رسید

در عرض تنها چند هفته . سقوط عظیم بود و در ماه سپتامبر سقوط دراماتیک بورس در سطح جهان را به دنبال داشت

. میلیارد دالر سود دفتری در بازارهای ایاالت متحده آمریکا فنا گردید2300  

به ورشکستگی کشانید و امکان تصاحب سیستم مالی های مسکو را  ترین بانک  بزرگ1998سقوط آزاد روبل در ماه اوت 

گذاری غربی را فراهم کرد و بحران ناتوانی عظیم مالی مسکو در قبال  روسیه توسط مشتی بانک و مؤسسه سرمایه

های  از ابتدای آغاز رفرم) دویچه بانک و درسدنر بانک نیز از جمله طلبکاران بودند. (طلبکاران تشدید شد
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از قبیل (های روسیه   ثروت1992المللی در سال  ر روسیه و پس از شوک درمانی صندوق بینماکرواکونومیکی د

سازی و یا   میلیارد دالر به دنبال خصوصی500به حجم ) کارخانجات مجتمع نظامی ـ صنعتی، زیربنایی و منابع طبیعی

وران جنگ سرد از این طریق یک در فاز خشن پس از پایان د. های غربی افتاد ورشکستگی تحمیلی به چنگال سرمایه

)16رجوع شود به بخش . (سیستم کامل اجتماعی و اقتصادی نابود شد  

 

گردند کشورها یکی پس از دیگری گرفتار وال استریت می  
واشنگتن به عوض این که پس از پایان توفان، بازارهای مالی را آرام کند، قانونی را از سنا گذراند که قدرت مؤسسات 

، 1999در نوامبر » مدرنیزاسیون مالی«با قانون . کرد ها را به نحو بارزی تقویت می فوندهای وابسته به آن و هجبزرگ مالی 

یعنی درست یک هفته قبل از کنفرانس تاریخی سازمان تجارت جهانی در سیاتل، قوه مقننه ایاالت متحده آمریکا راه را 

.دبرای آزاد سازی وسیع سیستم بانکی این کشور باز کر  

استریت وجود داشت با یک امضا  های وال هایی که تا پیش از آن برای بانک پس  از مذاکرات طوالنی، کلیه محدودیت

های  توشیح شد، دست بانک» بیل کلینتون«قواعد نوینی که توسط سنا تلویح و توسط رییس جمهور . از میان برداشته شد

های بیمه را کامالً باز  ان رسمی، بنیادهای بازنشستگی و شرکتفوندز، سهامدار گذار، هج تجارتی، مؤسسات سرمایه

. گذارد که با اختالط سرمایه دو و یا چندجانبه، طیف وسیعی از معامالت مالی را در اختیار گیرند می  

فرانکلین روزولت » نیودیل« اعتبار داشت و ستون اصلی سیاست 1933که از سال » گالس ـ استیگال«بدین وسیله قانون 

اندرکاران بازارهای بورس پس از  های دست های مالی و تجارت با دانستنی  کاری برای خشک کردن باتالق ارتشا، دست

کنترل ) 15.( بانک نابود شد، ملغی گردید5000 وضع گردیده بود، که طی آن بیش از 1929تالشی وال استریت در سال 

های  های بیمه، بنیادهای بیمه بازنشستگی و شرکت ه  شرکتکلیه صنایع خدماتی مالی ایاالت متحده آمریکا از جمل

حال یا اعتبار دهنده و یا صاحب سهام  های مالی قرار گرفت که در عین  گذاری عمالً در اختیار یک مشت کنسرن سرمایه

این  عالوه بر. باشند های بزرگ نفتی و یا معدنی و غیره می های تسلیحاتی، کنسرن ، شرکت»های ـ تک«های  شرکت

مداران را بیش  توانند سیاست های دولتی ایاالت، والیات و شهرها هستند، می های مالی که در عین حال  ضامن بدهی غول

.از پیش تحت کنترل خود درآورده و نفوذ خود را در سیاست داخلی تقویت بخشند  
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رند که نه تنها رقبای مستقیم خود را قرار دا» استریت وال«رقیب  های بی جهانی، غول» سوپرمارکت مالی«در مرکز این 

گردند که تاکنون در حیطه  های می کنند، بلکه به طور مؤثر بر اقتصاد واقعی نفوذ گذارده و وارد عرصه از میدان به در می

سازی مالی به طور  های مرکزی به دنبال قانون مدرن های مرکزی بود، زیرا که قدرت کنترل بانک اختیارات بانک

دهد تا با دور  های مالی قرار می های قانونی نوین واقعاً این امکان را در اختیار غول چارچوب. دود گردیدمحسوسی مح

.زدن بانک مرکزی و موافقت مخفیانه مابین خود بهره اعتبارات را به نحو دلخواه تعیین کنند  

تر   مالی آمریکایی عمده  برای سرمایهدر نظم نوین جهانی. دوران جدیدی از رقابت در بازارهای مالی آغاز گردیده است

های بانکی اروپایی و ژاپنی و یا الاقل بستن پیمان مودت کاربردی با  از هر چیز از میدان به در کردن رقبای کنسرن

.های بانکی انگلیسی و آلمانی است کلوپ خاصه متشکل از غول  

فاینانشل «نین جاری، قبل از به تصویب رسیدن ، مجمع کنترل آمریکایی با زیرپا گذاردن قوا»فدرال ریزرو بورد«

و » بانک آمریکا«با » نایشن بانک«ها، از جمله   چندین اختالط بزرگ مابین بانک1993در سال » مدرنیزایشن اکت

استریت و تراولرز گروپ،  ترین بانک وال ، بزرگ»سیتی بانک«. را ممکن ساخت» تراولرز گروپ« با » سیتی بانک«

نیز بدان تعلق دارد، » سولومون سمیت بارنی«گذاری  ترین شرکت سرمایه ای که بزرگ ی مالی و بیمهیک شرکت خدمات

.  میلیارد دالر به هم پیوستند72 با سرمایه مشترک 1998در سال   

و یا » بانکرز تراست«و » دویچه بانک«های آمریکایی و اروپایی مثل  چنین همگرایی استراتژیک دیگری مابین بانک هم

کنگ شانگهای بانکینگ  هنگ«. انجام گرفت» فرست بوستون«با » کردیت سوئیس«سرن بانکی سوئیسی کن

گشته بود با » واچوویا کورپورایشن«و » ولزفارگو«که در انگلیس استقرار دارد و در گذشته شریک » کورپورایشن

)16.(فقید بود به مالکیت خود درآورد» ادموند سافرا«را که متعلق به » ریپابلیک نیویورک بانک« میلیارد دالر 9صرف   

ای  اند به تنازع بقا در محیط مالی جهانی شده استریت بیرون مانده های اروپایی رقیب که از دایره درونی وال اکنون بانک

 را» پاریباس«و همچنین » سوسیته ژنرال دبانک«، »بانک ناسیونال دپاری«. تر مییگردد، مشغولند  نامطبوعکه روزبروز

تری وارد بازار  این بانک نیز در صدد است تا در ابعاد بزرگ. های جهانی کالن ارتقا یافت خرید و به صفوف بانک

.ایاالت متحده آمریکا گردد  

یک چنین . سازد نظیری از قدرت مالی جهانی را ممکن می آزادسازی بازارهای مالی در ایاالت متحده آمریکا، تمرکز بی

المللی و سازمان تجارت جهانی را فراهم  فرم جهانی مالی و تجارتی، زیر نظر صندوق بینهای ر شرط تمرکزی پیش
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) اف ـ تی ـ ای(طور قرارداد خدمات مالی  و همین) گاتز(هدف مقررات قرارداد کلی در مورد روابط خدماتی . سازد می

بدین معنی که . مالی است  آزاد سرمایه در چارچوب سازمان تجارت جهانی از میان برداشتن موانع باقی مانده برای روند

قادر شوند تا هر گاه صالح بدانند، هر بانک و یا انستیتوی مالی ملی را » دویچه بانک«و » سیتی گروپز«، »مریل لینچ«

.در هر گوشه جهان به ورشکستگی بکشانند  

های دولتی  سازی و تاراج شرکت صیالمللی و بانک جهانی با خصو فوری صندوق بینهای  اینکار عمالً به دنبال برنامه

های عظیم تنها به این شرط و ضمانت به  بانک. اکنون در بسیاری از کشورهای در حال رشد صورت پذیرفته است هم

بدون آنکه خود را در قبال . های ملی فعالیت کنند بازارهای مالی وارد شدند که اجازه داشته باشند در عمل به مانند شرکت

مثالً در » استریت وال«های  جوابگو بدانند، بانک) اف ـ تی ـ ای( تجارت جهانی در مورد خدمات مالی مقررات سازمان

المللی و بانک جهانی قبالً تغییر یافته بود،  کره، پاکستان، آرژانتین و یا برزیل، بنا بر قوانینی که طبق ضوابط صندوق بین

)22 و 21رجوع شود به بخش . (به مؤسسات ملی تبدیل گردیدند  

های بانکی در  ندارند که در بخش» گاتز«های مالی آمریکایی و اروپایی احتیاجی به انتظار اجرای مقررات  بنابراین غول

های مالی  روند آزادسازی جهانی بازار. های ملی را تحت تأثیر قرار دهند سطح جهان به صورت غالب عمل کرده و دولت

المللی، که کشورها را به طور منظم تحت فشار قرار  با پشتیبانی صندوق بین. استدر بسیاری از موارد عملی انجام شده 

های داخلی  جا بانک تواند تقریباً همه  می» استریت وال«گذاران خارجی بگشایند،  های محلی را برای سرمایه دهد تا بانک می

سیتی «. فته و از نظر ساختاری تغییر دهدهای بیمه را در اختیار گر های تجارت سهام و شرکت با مشتریان محلی، شرکت

در جهان رفته اند تا در آسیا، آمریکای التین و اروپای »  تورنمنت کاسبی«به » وال استریت«های  و دیگر غول» گروپز

در آرژانتین به یک ضرب » گروپز سیتی«بدین صورت . شرقی به بانک و انستیتوی مالی به قیمت نازل ابتیاع کنند

.  ترین بانک این کشور شد  شعبه آن را خرید و یک شبه بزرگ106با » ووپراتیوو لتدبانکومایوک«  

 

  جنگ اقتصادی- 20

هاست که به بحران اقتصادی جهانی تبدیل گردیده و  روزبروز بازارهای مالی و اقتصادهای   آسیا اکنون مدت1997بحران 

شان این روند را تشدید  المللی که اقدامات سوداگرانه بینمدیرعامالن مالی . کند ملی جدیدی را دچار رکود اقتصادی می

المللی هنوز برایش کافی نبود، ترغیب  ها در سطح بین المللی که آزادسازی جریان سرمایه کرد، عمالً توسط صندوق بین
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تضعیف های ملی را در مقابل این جنگ اقتصادی  که سرمایه مالی پرقدرت امکانات عملی دولت پس از این. می شدند

 یابد و  به قدرت کنترل شدیدتری دست» برتون ـ وود«کند تا از طریق مؤسسه  کرد، اکنون در پس پرده کوشش می

.المللی اعمال کند نفوذ بیشتری بر ساختارهای مالی بین  

 

کاری نیروهای بازار حمالت سوداگرانه توسط دست  
طور سرچشمه کلیه  الی، نیروی محرکه بحران و همینهای م کاری مسابقه جهانی در کسب ثروت بیشتر از طریق دست 

کاری نیروهای بازار توسط بازیگران پرقدرت مالی خود نوعی  دست. های اجتماعی است های اقتصادی و فالکت ناهنجاری

اً های از دست رفته را نباید مجدداً به مستعمره تبدیل کرد و یا توسط ارتش مجدد سرزمین. از جنگ مالی و اقتصادی است

ها  ها یعنی کنترل ثروت مولد، نیروی کار و مؤسسات و منابع طبیعی آن  پیروزی بر ملیت20در اواخر قرن . فتح کرد

دستورات از طریق کامپیوتر و یا تلفن همراه : ها طراحی و  اجرا گردد تواند به طور بسیار غیرشخصی از مراکز کنسرن می

در طی جنگ مالی . آید گردد و از این طریق اقتصادهای ملی به لرزه درمی بالواسطه به بازارهای بزرگ مالی ابالغ می

های ارزی،  تجارت با مشتقات، نقل و انتقال ارز، آپشن: شود، از جمله ابزار  سوداگری بغرنج و متعددی به کار گرفته می

های مالی انبار  شوند تا ثروت یک چنین ابزار سوداگری با این هدف به کار گرفته می. هدج فوندز، ایندکس فوندز و غیره

شده ارزش  کاهش حساب«وزیر مالزی  نخست» ماتاهیر بن محمد«به گفته . شود و کنترل بر ثروت تولیدی حاصل گردد

» .وق کشورهای غیروابسته استارز یک کشور توسط تاجر ارز تنها برای کسب سود، به مفهوم لطمه شدید زدن به حق

)17(  

های  سیاسی ـ اقتصادی صندوق  کاری بازار ، به طور منظم توسط دخالت  به کمک دستهای جهانی  تصاحب ثروت

جنگ . گردد کند، تسهیل می رحمانه تضعیف می زمان بی المللی، که اقتصادهای ملی را در سراسر جهان و تقریباً هم بین

 کره، اندونزی و تایلند سوداگران در. کند شناسد و تنها به محاصره دشمنان قدیمی جنگ سرد اکتفا نمی مالی مرز نمی

در . بردند  می را به تاراجها این بانکهای  های مرکزی کوشش به تقویت ارز داشتند گاوصندوق  بانککهی در حالرسمی 

گردید و طی چند ماه از آنِ مشتی افراد » غصب« میلیارد دالر اندوخته ارزی آسیایی 100 از این طریق 1997سال 

. شبه سقوط کرد ال کاهش ارزش ارز درآمد واقعی و سطح اشتغال در کشورهای مورد نظر یکبه دنب. خصوصی گشت
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گیری  نایل  فقر عمومی حاصل از آن شامل حاصل کشورهایی شد که پس از جنگ به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی چشم

. گردیده بودند  

های الزم برای  ثبات کرده و ار این طریق پیش شرط برداری مالی در بازارهای ارزی، اقتصاد کشورهای آسیایی را بی کاله

 بانک و 56در تایلند ) 18.(ساخت خارجی آماده می» گذاران الشخوار سرمایه«های تولیدی توسط  تاراج بعدی سرمایه

ز در کره جنوبی نی) 19. (عمالً یک شبه نرخ بیکاری دو برابر شد. المللی تعطیل گردید مؤسسه مالی به دستور صندوق بین

دچار «های تجارتی که  های مرگبار پدید آمد و به نابودی بانک المللی یک سلسله ورشکستگی با دخالت صندوق بین

)21رجوع کنید به بخش . (گردیده بودند، کشید» مشکل  

د و  استقالل ملی در تعیین اقتصا.دارد های مرکزی را اعالم می بحران جهانی در بسیاری از نکات ختم دوره فعالیت بانک

حجم ارز اندوخته شده. گشته است طور قدرت کشورهای ملی در کنترل تولید پول، برای رفاه اجتماعی تضعیف همین  

ها  این بانک. های مرکزی در سطح جهانی است  خصوصی در دست سوداگران رسمی فزون از امکانات محدود بانک

سیاست پولی در دست . مله سوداگران ایستادگی کنندجمعی علیه موج ح قادر نیستند نه تنها و نه به طور دسته دیگر

ها کارگر  ها قادرند مخارج دولتی را کاهش دهند، جلو پرداخت رسمی مزد و حقوق میلیون طلبکاران خصوصی است و آن

. های اجتماعی را موجب گردند و تالشی تولید و برنامه) مانند اتجاد جماهیر شوروی سابق(و کارمند دولتی را بگیرند   

های مرکزی آمریکای التین و خاور نزدیک  های بانک یابد، حمالت سوداگرانه بر اندوخته طی زمانی که بحران تعمیق می

با تالشی دراماتیک بازار بورس . ای را به دنبال دارد شود که عواقب اقتصادی و اجتماعی نابود کننده  گسترده می

)22رجوع شود به بخش . ( دست آمد نقطه عطف نوینی به1999در آغاز سال » سائوپالو«  

چندین کشور غربی، مثل کانادا و یا .  گردد های مرکزی تنها به کشورهای جهان سوم ختم نمی های بانک تاراج اندوخته

در کانادا در . استرالیا که بانک مرکزی در آنجا موفق به جلوگیری از سقوط ارز ملی نشد نیز مشمول این چپاولگری شد

داران خصوصی به عاریت گیرد تا پس از حمالت  ک مرکزی مجبور شد تا میلیاردها دالر از سرمایه بان1998سال 

های موفق علیه  اقتصاددان، سوداگری» مایکل هادسون«طور به گفته  همین. های ارزی خود را پر کند سوداگرانه ذخیره

ترین  به نازل» ین«مالی ژاپن، هنگامی که گذار غربی تمرین نهایی  برای تصاحب بخش  کره برای چندین بانک سرمایه

» مورگان گرنفل«، »مورگان استنلی«، »گولدمان ساکس«بازیگران بزرگ عبارتند از ) 20. (سطح ارزش خود رسید، بود

.کنند دهم قیمت صوری آن ابتیاع می  ها اعتبارات گندیده ژاپنی را به یک آن. آلمانی و دیگران  
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فروش فوری اعتبارات « بر توکیو فشار سیاسی وارد ساخت و خواستار 1997یا در سال واشنگتن درست پس از بحران آس

ها برای  آن. آمریکایی و خارجی بود» گذاران الشخوار سرمایه«هم پیش از همه به  گندیده این کشور به قیمت نازل، آن

اسی و کابینه خود را تغییر دهد و سیستم آوردند تا قانون اساسی و سیستم سی دستیابی به اهداف خود به ژاپن فشار وارد می

های این کشور را در دست گرفتند، این  گذاران خارجی کنترل بانک همین که سرمایه... مالی خود را تغییر شکل بخشد

)21(» .ها شروع خواهند کرد صنایع ژاپن را تصاحب کنند بانک  

 

نشان افروز در نقش آتش آتش  
گذاری هم نقش طلبکار و هم سوداگر  های بزرگ جهانی و  مؤسسات سرمایه در بخش خدمات مالی یکپارچه، بانک

ثبات کردن ارزهای ملی ایفا  ها با اقدامات سوداگرانه خود نقش مستقیم در بی طی بحران آسیا آن. کنند رسمی را ایفا می

 مجدداً در لباس طلبکار ظاهر پس از بحران. های این کشورها را به دالر افزایش بخشیدند حال حجم بدهی کرده و در عین 

و سرانجام باز . ها پدید آمده بود، وصول کنند کاری بازارهای ارز توسط خود آن شدند تا طلب خود را که به دنبال دست

که » برنامه ویژه ورشکستگی«شوند تا بر اجرای  اقتصادی و یا سیاسی ـ مالی فراخوانده می» مشاور«ها به عنوان  هم  آن

مثالً در اندونزی در . گرد هم به جیب خودشان سرازیر می شود، نظارت کنند که سود آن هانی پشتیبانی میتوسط بانک ج

های کلیدی  سازی بخش گیری محمد سوهارتو زد و خوردهای خیابانی جریان داشت، خصوصی زمانی که پس از کناره

، »کردیت سوئیس ـ فرست بوستون«، »ن برادرزلِما« بانک تجارتی جهانی بزرگ، از جمله 8اقتصاد اندونزی در اختیار 

ترین دالالن جهانی پول اول  بزرگ) 22.(قرار داده شد» سیواربورگ دیالن رید بی اس/ اس یوبی«و » گلدمان ـ ساکس«

نشان فراخوانده  المللی به عنوان آتش صندوق بین» بخشی برنامه نجات«کشند و سپس در چارچوب  کشورها را به آتش می

گیرند که کدام شرکت تعطیل و کدامیک به ثمن  هایند که در نهایت نیز تصمیم می و آن.  تا اطفاء حریق کنندشوند می

.گذاران خارجی فروخته شود بخس به سرمایه  

 مأیوسانه کوشش کردند تا با قراردادهای چندین 1997های مرکزی آسیا در سال  زیر حمالت مکرر سوداگرانه بانک

، ارز کشور خود ) م.شود ای که قراردادها در آن بر اساس ماهیت تحویل، در آینده انجام می معامله(ه میلیاردی ارز در آتی

های مرکزی مجبور شدند تا در  ها مصرف گردیده بود، بانک های ارزی آن از آنجایی که اندوخته. را تقویت کنند

/ 1994طبق روالی که پس از بحران مکزیک . المللی مبالغ هنگفتی قرض کنند چارچوب قراردادهای تقویتی صندوق بین
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گاه این پول به کره، تایلند و یا اندونزی  عمالً هیچ.  متداول گردید، هدف این پول رهایی کشور از تنگدستی نبود1995

ها غنیمت چندین میلیارد  نرسید، بلکه از پیش مقرر گردیده بود تا این پول به صندوق سوداگران رسمی ریخته شود تا آن

و بدین صورت ببرهای آسیایی توسط اربابان مالی . دالری را که با سوداگری از آن خود کرده بودند، عمالً دریافت دارند

های عظیم خود را تا چندین  کره، اندونزی و تایلند محکوم شدند بدهی. خود رام گشته و به اردکان چالق تبدیل گشتند

.سال پس از آغاز هزاره سوم با خود حمل کنند  

آید؟ تنها بخش ناچیزی  توان با آن این چنین عملیات چندین میلیارد دالری را تأمین کرد، از کجا می اما این پول که می

» 7گروه « کشورهای عضو 1995پس از اقدامات کمکی در قبال مکزیک در سال . المللی تعلق دارد از آن به صندوق بین

المللی سهیم شوند، که خود به ارتقای   در اقدامات کمکی صندوق بینمؤظف شدند با در اختیار گذاردن مبالغ هنگفتی

افزایش بدهی که مثالً ایاالت متحده آمریکا ! ای است واقعاً که جوک بامزه. های دولتی این کشورها انجامید سطح بدهی

 تأمین و »استریت وال«های  شد، توسط همان گروه از بانک برای تأمین مالی این اقدامات کمکی در آسیا متحمل می

.شد که در حمالت سوداگرانه مالی سهیم بودند تضمین می  

دهند، نه تنها طعمه  هایی که برای نجات قربانی و برای تأمین مالی اقدامات کمکی به دولت قرض می بانک: به دیگر سخن

.برند ان نیز باز سود میاند، بلکه حتا هنگام بیرون آوردن طعمه از چنگال آن اکنون مابین خود تقسیم کرده را هم  

ای در بررسی حیطه مالی که دالالن جهانی مالی  کننده  المللی نقش تعیین از بحران مکزیک به بعد، صندوق بین

. های بزرگ عاجالً به اطالعات درونی محتاجند بانک. کند دهند، ایفا می های سوداگرانه خود را در آن صورت می شبیخون

المللی با کشورهای عضو داشته باشند  المکان اطالعات مستقیم از جزییات مذاکرات صندوق بینا خواهند که حتی ها می آن

خواهند تا  المللی می الزم از صندوق بین» شفافیت«تا حمالت سوداگرانه خود را کاراتر به انجام رسانند و لذا با تأکید بر 

که اطالعات سری و مخفی برمال شود در  بدون آن«ا های ملی ر در رابطه با مذاکرات خود با دولت» اطالعات پرارزش«

، »آمریکا بانک«، »مانهاتان چیس«از جمله » استریت وال«شش بانک اداری بزرگ ) 23(» .ها قرار دهد اختیار آن

مورگان «، »لِمان برادرز«، » ساکس گولدمان«های تجارتی  چنین بانک و هم» مورگان. پی. جی«و » گروپ سیتی«

طعنه . در جلسات مشاوره در مورد مقررات اقدامات کمکی در آسیا شرکت داشتند» سالومون سمیت بارنی«و » استانلی

وزرای دارایی کشورهای . مداران منتخب مردم، بلکه سوداگران کنترل بحران را به عهده دارند که نه سیاست دردناک این
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 گردیده بودند را به جستجوی کاربردهایی که به با منطقی احمقانه سوداگرانی را که مسبب تالطمات مالی» 7گروه «

.کنند کاهش تالطم در بازارهای مالی بیانجامد، دعوت می  

ها در حقیقت خواستار نابودی ارزهای ملی  ها مؤظف به حفظ ثبات مالی هستند، اما آن گرچه از نظر تئوریک بانک

اه واشنگتنی و مدافع منافع قریب گ که یک اندیشه» ل فاینانسانترناشنا«های قبل از بحران آسیا، انستیتوی  در ماه. باشند می

هر جا که کورس «المللی است، از مسئولین بازارهای رشدیابنده خواست که  گذاری بین  بانک و مؤسسه سرمایه300

 درضمن المللی نیز ارسال شد و این درخواست به صندوق بین) 24(» .تعویض ارز شروع به رشد نمود، با آن مبارزه  کنند

)25. (چنین برای نابودی ارزهای ملی کوشش کند المللی هم هم خواهش شد تا صندوق بین  

المللی دولت اندونزی را مجبور کرد تا ارز خود را  بار روپیه، صندوق بین  ماه پیش از سقوط فاجعه3 تقریباً در حقیقت

المللی کمک  آیا صندوق بین«: پرسید مهوری میمیلیاردر آمریکایی و کاندیدای ریاست ج »استیو فوربس« .تقویت نکند

این سازمان خواستار شفافیت و روشن بودن اقتصاد است، لکن در پنهان ساختن عملیات ... کرد تا این بحران شتاب یابد؟

ش ارز المللی با تایلند مخفیانه مذاکره کرده و خواستار کاهش ارز آیا مثالً صندوق بین. کند خود با سازمان سیا رقابت می

... المللی بیماری را تشدید کرد؟ های صندوق بین آیا نسخه... بار انجامید؟ گردید که بالفاصله به آن سلسله از وقایع فاجعه

)26(» .ارز این کشور به ضرب چماق نزول داده شد  

 

 اقتصاد خیالی ــ ثروت واقعی
آورند که   برای کسب ثروت و قدرت، فشار میناپذیر خود المللی در کوشش خستگی های بین های جهانی و کنسرن بانک

) 27. (میسر شود» کثیف«و یا » داغ«های  المللی آزاد گردد تا بدین وسیله نقل و انتقال پول جریان سرمایه در سطح بین

 رسماً خود را مؤظف ساخت که نقل و انتقال سرمایه را 1998المللی این درخواست را پذیرفت و در سال  صندوق بین

.  بخشدتعدیل  

 

20,1جعبه   

»فوندز هج«ثبات کننده  آمدهای بی پی  

گذاری معمولی مورد کنترل  های سرمایه باشند که برخالف بنیاد گذاری عظیمی می های سرمایه هج فوندز شرکت(

رها در آورند، به ویژه که بازا این بنیادها چه کورس بورس باال باشد و یا پایین، سود. مقامات مسئول مالی قرار ندارند
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 شده بر تغییر و تحوالت کورس ای بندی و معامالت آتیه ها شرط معامالت اصلی آن. حرکت و جنب و جوش باشند

)م. است  

گذاری شد تا در خدمت منافع  اندرکاران مالی پایه توسط دست» هج فوندز» «گذاران غنی انجمن سرمایه«تحت عنوان 

گذار  ی سرمایهها ناپذیری از ساختار بانک ها اکنون به بخش جدایی آن. ها و افراد ثروتمند قرار گیرد ها، شرکت بانک

ولی به دنبال معامالت باصرفه این سرمایه اکنون .  میلیارد دالر در اختیار دارند300ای به حجم  تبدیل گردیده و سرمایه

مدیر عامل آن ) ـ سی ـ امال ـ تی (» ترم کاپیتال مانجمنت هج فوندز النگ«قبل از تالشی : سر به فلک کشیده است

.  میلیارد دالر200گذاری کرد، تخمیناً   میلیون دالر سرمایه500برای هر یک میلیون دالر ثبت گردیده، » جان مریوِزِر«

از » فوندز هج«گردد، حجم سرمایه تنها یک  گذاری مشکوک در بازارهای رشدیابنده می و این مبلغ که صرف سرمایه

های مالیاتی  فوندز در بهشت البته نیازی به ذکر نیست که بخش بزرگی از معامالت هج! ستفوندز موجود ا  هج4000

.کند گیرد و از پرداخت مالیات شانه خالی می صورت می  

ها گره خورده و دارای نفوذ عظیمی بر  ها با منافع بزرگ بانک آن. باشند فوندز دارای بهترین روابط می مدیران عامل هج

های مرکزی این  وزرای دارایی و بانک. باشند می» 7گروه «المللی برای کشورهای  های صندوق بین سمت و سوی رفرم

.فوندز عاقالنه نیست بخشی هج القولند که نظم کشورها در این مورد متفق  

اثر  شبه میلیاردها دالر را در سطح جهان نقل و انتقال دهند و بدین صورت قدرت کشورها را بی فوندزها قادرند یک هج

های کالنی را از بطن اقتصاد  فوندز ثروت هج: گیرد کاری نیروهای بازار صورت می ها بر پایه دست عملیات آن. کنند

.انجامد ها و بسته شدن اماکن تولیدی می کشند که عمالً به رشد عظیم بدهی واقعی بیرون می  

 1998در سپتامبر ) ال ـ تی ـ سی ـ ام(فوندز  استریت برای نجات هج اقدامات دارماتیک امدادی یک کنسرسیوم از وال

فوندز   هج4000المللی   میلیارد گشته بود، تنها نوک کوه یخ در شبکه تارعنکبوتی بین3که به ناگاه دچار بدهی به مبلغ 

.ودب» سالومون برادرز«کند قبل از آن مدیرعامل بانک  را رهبری می) ال ـ تی ـ سی ـ ام(که » جان مریوزر«. باشد می  

فوندز روی کل ساختار  بخش بانکی کشورهای غرب   ای بازارهای بازنشستگی، شکست هج گام با مشکالت حاشیه هم

ثباتی  بی. گذارد  بهشت بانکی در جزایر کایمن و برمودا، در لوکزامبورگ و یا هر جای دیگری اثر می55از جمله 

های سوداگرانه  گذاری افکند، زیرا که سرمایه گی را به خطر میگذاری و بازنشست های سرمایه بازارهای سهام آینده بنیاد

. دهد ها را تشکیل می  آن نیز بخشی از فعالیت  
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های ملی انباشت مقادیر هنگفت مالکیت و سرمایه  گام با تاراج اقتصاد تغییر ساختاری بازارها و مؤسسات مالی جهانی هم

دیگر نیازی برای تولید محصول . قل و انتقاالت سوداگرانه استبخش بزرگی از آن مدیون ن. خصوصی را ممکن ساخت

 1996. گیرد صورت می) تولید و تجارت(اندوزی خارج از حیطه واقعی اقتصاد  ثروت. شود بیشتر احساس نمی

سابقه میلیاردرها  مسبب اصلی افزایش بی) یعنی سودهای حاصله از سوداگری(های بازار سهام در وال استریت  موفقیت«

)30(» .بود  

 

ره کُاستعمار نوین  - 21  

هوبرت «المللی به ریاست حالل مشکالت آقای   یک هیأت نمایندگی صندوق بین1997در روزهای آخر ماه نوامبر 

وظیفه وی گفت و گو در مورد نوعی اقدام تقویتی به سبک مکزیک بود تا ثبات اقتصادی . به سئول پرواز کرد» نایس

المللی به طور  داروی تلخی را که صندوق بین: این روال در قبل نیز مشاهده گردیده بود.  گرددکره جنوبی مجدداً تأمین

کرد، اکنون برای اولین بار برای یک  معمول برای کشورهای درحال رشد و یا کشورهای اروپای شرقی تجویز می

بایستی که   هفته بعد می3 تقریباً  دسامبر، یعنی18: مسأله بسیار عاجل بود. گردید کشور پیشرفته صنعتی تجویز می

.المللی با چه کسی خواهد بود شد و معلوم نبود که پس از انتخابات سرکار صندوق بین رییس جمهور انتخاب می  

زیر فشار نسبتاً خفیفی رییس جمهور وقت . واشنگتن به کمک سفارت خود در کره با  دقت صحنه را آماده کرده بود

را به این » کانگ کیونگ شیک«المللی وزیر دارایی خود  قبل از ورود هیأت صندوق بینیک هفته » کیم یونگ سام«

به طور » لیم چانگ یول«جانشین وی . المللی گردیده بود، مرخص کرده بود که وی مانع مذاکرات با صندوق بین جرم 

، در دوران 80ی کره در دهه المللی و بانک جهانی بود که حکام نظام از کارکنان اسبق صندوق بین» اتفاقی«خیلی 

سریعاً مرخص » کیم این هو«چنین مشاور اقتصادی رییس جمهور  هم.  حکومت نظامی، به واشنگتن اعزام کرده بودند

المللی خود  المللی را به طور تحقیرآمیزی رد کرده و گفته بود که سئول اعتبار بین پیشنهاد صندوق بین«گردید، زیرا که 

)31(» .قل خود احیا خواهد ساختهای مست را با کوشش  
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کار گذشته خود، یعنی معاون مدیرکل صندوق  هنوز نرسیده با عجله عازم واشنگتن شد تا با هم» لیم«وزیر دارایی 

که ایشان به عضویت  که تاریخ این مذاکرات قبل از آن آور این تعجب. به مذاکره بنشیند» استانلی فیشر«المللی  بین

. گردیده بودکابینه درآید، مشخص  

 

جمهور جدید کوتاه آمد رییس  
تازه روز جمعه . المللی، اکنون در واشنگتن و یا سئول با شدت تمام مخفی نگاه داشته شد  مذاکرات دولت با صندوق بین

در اولین روز کاری، . المللی گردیده است های امدادی صندوق بین  نوامبر دولت رسماً اعالم کرد که خواستار کمک21

ها و بانک  بینی شرکت المللی  و نتیجتاً ورشکستگی قابل پیش  نوامبر، بازار بورس  از ترس اقدامات صندوق بین24ی یعن

در حالی که رسماً گفته . معروف گردید» دوشنبه سیاه سئول«ترین سطح ده سال گذشته خود سقوط کرد، که به  به نازل

وفادار به دستورات » .اعتماد و ثبات اقتصادی مجدداً احیا گردد «المللی کمک خواهد کرد تا شد، دخالت صندوق بین می

و بدین » گذاران خارجی مجدداً جلب شوند سرمایه«وزیر دارایی کنترل بر ارز را از میان برداشت، تا »  لیم«واشنگتن، 

)32. (ناپذیر سوداگران قرارداد صورت کشور را مجدداً در معرض حمالت اجتناب  

وارد سئول شد » هوبرت نایس«المللی زیر نظر   نوامبر هیأت نمایندگی صندوق بین26، یعنی در روز دو روز بعد از آن

اعالم کرد که اگر تغییر و تصحیح » لیم چانگ یول«.  نوامبر هر دو طرف به توافق رسیدند30 روز بعد، یعنی 4و تنها 

در واقع هیچ چیز ) 33. (ه وجود نخواهد آورددر قرارداد ب» بسیار ناچیز است و تغییر اساسی«جدیدی الزم باشد، 

دیگری نیز وجود نداشت که احتیاج به وحدت آرا داشته باشد چون باالخره وزیر دارایی از همکاران قدیمی صندوق 

المللی در واشنگتن قبل از سفر هیأت  طرح معاهده در مقر اصلی صندوق بین پیش. المللی و بانک جهانی بود بین

استریت و وزارت دارایی ایاالت متحده آمریکا  در مذاکره با وال» های سیاسی حل راه« شده بود و نمایندگی آماده

.مشخص گردیده بود  

مدیرکل بانک کره .  دسامبر به سئول پرواز کرد تا این معامله را به پایان برساند3میشل کامدوسوس روز دوشنبه 

فرمالیته را که از قبل توسط نمایندگان » اظهار نیت«سرعت به »  لیم«طور وزیر دارایی  و همین» کیونگ شیک لی«

معاون » دیوید لیپتون«این که در دور مذاکرات نهایی، آقای ) 34. (المللی آماده گشته بود، به امضا رساندند صندوق بین
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ا و ختم حضور داشت را افکار عمومی کره، پس از امض» غیررسمی«وزیر دارایی ایاالت متحده آمریکا نیز به طور 

)35. ( میلیارد دالری دریافت57قرارداد   

به واشنگتن عزیمت کرد تا در » هوبرت نایس«.  دسامبر به سرعت به پایان رسید3المللی روز  مأموریت صندوق بین

پس از تصویب معاون مدیرکل . المللی را ترغیب به تصویب معاهده نماید  دسامبر مجمع اجرایی صندوق بین4روز 

به مقام معاون جدید » لیم«آقای «: در کنفرانس مطبوعاتی اعتراف کرد که» استانلی فیشر«المللی،  صندوق بین

چنین   مدیرعامل صندوق بوده است و هم80ایشان خوشبختانه در دهه . وزیر و وزیر دارایی انتخاب گردیده است نخست

ولی ایشان تازه دو هفته پیش از این منصوب . دبرای بانک جهانی نیز کار کرده و لذا با این مؤسسات آشنایی کامل دار

کنم، تعهداتی که به امضا  فکر می.  بینی بود رییس هیأت نمایندگی سرسختی است طور که قابل پیش گردیده و همان

) 36(» .باشد رسید، نمایانگر شجاعت و خردمندی بسیاری از آینده اقتصاد کره می  

در همان روز  اعالمیه از پیش تهیه » لیم«المللی، وزیر دارایی  وق بینگرمی از تصویب قرارداد توسط صند با پشت

من به نام کارمندان «: ها عذر خواست ای را خطاب به هموطنانش در تلویزیون این کشور قرائت کرد و از آن شده

ر کشور ما بحران ارزی در کشورهای جنوب شرقی آسیا به بحرانی ارزی د... طلبم وزارت دارایی از مردم پوزش می

المللی را  بایستی برنامه امدادی صندوق بین خواهم که ما می من پوزش می. ما خردمندانه واکنش به خرج ندادیم. انجامید

)37(» .اجباراً  بپذیریم  

کاندیدای ریاست جمهوری نیروی اپوزیسیون میانه رو  ـ دست . ولی این معامله هنوز به طور کامل به انجام نرسیده بود

المللی از آب درآمد و دولت قبلی را به تاراج  مخالف سرسخت اقدامات امدادی صندوق بین» کیم د یونگ«آقای چپی، 

توانند به هر نحوی که بخواهند کلیه بخش مالی کشورمان، از جمله  گذاران خارجی می سرمایه«: اقتصاد کره محکوم کرد

ها در بازار بورس کشور به ثبت   تجارتی که همگی آن بانک21 شرکت بیمه، 12گذاری،   شرکت سرمایه27 بانک، 26

)38(» . میلیارد دالر ابتیاع کنند3,4، یعنی »ون« بیلیون 5,5اند را به قیمت  رسیده  

کیم د «تقریباً دو هفته بعد که انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید، : گرد سیاسی آغاز شد  بعد از این جریان عقب

من شجاعانه بازار را طوری «: المللی مبدل گشت ناپذیر داروی تلخ صندوق بین خت و تزلزلبه یک مدافع سرس» یونگ

در یک میتینگ عظیم پشتیبانی مصرانه » .گذاری کنند گذاران خارجی با اطمینان خاطر سرمایه خواهم گشود که سرمایه
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، لکن الزم است که ما این ریسک را به ها دردناک خواهد بود رفرم« :المللی را مجدداً اعالم داشت خود از صندوق بین

)39(» .مثابه شانس و موقعیت مطلوبی تلقی کنیم  

های سیاسی خود علیه  که تا چندی پیش به علت فعالیت: کیم د یونگ«زیر فشار سیاسی وال استریت و واشنگتن، آقای 

برد،  ار داشت، در زندان به سر میکه مورد پشتیبانی آمریکا قر) »چوون دوو هوان«و » پارک چون هه«(رژیم نظامیان 

.هنوز قبل از آغاز کار خود به عنوان رییس جمهور منتخب کشور، وا داد و کوتاه آمد  

 

آمدهای وسیع آن العاده و پی نشست فوق  
المللی در پیش پا بود، چون  هنوز کارهای زیادی برای انجام قرارداد صندوق بین»  کیم د یونگ«با وجود پشتیبانی 

ای کارگران، که در دستور کار قرار داشت را با نظم و ترتیب ممکن  ه قوانین جدیدی الزم بود تا اخراج تودهباالخر

این بار . مجدداً به سئول پرواز کرد» دیوید لیپتون«مشاور وزیر دارایی ایاالت متحده آمریکا  . وقت تنگ بود. سازد

اخراج «در مالقاتی در مورد لزوم »  لیپتون«و » د یونگکیم « دسامبر 22روز . حضورش به طور رسمی اعالم گردید

نشست . گفت و گو کردند) 40(» پذیر کردن اقتصاد کارگران به مثابه بخشی از تغییر ساختار صنعتی برای رقابت

 4. از طرف نمایندگان چراغ سبز دریافت کرد» کیم« دسامبر در نظر گرفته شد که طی آن 23العاده مجلس برای  فوق

االجل و عمالً بدون شور و مشورت  المللی، به طور ضرب ن مهم دولت برای عملی کردن قرارداد صندوق بینقانو

.تبدیل شد» بعله گویان«پارلمان کره جنوبی عمالً به مجمع ) 41. (تصویب شد  

ی به دولت المللی  بود، دیگر وابستگ طور که مورد پسند صندوق بین العاده، بانک مرکزی آن پس از این نشست فوق

اکنون دیگر دولت کره جنوبی قادر نبود تکامل اقتصادی کشور را با سیاست پولی مستقل، یعنی توسط . نداشت

در حالی که سیستم اعتباری دولتی برای تکامل پرتحرک صنایع . های خارجی تأمین کند اعتبارات داخلی و بدون وام

. سال گذشته نقش بسیار مهمی ایفا کرده بود40کره در   

که به » مودیز اینوستور سرویس« یابی گرفت، آژانس ارزش گویی که به خاطر رفتار پسندیده اکنون مورد تفقد قرار می

تقلیل » جانک باندز«کند، ارزش اوراق بهادار دولتی و خصوصی کره را به سطح  های آمریکایی عمل می نام منافع بانک

در بازار بورس دارای کیفیت نازلی بوده و بسیار  پرریسک می باشد و جانک باندز  اوراق بهاداری است که ) (42. (داد

)م. لذا بهره زیادی به همراه دارد  
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21,1جعبه   

گردد  میلیارد دالری آماده می57یک بسته   

1997 دسامبر 26 نوامبر تا 19نگاری از  واقعه  

: نوامبر19  

تخطئه «انگ کیونگ شیک وزیر دارایی را به جرم جمهور که دوره ریاستش رو به پایان است ک کیم یونگ سام، رییس

مدیرعامل اسبق صندوق » لیم چانگ یول«جانشین وی . کند المللی از کار برکنار می با صندوق بین» در کار  مذاکرات

. المللی است بین  

: نوامبر20  

المللی به  مل صندوق بیناستانلی فیشر دپیوتی مانجینگ مدیرعا«کار سابق خود  برای مذاکره با هم» لیم چانگ یول«

. کند واشنگتن عزیمت می  

: نوامبر21  

لیم «رییس هیأت نمایندگی این کشور . المللی است کند که خواستار قراردادی با صندوق بین دولت کره رسماً اعالم می

.است» چانگ یول  

: نوامبر24  

المللی و نتیجتاً  محتمل در قرار داد صندوق بینجویانه  بازار سهام کره در رابطه با اقدامات صرفه: »دوشنبه سیاه سئول«

.  سابقه بود ها، به طوری سقوط کرد که در ده سال گذشته بی ها و بانک تالشی و ورشکستگی شرکت  

: نوامبر26  

.وارد سئول شد» هوبرت  نایس«المللی به ریاست  هیأت نمایندگی صندوق بین  

: نوامبر27  

.المللی و دولت کره آغاز شد ندوق بینمذاکرات مخفیانه مابین نمایندگان ص  

: نوامبر30  

.رسند به توافق می» نامه موقت قول«المللی و دولت کره بر سر  پس از چهار روز مذاکره صندوق بین  

: دسامبر1  
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.گردد نامه برای تأیید به کابینه ارجاع می طرح قول  

: دسامبر3  

.گردد کرات وارد سئول میبرای ختم مذا» میشل کامدوسوس«المللی  رییس صندوق بین  

: دسامبر22  

.ای کارگران موافقت کند خواست که با اخراج توده» کیم د یونگ«وارد سئول شد و  از » دیوید لیپتون«  

: دسامبر23  

المللی را به تصویب  مجلس چهار الیحه مهم دولت در مورد نحوه اجرای برنامه صندوق بین. العاده مجلس اجالس فوق

.رسانید  

:مبر دسا24  

.کنند استریت به طور اضطراری در روز کریسمس اجالس خود را برقرار می بانکداران وال  

: دسامبر26  

ها بایستی مزدها را ثابت نگاه دارند و یا کاهش دهند و اگر  شرکت«: دهد اقدامات سختی را وعده می» کیم د یونگ«

.بوداین اقدام کافی نباشد، اخراج کارگران غیرقابل اجتناب خواهد   

 

 میلیاردی در 57گیری در مورد معامله   پس از جلسه اضطراری مجلس کره، یعنی در روز کریسمس تصمیمیک روز

دالالن مالی پرقدرت در وال استریت، چیس مانهاتان، بانک آمریکا، سیتی کورپ و جی پی . نیویورک به پایان رسید

ساکس، لمان برودرز، مورگان استانلی،  ورک مثل گولدمانهای تجارتی بزرگ نیوی چنین نمایندگان بانک مورگان و هم

مقارن با این نشست، در )  43.(سالومون سمیت بارنی برای شرکت در نشستی به بانک مرکزی دعوت گردیدند

 بانک 10طور   بانک گردهم آمدند و همین دهنده طلبکار اروپایی به ریاست دویچه  وام80فرانکفورت، پشت درهای بسته، 

کیونگ شیک « در توکیو با ،ها داده شده بود ای از طرف آن های کوتاه مدت کره ریبدهکاژاپنی که بخش عمده بزرگ 

.به مذاکره نشستند رییس بانک کره »یل  
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 میلیارد دالر در 10تا فوراً «ها را گرفت، قادر شد  المللی در نیمه شب آن روز چراغ سبز بانک پس از این که صندوق بین

ها در سطح وسیع به  مدت خود، که اکنون مدت بازپرداخت آن های کوتاه ریبدهکابگذارد تا این کشور اختیار سئول 

)44(» .پایان رسیده بود را بپردازد  

های میلیاردی که توسط کشورهای  ها اصرار داشتند که کمک بانک. کننده بود ها در حین کریسمس تعیین این نشست

وجه  نک جهانی و  آزیان دیولوپمنت بانک در اختیار کره گذارده شده بود به هیچالمللی، با ، صندوق بین8عضو گروه 

طلبکاران و سوداگران . های بانک مرکزی کره تاراج شده بود گاوصندوق. نباید به ورود سرمایه به کره بیانجامد

الی اروپایی و ژاپنی و دالالن این دالرها صرفاً برای پرداخت انستیتوهای م. صبرانه منتظر ورود دالرهای کمکی بودند بی

کره به سوداگری پرداخته بودند، اکنون دالرهای » ون«همان انستیتوهایی که در قبل علیه . ارز در نظر گرفته شده بود

های  دولت کره مؤظف گردیده بود این بدهی. زدند که یک تقلب محض بود المللی را به جیب می کمکی صندوق بین

. بپردازد2006میلیاردی را تا سال   

المللی استقالل اقتصادی کره را از بین برد و عمالً ساختارهای اداری کلنیالیستی به ریاست  اقدامات کمکی صندوق بین

این اقدامات کشور را یک شبه دچار رکود . کرد رییس جمهوری که به طریق دمکراتیک انتخاب گردیده بود، برقرار می

المللی سطح  های صندوق بین با رفرم. سطح زندگی به تالشی کشید.  نابودکننده بودآمدهای این اقدامات پی. اقتصادی کرد

.مزد واقعی نزول کرد و بیکاری شدیدی اشاعه یافت  

گذاران  ها برای مالکیت خارجی را از میان برداشت و بازار داخلی ارز را برای سرمایه قرارداد مذکور کلیه محدودیت

» .های داخلی سهیم گردند ی قادر خواهند بود در سطح نامحدودی در خرید بانکمؤسسات مالی خارج«: خارجی گشود

ترین  های ارزی آن به نازل در نوامبر همان سال ذخیره. بانک مرکزی نیز عمالً متالشی شده و تاراج گردیده بود) 45(

لبکاران خارجی دیکته اکنون سیاست مالی و پولی کره توسط ط.  میلیارد دالر سقوط کرده بود7,3سطح خود یعنی 

.گردد می  

 

 تالشی و حراج
های  جالب توجه است که کره توسط شرکت. (کره بود» چیبول«تکه کردن  المللی تکه یکی از اهداف برنامه صندوق بین

ای صاحب شرکتهای  طلب کره های ثروتمند و قدرت تعداد قلیلی از خانواده. شوند رنگ گرفته بزرگ که چیبول نامیده می
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ـ . باشند و عمالً کشور را در تسلط خویش دارند ی و تجارتی بزرگ کره میصنعت یوندای، سامسونگ، کیا، الکی 

های  های خارجی پیمان از این جنگ عظیم موکداً خواسته شد تا با شرکت) م. از این قبیلند... گولداستار، دی یو

برخی از . های خارجی باز کنند ها توسط سرمایه استراتژیک ببندند و بدین وسیله راه را برای تصاحب و کنترل آن

بایستی که برای خریداران خارجی جذاب گردند، از این طریق که به اعتبارات تقلبی  ای می چین شده کره های دست بانک

ترین  ، یکی از بزرگ»کیا«سازی  گروه ماشین. کورِا آست مانجمنت کورپورایشن(» بنیاد امدادی دولتی«در اختیار 

ترین تولیدکنندگان قطعات  که یکی از بزرگ) هاال(شرکت دیگری . ای اعالم عدم قابلیت پرداخت کرد های کره کنسرن

.  آالت است نیز به همین سرنوشت دچار شد اتوموبیل، کشتی و ماشین  

به آن که  شرکت وابسته 12و فروش کلیه » یو دی«المللی خواستار تالشی گروه  استریت، صندوق بین رسماً به نام وال

موتورز برای فروش آزاد عرضه گردیده بود، کلیه صنایع جنبی » یو دی«. گردید» دچار مشکالت شده بودند«

شد، یعنی  می» گسسته«بایستی  ترین امپراتوری تولیدی می بزرگ» یوندای«. سازی دچار بحران گردیده بود اتوموبیل

».ها را جمع کند خورده شیشه«زل گردید، تا سرمایه خارجی بتواند به قیمت نا متالشی می  

ردید تا بانک مرکزی به کمک گ شد، مانع از این می المللی تحمیل می داشتن اعتبارات که توسط صندوق بین باز نگاه

ها وام  ابا داشتند به شرکت«های تجارتی  هایی که دچار مشکل گردیده بودند، بشتابد و از طرف دیگر بانک شرکت

 90بیش از ) 46(» .استند خود را در مقابل کاهش جریان پول توسط بانک مرکزی تقویت کنندخو بپردازند، زیرا می

.  میلیارد دالری به مؤسسات مالی محلی برلب پرتگاه ورشکستگی قرار داشتند20های ساختمانی، با بدهی  درصد شرکت

)47(  

.  مونتاژ کره به فروش گذاشته شدصنایع تکنیک پیشرفته، الکترونیک و. ها آغاز شد موج ادغام و تصاحب شرکت

گام با سقوط  ، هم)ون(کاهش ارزش ارز . ها به نرخ ارزان روانه این کشور شدند های غربی برای خرید کنسرن شرکت

.ای را به شدت کاهش بخشیده بود های کره بازار بورس سئول، ارزش دالری ثروت  

» بی ـ اِی ـ اس ـ اف«در چارچوب جوینت ونچر در اختیار که نیمی از صنایع شمیایی را  پس از این» وها هان«گروه 

سامسونگ «تنها در عرض چند ماه ارزش بازاری . شل فروخت/گذارد، تأسیسات پاالیشگاهی نفت خود را به رویال داچ

ن امروز خرید یکی از ای«.  میلیارد دالر سقوط کرد2،4 به 6،5ترین تولیدکننده تراشه است از  که بزرگ» الکترونیک
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ها ما نه تنها بخش تولیدی و اداری شرکت،  با خرید یکی از این شرکت. تر است تا خرید یک کارخانه ها ارزان شرکت

)48(» .کنیم چنین نیروهای کاری متخصص شاغل در آن را نیز تصاحب می بلکه نام و هم  

آ   های بزرگ تجارتی، کره انکب» کردن ملی«المللی،  های درخواستی صندوق بین قریب است که بخش دیگری از رفرم

آ اکسچنج بانک و چوهونگ   که با هانیل بان یکی شده بود، کرهآ فیرست بانک، سئول بانک، کمرشیال بانک آو کره

.گردید تر می ها ساده سازی آن که از این طریق خصوصی بود، البته برای این) 49(بانک   

گذاری وال  ترین مؤسسات سرمایه ها را یکی از بزرگ  آنفروش. آ فرست بانک و سئول بانک فوراً حراج شد کره

. گذاران معتبر خارجی اجازه شرکت در حراج را داشتند تنها سرمایه. مورگان استانلی دین ویتر: استریت به عهده گرفت  

 

داری آمریکا به کمک شتافتند های سرمایه غول  
برداری و یا تاراج عینی  های تجارتی یک کاله  مزایده بانکای آمد، اما های به خطر افتاده کره بانک» کمک«آمریکا به 

شد، که یک » نیوبریدج کاپیتال«آفرست بانک از آن   درصد سهام کره51 میلیون دالر،  454برای مبلغ ناچیز . بود

) 50. (باشد خارجی بسیار کالن می گذاری  ها توسط سرمایه شرکت آمریکایی است و متخصص تصاحب شرکت

است با » استاین دایانا فاین«که که همسر سناتور کالیفرنیایی » ریچارد بلوم«گذار آمریکایی  توسط سرمایه» نیوبریدج«

» باندرمان«از طرف دیگر . گردد از تکزاس پاسیفیک گروپ، کنترل می» دیوید باندرمان«شراکت میلیارد تکزاسی 

.سهیم بود» آ فرست بانک کره«تصاحب است، که در » رابرت باس«شریک یک ثروتمند مشهور دیگر تکزاسی   

های تجارتی، کنترل یکی از  گذاری کالیفرنیایی بدون هیچ تجربه قبلی با بخش بانک با یک ضربه یک شرکت سرمایه

و . دار شد  کارمند و یک شبکه مدرن از شعبات در سطح کشور را عهده5000 با  ترین مؤسسات بانکی کره قدیمی

 میلیون دالر برای تصاحب 454، یعنی »ون« میلیارد 500را به خاطر عرضه منصفانه » وبریدجنی«های مالی غرب   رسانه

و شرکا در این کالهبرداری که توسط صندوق » باندرمان«، »بلوم«البته . مورد تشویق قرار دادند» آ فرست بانک کره«

ها  از آن آنمجانی به طور » آ فرست بانک کره«. از جیب خود نپرداختندحتا یک دالر المللی سازماندهی شده بود،  بین

)  51. (شد  

داد که جبران مافات ) پوت بک آپشن(قول امکان استرداد » آ فرست بانک کره«، دولت کره به »نیوبریج«در قرارداد با 

ه این قول در عمل بدین معنی بود ک. صاحبان جدید در قبال اعتبارات قالبی بود، که قبل از خرید صورت گرفته بود
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 برابر قیمت خرید آن از نیوبردیج 35آ فرست بانک بخشید، که  به کره» ون« بیلیون 17,3دولت در چندین قسط جمعاً 

بلوم، بوندرمان و « میلیون دالر برای 454گذاری کامالً فرضی به حجم  یک سرمایه! نوع جدیدی از راهزنی. کاپیتال بود

دین «معامله بدی نیست؟ و دالل این معامله، آقای .  به ارمغان آورد میلیون دالر15,9یک چک دولتی به مبلغ » شرکا

برداری باصرفه پورسانت کالنی هم از دولت کره و هم از صاحبان نوین  از شرکت مورگان استانلی در این کاله» ویتر

. دریافت کرد» آ فرست بانک کره«  

بیعتاً با مزدهای نازل، اخراج وسیع کارمندان دولتی، حاال دولت چگونه این هدیه چند میلیارد دالری را تأمین کرد؟ ط

. کاهش عظیم مخارج اجتماعی و میلیاردها دالر پول قرض گرفته شده  

هدیه میلیاردی به وال استریت، توسط اعتباراتی از وال استریت، صندوق . دولت کره در دام دایره شیطانی اسیر گشت

 میلیارد 2در واقع اعتبار . دولت به دست خود، خود را بدهکار کرد صورت بدین. المللی و بانک جهانی تأمین گردید بین

گذاران  بایستی به سرمایه از طرف بانک جهانی به تصویب رسیده بود، می» آ فرست بانک کره«دالری که قبل از حراج 

.  کند تا در بخش بانکی کره، به اکثریت سهام دست یابند» کمک«آمریکایی   

ای که  از امروز به فردا طلبکار کنسرن عظیم کره» آ فرست بانک کره«سی و کالیفرنیایی جدید  صاحبان جدید تگزا

که توسط » فرست بانک«مدیرکل جدید . ای اخراج گردیدند مدیر عامالن کره. اکنون بزانو درآمده بود، گردیدند

تگزاس بود و روابط بسیار نزدیکی با دار موفقی از  نام داشت، که سرمایه» رابرت برنوم«منتصب شد، آقای » نیوبریج«

، وزیر بازرگانی »میکی کانتور«عالوه برآن، . از فورت ورس و گروه مالی وی داشت»  رابرت باس«میلیاردر معروف 

تامس «چنین  در دوران جورج بوش پدر و هم» نفتا«سابق و رییس هیأت نمایندگی ایاالت متحده آمریکا در مذاکرات 

نیز در این نقل » رابرت باس«و مشاور مالی خصوصی » کلونی کاپیتال«آنجلس و رییس  رگ لوسمستغالتی بز» باراک

)52. (و انتقاالت شرکت داشتند  

» طلبکاران محلی«به خرج صندوق دولتی کره به » آ فرست بانک کره«اکنون صاحبان تگزاسی و کالیفرنیایی 

چنان قدرتی گردیدند،   یک دالر خرج کنند، اکنون دارای آنها بدون آنکه حتا آن. ای تبدیل گردیدند های کره کنسرن

سازی، صنایع سبک و نیمه سنگین را بنا به  های وسیعی از صنعت از جمله صنایع الکترونیکی، اتوموبیل که بتوانند بخش

» چیبول«ران طور سرنوشت کارگ همین. ها را تعطیل کنند ها را افزایش بخشند و یا آن میل خود تغییر دهند، بازدهی آن
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ها بدون توافق و تأیید » چیبول « در حقیقت بخش عمده تصاحب و تقسیم. نیز در دست صاحبان آمریکایی قرار گرفت

.منافع مالی غرب ممکن نبود  

به مثابه بخشی . کاله ماند البته مایل نیستیم با این داستان مروج این احساس باشیم که سر منافع تجارتی آلمان در کره بی

شده بود » دولتی» «آ فرست بانک کره«که همراه با » سئول بانک«رهبری » دویچه بانک«المللی،  رنامه صندوق بیناز ب

 را سازماندهی کرده 1997بار  دسامبر  که اقدامات امدادی مصیبت» هوبرت نایس«البته در این حین، . را به عهده گرفت

. کنگ منصوب گردیده است کند به ریاست بانک آسیا در هنگ یالمللی کار نم بود، ولی اکنون دیگر برای صندوق بین

. المللی مشخص شده است یکی از وظایف نوین وی رهبری سئول بانک است، که شرایط آن توسط برنامه صندوق بین

)53. (المللی در واشنگتن از طراحان اصلی این برنامه بود شخص وی در مقام عضویت صندوق بین  

. دار شد را عهده» آ اکسچنج بانک کره«کنترل اداره » دویچه بانک«آلمانی و رقیب » مرز بانککا«در معامله مشابهی 

مبدل » چیبول«که حتا یک مارک خرج کنند به طلبکاران  شبه بدون آن بدین صورت دو بانک آلمانی نیز یک) 54(

چنین بررسی پیشنهادات   چیبول و همگشتند و به نام دولت کره در مقام مدیریت عامل به کنترل تعویض اعتبارات قالبی

. های خارجی پرداختند های صنعتی کره توسط سرمایه خرید شرکت  

 

ره؟و فردا همه کُ...   
. جزیره کره توسط غلبه نظامی و سیاسی ایاالت متحده آمریکا  از بین رفت  سلطه کلنیالیستی ژاپن بر شبه1945در سال 

نشانده آمریکا  ای مهاجر در آمریکا بود را به ریاست دولت دست کرهکه یک » سینگمان ری«، »آرتور مک«ژنرال 

.منصوب کرد  

این سیستم سلطه . ای سیاست اقتصادی را تا حد وسیعی تحت کنترل داشتند های اقتصادی کره در پناه چنین رژیمی گروه

سرانجام به قدرت عظیمی در ای  های کره»چیبول«. کرد را حمایت می» داری ملی سرمایه«غیرمستقیم، رشد و شکوفایی 

.المللی تبدیل شدند بازارهای بین  

رفت بازارها و تولید   به دنبال جهانی شدن اقتصاد، پس80در همان دهه . ای نسبتاً کوتاه بود داری کره ولی رشد سرمایه

. ا تشدید یافته  رقابت مابین کنسرن90در دهه ) 3رجوع کنید به بخش . (بیش از حد، از مشخصات اقتصاد جهانی بود

اقدامات امدادی . کند دار می های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی را خدشه شدند، که منافع کنسرن ها متجاوز قلمداد می چیبول
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ای، خلع ید خبرگان اقتصادی و تصاحب  داری کره  آگاهانه در خدمت تضعیف سرمایه1997المللی در سال  صندوق بین

. صنایع متمرکز در چیبول بود  

 برپا گردیده بود، از میان 1945بایستی که سیستم مستعمراتی غیرمستقیمی که در سال  می» برای رام کردن ببر«ما ا

از این لحاظ امضای قرارداد . سیستم حکومتی کامالً نوینی استقرار یافت» کیم دِ یونگ«جمهور  با رییس. شد برداشته می

 تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور را به دنبال 1997 المللی در دسامبر اقدامات امدادی با صندوق بین

.داشت  

، تنها چند روز قبل از نشست تاریخی سران کره شمالی و جنوبی، هیأت نمایندگی دیگری از 2000در ابتدای سال 

د نمایندگان رسمی صندوق ورو: تاریخ این اقدام بسیار مناسب انتخاب گردیده بود. المللی به سئول اعزام شد صندوق بین

جمهور  تنه پشت رییس برای مردم کره جنوبی که یک. های گروهی کره قرار نگرفت المللی، اصالً مورد توجه رسانه بین

.اهمیت بود ایستاده و نگاه پرامید خود را متوجه وحدت دو کشور داشتند، مشکالت سیاسی دیگر بی  

المللی با کره را به   از چشم اغیار و در پشت پرده قرارداد دوم صندوق بینتوانست دور المللی اکنون می تیم صندوق بین

به امضا » پیونگ یانگ«وزیر دارایی جدید قبل از سفر خود به » لی هون جای«نامه که  امضا رساند، از جمله یک قول

.رساند  

المللی اجازه داد  جنوبی به صندوق بینبدون هیچ مذاکره علنی دولت کره .  بود1997تر از اولی در سال  معاهده دوم کشنده

معاهده دوم که به اصطالح یک تذکاریه سیاست . دارد  کماکان زیر یوغ خود نگاه 2003تا اقتصاد کشور را تا سال 

: کرد االجرا را مشخص می  رئوس اقدامات الزم1997انگیز امدادی سال  تر از قرارداد بحث اقتصادی و مالی بود، بسیار دقیق

)55. (داری کره طی سه سال سازی و انحالل سرمایه هتک تکه  

هیأت نمایندگی به اتفاق سفارت ایاالت متحده آمریکا . تر از این بود المللی بسیار وسیع ولی مأموریت صندوق بین

  پیونگ«های اقتصادی دوجانبه در نشست  که وظیفه رهبری مذاکرات همکاری» لی هون جای«های غرب را به  خواسته

دار  که عهده وی قبل از آن: المللی است یک نورچشمی باوفای صندوق بین» لی«. را به عهده داشت، تفهیم کردند» یانگ

گردید و  المللی تأمین مالی می مقام وزارت دارایی شود، مسئول کمیسیون ننگین نظارت مالی بود، که از طرف صندوق بین

وزیر دارایی وظیفه داشت » لی«ای کامالً مشخص، آقای  ق برنامهطب. به ورطه ورشکستگی بود» چیبول«اش عودت  وظیفه
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اهداف پنهانی واشنگتن در . بین دو کره، منافع اقتصادی آمریکایی را تأمین کند» همکاری اقتصادی دوجانبه«زیر پرده 

.جزیره است سازی مجدد شبه روند وحدت مجدد دو کشور نهایتاً مستعمره  

به امضا رسید، دولت کره جنوبی مؤظف به » یانگ پیونگ «بین دو کره که در در چارچوب قرارداد همکاری ما

گذاری کند و  ترین کنسرن کره مأمور گردید در کره شمالی سرمایه ، بزرگ»یوندای«. گذاری در کره شمالی شد سرمایه

. کارخانه بسازد  

ی قرار گرفته و یا به زور غصب شده بود، های آمریکای در اختیار شرکت» یوندای«، از جمله  کره» چیبول«از آنجا که 

اندوزی برای  و یا امکانات جدید ثروتهای خارجی  یگذار پرده استتاری برای سرمایه، »یا  عملیات اقتصادی بین کره«

کمک کند، » پیونگ یانگ«آن است که برای تکامل آن کشور به » کیم د یونگ«سیاست کاربردی «:  شدوال استریت

کار ارزان خود بهتر استفاده کند، هم جو بهتری برای کار پدید آورد و هم ساختارهای زیربنایی خود را که هم از نیروی 

هر کس مؤظف به حفظ ظاهر است که هیچ خطری برای ... بهبود بخشد، که در هر حال به نفع کره جنوبی نیز خواهد بود

حال قدرت خود  را به روی خارج بگشاید و در عین تواند خود  رژیم کره شمالی وجود نخواهد داشت، که این کشور می

... المللی و بانک جهانی قرارداد به امضا رسانند ها کمک خواهیم کرد تا بتوانند با صندوق بین را نیز حفظ کند و ما به آن

)56(» .این یک اسب ترویا است. ها را خالی کنیم ولی البته نهایتاً امیدواریم که بدین وسیله زیر پای آن  

با تکیه بر نظامیان آمریکایی وحدت . ساخت ، برنده جایزه صلح، صحنه را برای واشنگتن آماده می»کیم د یونگ«دولت 

در کره شمالی بیانجامد، » های بازار رفرم«توانست به تحمیل به اصطالح  دو کشور که وجه امید کلیه مردم کره بود، می

. شد جزیره کره زیر سلطه سرمایه آمریکایی منجر می مام شبهسازی مجدد و فقر و مسکنت ت روندی که به کلنی  

 

برزیلدر برداری مالی   کاله- 22  

های  درب گاوصندوق.  بازار بورس سائوپائلو در مقابل حمالت سوداگرانه تسلیم شد1999ژانویه 13در چهارشنبه سیاه، 

. بین رفتنسبت به دالر از» رئال«بانک مرکزی برزیل کامالً باز شد، ارز شناور   

پدرو «جایگزین شد، که به اتفاق » فرانسیسکو لوپز«توسط پرفسور اقتصاد » گوستاوو فرانکو«رییس بانک مرکزی 

المللی و وزارت داریی ایاالت متحده  در سطح باال با مقامات صندوق بین» مذاکرات«وزیر دارایی با عجله برای » ماالن

ها با طلبکاران در  خوانی بود برای نشست چند روز بعد آن ها پیش فته آنسفر آخر ه. آمریکا به واشنگتن گسیل گشتند
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کنندگان در این نشست تشکیل شده بود از سوداگر  لیست شرکت. بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا در نیویورک

دمان گول«از طرف » جان کرزاین«و » ویلیام رودِس«، )معاون رییس سیتی گروپ(جورج سوروز » هج فوندز«بزرگ 

این نشست خصوصی پشت درهای بسته بسیار مهم و ) 57(» مریل لینچ«از طرف » دیوید کومانسکی«و » ساکس

حال رییس کمیته بانکی نیویورک هم بود، که کلیه طلبکاران کشور برزیل را  در عین » رودِس«کننده بود، زیرا  تعیین

 در مقام 1994 و 1993، در سال »فرناندو انریکه کاردوزو«جمهور  این کمیته در گذشته هم با رییس. گرد هم آورده بود

گام با اجرای  های خارجی برزیل، هم به تعویق افکندن تاریخ بازپرداخت بدهی. وزیر دارایی کشور مذاکره کرده بود

که اقتصاد باعث شد » کننده تثبیت« این برنامه . تحمیل گشته بود»ینیویورک بانکینگ کمیت« توسط »برنامه رئال«

رجوع . ( جهش یابد1998 میلیارد دالر در سال 350 به بیش از 1994 میلیارد دالر در سال 60بدهییهای داخلی برزیل از 

)13شود به بخش   

 

و داروی پیشگیرانه اقتصادی»   آسیاییآنفوالنزای«  
رس به گمراهی کشانده  در مورد دالیل واقعی سقوط کورس در بازار بوای شده در این حین افکار عمومی به طور حساب

های گروهی در ضمن  رسانه. یابد را اشاعه دادند شیوع می»  آسیاییآنفوالنزای«ها این ادعا که  شد، بدین صورت که آن

و رییس جمهور اسبق » میناس گرایس«استان » خبیث«، فرماندار »ایتمار فرانکو«برخی از تقصیرات را به گردن 

گفته ) 58. ( روزه پرداخت قروض به اجرا گزارده بود90مرکزی یک موراتوریوم انداختند، چون وی در مقابل دولت 

» قابل اطمینان بودن اقتصادی«که کشور در آینده نزدیک قادر به پرداخت قروض خود نخواهد بود،  شد که خطر این می

.دهد برزیل را مورد سئوال قرار می  

المللی را سریع و بدون  چون که گویا داروی مهلک صندوق بینکنگره ملی برزیل نیز به همین گونه مسئول اعالم شد، 

چنین اخراج وسیع   میلیارد دالر و هم28المللی، کاهش بودجه به سقف  برنامه صندوق بین. مقاومت تأیید نکرده بود

لی های ما طور حراج مایملک دولتی و راکد گذاردن پرداخت های اجتماعی و همین کارمندان دولتی و کاهش برنامه

. ها را در نظر داشت دولت مرکزی به ایاالت و کانالیزه کردن درآمدهای دولتی جهت پرداخت بدهی  

استریت  وال) همیشگی(المللی در واشنگتن با همراهی  های مالی بین با درخواست اجرای سیاست پولی پیشگیرانه، سازمان

های خصوصی  بازارهای داخلی را زیر نظر بگیرد و برنامهثبات سازد،  شد، زیربنای صنعتی برزیل را بی این هدف دنبال می
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 درصد افزایش یافت 39سابقه  المللی به حجم بی به دستور صندوق بین نرخ پایه برای مطالبات روزانه. سازی را شتاب بخشد

تاژ برزیل که به صنایع مون.  درصد در سال را به دنبال داشت90 تا 50های تجارتی بین  که افزایش بهره اعتبارات از بانک

. قدرت خرید مردم باز هم بیشتر کاهش یافت. های غیرقابل پرداخت فلج گشته بود به ورشکستگی کشیده شد دنبال بدهی

)59. (رفت حجیم تقاضا انجامید  درصد افزایش یافت، که به پس250 تا 150کنندگان عادی به  بهره وام برای مصرف  

 درصد 40بیش از » رئال«های مالی به طور موقت حس اعتماد ایجاد گردد، اما البته از این طریق ممکن شد در بازار

ارزش خود را از دست داد، که به افزایش فوری قیمت مواد سوختی، مواد غذایی و محصوالت مورد استفاده روزانه 

رصد آن زیر مرز  د50 میلیون نفر، که بیش از 160سقوط ارز باعث شد که سطح زندگی در کشوری با جمعیت . انجامید

. زیستند، به صورت وحشتناکی کاهش یابد فقر می  

 درصد 17بیکاری تا ) طبق آمار رسمی(را نیز متأثر کرد، به طوری که » سائوپائولو«کاهش ارزش ارز، کمربند صنعتی 

 جنرال های فراملیتی بزرگ مثل فورد، شرکت) 1999 ژانویه  13(در روزهای پس از چهارشنبه سیاه . افزایش یافت

)60. (واگن کاهش ساعات کار و اقدام به اخراج وسیع کارگران را اعالم کردند موتورز و فولکس   

داروی کشنده .  است1999رسید که بحران برزیل تکرار بحران مالی آسیایی سال  طور به نظر می در نگاه اول این

 برای کره، تایالند و اندونزی 1998/ 1997المللی شباهت بسیار به دارویی داشت که در سال  اقتصادی صندوق بین

در آسیا، اقدامات کمکی صندوق : خورد ها به چشم می اما یک اختالف بارز در روند زمانی آن. تجویز گردیده بود

بین المللی درست بالفاصله و نه قبل از بحران طی مذاکراتی مشخص گردیده بود. یعنی صندوق بین المللی پس از حمالت 

یعنی در زمانی که ارزهای ملی سقوط کرده و کشورها در مقابل . شتافته بود» به کمک ببرهای آسیایی«سوداگرانه 

.های غیرقابل پرداخت قرار گرفته بودند بدهی  

 را در 8 میلیاردی کشورهای گروه 90که بخشی از بنیاد (المللی  برعکس در مورد برزیل، عملیات مالی صندوق بین

این داروی اقتصادی، . ، یعنی دقیقاً دو ماه قبل از بحران مالی در این کشور صورت گرفت1998در نوامبر ) گرفت برمی

معماران سیاسی . هدف رسمی این اقدام جلوگیری از وقوع یک فاجعه مالی بود. گیری و نه درمان بود  پیشاش وظیفه

اعالم » گوردون براون«اش  ر انگلیسیوزیر دارایی ایاالت متحده آمریکا و همکا» رابرت رابین«بنیاد یعنی آقایان 

کند و از رفاه  که ابعاد  سقوط را محدود نگاه داریم، چون امید را نابود می... ما باید بیشتر کوشش کنیم«: کردند

)61(» .کاهد می  
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22,1جعبه   

برای طلبکاران و سوداگران) مارشال پالن(یک برنامه جامع   

 90المللی به حجم  و صندوق بین) 8گروه (یادی تحت قیمومیت کشورهای ، بن1998پس از تالشی روبل روسی در سال 

در مقابل سوداگرهای ارز و » پذیر اقتصادهای در مجموع سالم ولی آسیب«گذاری شد تا از  میلیارد دالر با این هدف پایه

حران مالی جهانی به جامعه فوری در مقابل ب» حلی راه«این بنیاد پیشگیرانه که ماهرانه به عنوان . بورس پشتیبانی کند

های مالی که همانند  ناآرامی«المللی به مثابه اهرمی عمل کند، که  بایستی تحت نظر صندوق بین المللی ارائه شد، می بین

بایستی به عنوان اولین کشور  برزیل می. سازد را خنثا » کند یابنده از کشوری به کشوری دیگر سرایت می روندهای شیوع

.مند گردد ین بنیاد بهرهاز امکانات ا  

به جای اینکه . ترین تقلب در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، در تاریخ ثبت خواهد گردید این بنیاد به مثابه بزرگ

رسید که  لذا غریب به نظر نمی. کاهد سوداگران را به هراس افکند، تنها وجود این بنیاد از ریسک عملیات سوداگرانه می

کاری مالی متبحرند، بدون  خود در هنر قلب و دست» های فوند هج«المللی که توسط  لی بینها و مؤسسات ما بانک

 ،ها قرار گیرد که مورد تحلیل رسانه ، بدون آناین بنیاد. استقبال کنند» 8گروه «مقاومت از این ابتکار کشورهای 

ها قرار   و اهرم مؤثری در اختیار آندی را تشدید خواهد کرا حرفه سوداگران المللی توسط  بازارهای مالی بینکنترل

.های ماکرواکونومیکی مورد پسند خود را تحمیل سازند خواهد داد تا رفرم  

یافته تا در آینده حمالت سوداگرانه خود را از نظر مالی  دهندگان به مقدار هنگفتی پول دست این بنیاد از جیب مالیات

ای است و سقف آن با مارشال پالن اصلی که مابین  ی سوداگران حرفه میلیارد دالر برنامه جامعی برا90. تأمین سازد

های سال   میلیارد دالر نسبت به قیمت86,6( صرف بازسازی اروپای غربی گردید، مشابه است 1951 تا 1948های  سال

1995 (  

های  ارد جیب بانکولی درست برخالف مارشال پالن، پولی که در عملیات امدادی در آسیا و برزیل به جریان افتاد و

دیناری از این پول در بازسازی اقتصاد ویران شده کشورهای . سابقه منجر گردید های بی المللی و به اندوختن ثروت بین

های  دهد طلب المللی امکان می ها و مؤسسات مالی بین المللی به بانک بنیاد نوین صندوق بین. در حال رشد مصرف نشد

 میلیارد صرف این شد که برزیل پس 40برده،   میلیارد نام90از . در حال رشد استرداد کنندخود را سریعاً از کشورهای 

.استریت را از دست ندهد های خود به طلبکاران در وال از فرار عظیم سرمایه، قابلیت بازپرداخت بدهی  
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.  فرار سرمایه را تشدید بخشیدبه جای اینکه حمالت سوداگرانه را خنثا کند،. در عمل این بنیاد کامالً برعکس عمل کرد

ای که به معنی  برنامه(خود را در ماه نوامبر به تصویب رسانید، » برنامه پیشگیرانه«المللی  پس از اینکه صندوق بین

. میلیارد دالر از کشور خارج شد20 ماه 2، تنها در طی )کاهش شدید بودجه بود  

. داد  میلیون دالر از ذخایر ارزی را از دست می400ود روزانه بانک مرکزی که در اثر فرار سرمایه تضعیف گردیده ب

اولین قسط اعتباری .  تقلیل یافت1999 میلیارد دالر در ژانویه 27 به 1998 میلیارد دالر ذخیره موجود در ژوئیه 75

رز به زانو  پرداخت شد، کامالً صرف تقویت ا1999 میلیارد دالر بود و در نوامبر 9المللی که بیش از  صندوق بین

.ماه را جایگزین کند این پول حتا قادر نبود سرمایه فراری در عرض یک. درآمده کشور گردید  

 

نامه برای سوداگران دعوت  
. ها بود بار آن المللی سازماندهی شد عمالً در جهت تقویت سوداگران در تهاجمات مرگ  عملیاتی که توسط صندوق بین

المللی به کشور وارد شد و سوداگران خبر آن را گرفتند، در صورتی که بانک  بینوقتی که پول بنیاد امدادی صندوق 

ای  گذاران حرفه فوندز و سرمایه ها، هج گردید، این پول این امکان را در اختیار بانک مرکزی برزیل دچار کمبود ارز می

وامبر به امضا رسید، نتیجتاً ریسک المللی که در ن برنامه صندوق بین. داد که به سرعت آن را  تصاحب کنند قرار می

.بخشید» آرامش«چنین حمالتی را تخفیف داد و به سوداگران   

 13(المللی  چون طبق قرارداد صندوق بین: المللی بود زمان اجرای کاهش ارزش پول نیز بخشی از لیست صندوق بین

 میلیارد دالر دیگر نیز به 20ودند به سرعت در دو ماهی که مظنه ارز ثابت گردیده بود، سوداگران قادر ب) 1998نوامبر 

.جیب زنند  

دانستند که کاهش ارز پول در پیش است و برنامه امدادی  المللی در واشنگتن می استریت و هم مؤسسات مالی بین هم وال

گران ارزی المللی سودا به دنبال اجرای قرارداد صندوق بین. موردنظر نقشی به غیر از یک تنفس کوتاه ایفا نخواهد کرد

استریت دستور داشت که  المللی و وال بانک مرکزی از صندوق بین. استریت فرجه بزرگی دریافت کردند وال

تیم اقتصادی وزارت . گرفت تر صورت می های کشور سهل به کمک این ترفند، تاراج ثروت. االمکان همراهی کند حتی

دانستند که کاهش ارزش پول غیرقابل  ها طی تمام مدت می نولی آ.  اند شده» غافلگیر«ها  دارایی اعالم کرد که آن
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اما دیگر . المللی کاهش ارزش پول را پذیرفت در ماه ژانویه صندوق بین. ها عمالً حراج کشور بود کار آن. اجتناب است

. دیر بود و ذخایر ارزی بانک مرکزی به تاراج رفته بود  

پس از کنفرانس سران » اعتبارات پیشگیری کننده« طراح اصلی و» میشل کامدسوس«، معاون »استانلی فیشر«آقای 

.اقتصادی در داووس به برزیل پرواز کرد تا در باره شرایط قرارداد جدید مذاکره کند  

جویانه  اقدامات صرفه. کرد را ایجاب می» ابتکار سیاسی نوینی«های کوتاه مدت به شدت افزایش یافته بود و  بدهی

. رسید  نظر نمی المللی در نظر گرفته شده بود، برای احیای مجدد اعتماد، کافی به با صندوق بینسختی که چند ماه پیش 

سعی و کوشش «شبیه به اقدامات امدادی که در آسیا انجام شد، الزم بود که برزیل . اهداف مالی نوینی مشخص گردید

های دولتی و  ، توان مالی بانک» بخشدگیری دولت تشدید و توسعه نشینی و کناره سازی و عقب خود را در خصوصی

های کاربردی و تولید انرژی، تأمین اجتماعی و ساختارهای  فدرال را تقویت کرده و راه را برای تصاحب بخش

)62. (های خارجی شتاب بخشد زیربنایی برزیل را توسط سرمایه  

بانک مرکزی مؤظف .  تغییر ساختار دهدالمللی کامالً بایستی زیر نظر صندوق بین و در این حین بانک مرکزی نیز می

هر نوع کنترلی در مورد ارز قدغن . پذیر ارزی تقویت کند را به کمک یک سیستم انعطاف» رئال«گردیده بود که 

، گاوصندوق بانک مرکزی را مجدداً پر کرده بود و ) میلیارد دالر اعتبار41,5از (میلیارد دالری 9قسط دوم . گردیده بود

 به 1999المللی که در فوریه  به دنبال قرارداد صندوق بین. کرد  وسوسه به اجرای عملیات کشنده خود میسوداگران را

 سقف 1999ژانویه 13پس از تالشی مالی در . امضا رسیده بود، فرار سرمایه که بسیار حجیم بود، کماکان ادامه داشت

)63. ( میلیون دالر در روز بود300 تا 200 فراری مابین  سرمایه  

 

22,2جعبه   

.کند وال استریت کنسرسیوم عظیم معادن برزیل را تصاحب می  

گذار  های سرمایه این وظیفه به بانک» ورشکستگی«المللی و برنامه  های صندوق بین سازی در چارچوب خصوصی

 نام دولت به» مریل لینچ«مثالً . پرده مایملک دولتی به فروش رسد استریت محول شد که به کمک معامالت پشت وال

ولی . را به عهده گرفت) کمپانیا واله د ریو دوسه(ترین شرکت معدن جهان  سازی بزرگ برزیل مسئولیت خصوصی

در یک معامله . حال نماینده یکی از خریداران محتمل یعنی کنسرسیوم معدن انگلو آمریکن نیز بود در عین» مریل لینچ«



 جهانی اما خشن ... 244 تارنگاشت عدالت

 

با یک بنیاد ) که امروز با بانک آمریکا ادغام شده است(»  بانکنایشنز«انگلو آمریکن و ) ها بین خودی(تیپیک 

که » اپوچیونیتی آسست مانجمنت فوند«های مالیاتی به نام  گذاری گمنام و به ثبت نرسیده مقیم یکی از بهشت سرمایه

کمپانیا «با خرید . گذار در آن سهیم است، متحد شدند در مقام سرمایه» جورج سوروس«سیتی بانک و سوداگر بزرگ 

. درصد تولید فوالد برزیل را کنترل خواهد کرد80این کنسرسیوم بیش از »  واله د ریو دوسه  

به طور اتفاقی . گیرد های خارجی قرار می از طریق صندوق دولت در خدمت بازپرداخت بدهی» کمپانیا«حاصل فروش 

در عین  ترین طلبکاران برزیل نیز هست، زرگاست، نه تنها یکی از ب» کمپانیا«سیتی گروپ که یکی از صاحبان جدید 

   .عهده دارده بهم های عظیم خارجی برزیل است را   رهبری کمیته بانکی که مسئول تغییر ساختار بدهیحال

درسدنر «و » هنگ کنگ شانگهای بانکینگ کورپورایشن«، »لویدز بانک«، »ای بی ان آمرو«های  در این اثنا بانک

» بانکو آمریندوس« شعبه 1000قریب » اچ اس بی سی«.  های برزیلی را تصاحب کنند ه بانکدر تالش بودند ک» بانک

.را خرید و یک شبه به دومین بانک خصوصی تجارت برزیل تبدیل گردید  

 

برای تضمین موفقیت حمالت سوداگرانه، پرفسور فرانسیسکو لوپز که پس از چهارشنبه سیاه رییس بانک مرکزی 

، مشاور اسبق جورج سوروس جایگزین »تو آرمینیو فراگا نه«ز دو هفته از کار برکنار شد و توسط  گردیده بود، بعد ا

در بانک مرکزی در » سوروس«و » ماالن«این انتصاب پس از صرف صبحانه مشترک مابین وزیر دارایی برزیل . گردید

خوشحالم از اینکه رییس جدید بانک «: جمهور سابق برزیل ایتمار فرانکو به استهزا گفت رییس. نیویورک صورت گرفت

)64(» .گردیده است» جورج سوروس«مرکزی، سوداگر کالن   

طلبکاران خارجی برزیل اکنون کلیه . استریت قرار گرفت کنترل سیاست پولی کشور دربست در اختیار محرمین وال

 دولتی، از جمله سهم ایاالت را راکد کنند و های امکانات را در اختیار دارند تا بودجه دولتی را ثابت نگاه دارند، پرداخت

ها معلم و یا شاغلین در خدمات بهداشتی را به تعویق  پرداخت مستمر حقوق کارمندان دولتی، از جمله حقوق میلیون

. افکنند  

که  تولیدکنندگان داخلی توسط خشک کردن اعتبارات صورت گرفت، بگذریم از این» یافته ورشکستگی سازمان«این 

تهدید کرد که تجارت را باز هم بیشتر تعدیل خواهد داد و حجم واردات را وسیعاً توسعه خواهد بخشید تا » و ماالنپدر«
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 درصد، 50گام با نرخ بهره بیش از  آمد این سیاست، هم پی. بیشتری وادار سازد» پذیری رقابت«صنایع داخلی را به 

.بود تر از مخارج تولید می را که قیمت تولیدات داخلی پایینورشکستگی تولیدکنندگان داخلی را به دنبال داشت، زی  

بار تقاضای داخلی که به دنبال رشد بیکاری و تنزل سطح مزد واقعی پدید آمد به نوبه خود به افزایش عرضه  کاهش فاجعه

 ماکرواکونومیکی صورت های رحمانه صنایع داخلی که به دنبال رفرم این گونه بازداشتن بی. و اشباع انبارهای کاال انجامید

های  های خارجی پدید آورد که بازارهای داخلی را تصاحب کرده و پنجه بر بانک گرفت، شرایط مناسبی برای سرمایه

.ترین قیمت از آن خود سازد های ملی را به نازل ترین ثروت داخلی بیافکند و پربارترین و باصرفه  

داروی . سازی مجدد اقتصاد برزیل الزم است،  آماده گردیده است هاکنون کلیه شرایطی که برای مستعمر: سخنکوتاه 

امکان گریز موجود . المللی تجویز کرده، یک فاجعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است مهلک اقتصادی که صندوق بین

یکای گردد و اکنون همه چیز نشان از جایگزینی ارز کشورهای آمر شدن مخفی سرانجام مکشوف می» دالریزه«. نیست

.التین دیر یا زود توسط دالر ایاالت متحده آمریکا دارد  
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سازی جنگ و جهانی: بخش هفتم  

 

  چه کسی در پس عملیات تروریستی پنهان بود؟- 23

طنز تلخی است، که اسامه بن الدن اهل عربستان صعودی، متهم اصلی حمالت به نیویورک و واشنگتن، در خالل جنگ 

)1. (به خدمت گرفته شده بود تا در مقابل تجاوز اتحاد شوروی بجنگد» سیا«و افغانستان از سوی اتحاد شوروی   

و سازمان امنیت پاکستان » سیا«با حمایت فعال «: به اجرا درآمد» سیا «تاریخدر ترین عملیات سرّی   بزرگ1979در سال 

نی تمامی کشورهای مسلمان علیه اتحاد شوروی ، که سعی داشت جهاد در افغانستان را به یک جنگ جها)آی. اس. آی(

 کشور اسالمی به جنگ افغانستان گسیل 40 هزار مسلمان از 35، نزدیک به 1992 تا 1982های  تبدیل کند، در فاصله سال

اطی احتماالً بیش از صد هزار نفر مسلمان افر. ها هزار نفر دیگر آمدند تا در مدارس قرآن پاکستان آموزش ببینند ده. شدند

)2(» .خارجی مستقیماً از سوی جهاد افغانستان تحت تأثیر قرار داشتند  

 هجوم اتحاد در مقابل »العمل ضروری عکس«حمایت ایاالت متحده از مجاهدین برای افکار عمومی در جهان، به مثابه 

 آخرین اسناد .گردید می سرنگون بایست  میرژیم هوادار کمونیسم ببرک کارمل جلوه داده شد، که با آن 1979شوروی در 

. شروع کرده بود از هجوم اتحاد شوروی و نه تازه پس از آن بلقعملیات سرّی نظامی خود را » سیا«دهند، که  اما نشان می

.در حقیقت واشنگتن خواهان یک جنگ داخلی بود، جنگی که بیش از بیست سال به درازا کشید  

 

کند به جهاد اسالمی کمک می» سیا«  
در » سیا«، نقش  زمان در آن» جیمی کارتر«پرزیدنت ، مشاور امنیت ملی »زبیگنیف برژینسکی«ه جالب با  یک مصاحب

:کند حمایت از مجاهدین را تأیید می  

 وارد 1979 دسامبر 24ارتش شوروی در  که آن از پسیعنی ، 1980در سال  »سیا« ،روایت رسمیاساس بر : برژینسکی«

شده نگاه داشته مخفی   شدیداً تا به امروزهاما واقعیت و آنچ.  را آغاز کرداهدین افغانی مجافغانستان گردید، حمایت از

نخستین فرمان در مورد ه پرزیدنت کارتر  بود، روزی ک1979 ژوئیهدر سوم ، در واقعآن  . استچیز دیگری است، کامالً

 به  کوتاهیروز طی یادداشتهمان در من،  .را امضا کردکمک مخفیانه برای مخالفین رژیم هوادار شوروی در کابل 
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  .کند  میتشویق الت نظامیخها را به د شوروی ،ها  که این کمکاطالع دادم،پرزیدنت 

 که شوروی به این جنگ وارد خواستید می شاید خود شما اما .بودیدی عملیات سرّموافق شما ،  خطربا وجود این: پرسش

  ؟ کنید تحریکها را تالش کردید آنشود و 

 این کار را احتمالما  که ،دانستیم  میه این سمت سوق ندادیم، ولیبرا ها  ما روس. بدین صورت کامالًنه : ینسکیبرژ

  .دهیم افزایش می

مخفیانه های   مقابل دخالتها در  آنکرد، که را بدین وسیله توجیه می خود در افغانستان مداخله که شوروی وقتی: پرسش

 اصالً، شما امروز نهفته بوددر آن ایقی حقاما . کرد میباور نرا ها   آنکسی، کنند اقدام میستان ایاالت متحده آمریکا در افغان

  سف نیستید؟أمت

ا را در دام ه روسرا داشت که نتیجه  این  و . بوددرخشانی یک ایده ؟ عملیات سرّه چیزیسف از چأت: برژینسکی

 از مرز رسماًها  روز که روسآن ؟ بدین خاطر تأسف بخورمن  که مانتظار دارید،شما گاه آن. افغانستان گرفتار سازد

به وجود  ویتنام دیگری برای اتحاد شوروی داریم که امکان راما اکنون این «: گذشتند، من به پرزیدنت کارتر نوشتم

باعث  جنگی که .داشترا ن   آندفاع از را ادامه بدهد، که توان جنگی تقریباً ده سال تمام بود،  مجبورواقعاًمسکو  ».بیاوریم

  .  شوروی شدحکومتدر نهایت فروپاشی و  آنان تضعیف روحیه

  اسالمینایبنیادگراآتی، از های  از راه دادن سالح و مشاوره به تروریستکه ، سف نیستیدأمت  از ایناشما حت: پرسش

  ؟به عمل آوردیدپشتیبانی 

 یا آزادی  شورشی مسلمانیشوروی؟ تعداداتحاد  فروپاشی تر است؟ طالبان یا مهمجهانی چه چیزی در تاریخ : برژینسکی

  )3(» اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟

  

جهاد . بود، که یک شبکه نظامی اسالمی را به وجود آورد» سیا«دهد، این  گونه که گزارش برژینسکی نشان می همان

  :شد پول حاصله از قاچاق مواد مخدر تأمین میتبدیل گشت، و با » سیا«اسالمی به یکی از اجزای ثابت از استراتژی مخفی 

، که کمک نظامی بیشتری را به ... شورای امنیت ملی را به امضا رسانید166 پرزیدنت ریگان فرمان 1985در مارس «

نیروهای : کند  جنگ مخفیانه افغانستان هدف جدیدی را دنبال میساخت، که دانست و روشن می مجاهدین مجاز می

های  کمک. شینی مجبور سازندن ها را به عقب ستان را از راه عملیات مخفیانه به شکست کشانیده و آنشوروی در افغان
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 هزار تُن بالغ 65 به مرز سالیانه 1987 افزایشی پیوسته، که تا سال -مخفیانه ایاالت متحده با افزایش عظیم ارسال سالح

کز مخفی سازمان امنیت پاکستان در نزدیکی راولپندی و پنتاگون، که به مر» سیا« و اعزام دایمی متخصصان -گردید

 ریزی در آنجا با افسران سازمان امنیت پاکستان، به منظور کمک در برنامه» سیا«متخصصان . آغاز گردیدکردند،  سفر می

  )4(» .کردند عملیات شورشیان افغانی مالقات می

این آموزش با . ی در آموزش مجاهدین داشتنقشی کلید) آی. اس. آی(با کمک سازمان امنیت پاکستان » سیا«

تأسیس و از طرف عربستان صعودی ) 5(مدارس قرآن از سوی بنیادگرایان وهابی . تعلیمات دینی اسالمی همراه بود

این دولت ایاالت متحده آمریکا بود، که از ژنرال دیکتاتور، محمد ضیاءالحق در پاکستان «: شدند حمایت مالی می

در آنجا اسالم به ) 6 (».ها طالبان بیرون آمد، به وجود آورد تا هزاران مدرسه مذهبی را که از دل آنکرد  پشتیبانی می

دای خ که به اسالم مقدس توسط نیروهای بی«: شد میو اعالن ش داده ز اجتماعی کامل آمو-بینی سیاسی مثابه یک جهان

ا، که از ه ل دوباره خود را از راه سرنگونی رژیم چپیایست استقالب شوروی توهین شده است و امت اسالمی افغانستان می

  )7(» .ود، به دست آوردش طرف مسکو حمایت می

  

 دستگاه ارتش و سازمان امنیت پاکستان
. اس. آی(مستقیماً با مجاهدین در تماس نبود، بلکه برای کمک مخفیانه به جهاد اسالمی از سازمان امنیت پاکستان » سیا«

 ، دولت در واشنگتن وسواس زیادی بهآمیز باشند یتیات موفقلکه این عم  برای آن.کرد استفاده میبه عنوان واسطه ) آی

  . آشکار نگردد-  نابودی اتحاد شوروی� کرد داد تا اهدافی که خود از طریق جهاد دنبال می خرج می

  طلبان عرب، ایاالت متحده، خود آموزش داو»سیا«یکی از همکاران » میلتون بردمن«بر اساس بیانات 

 اهرام در قاهره، -  استراتژیک ال- از مرکز مطالعات  سیاسی» عبدالمنعم سید علی«اما بر اساس سخنان . را به عهده نداشت

کند،  تأیید می» بردمن«) 8(» .شدند ای برخوردار می  جانبه از آموزش همه» سیا«موافقت با » های افغانی عرب«بن الدن و 

: ظاهراً وی یک بار عنوان کرده است. رد، نبودک یاالت متحده بازی می ابه نفعه ک نقشی جه خود، متوکه اسامه بن الدن

  )9(» . عالئمی از کمک آمریکا درنیافتیمگاه نه من و نه برادرهایم، هیچ«
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 جنگجویان اسالمی، تحریک شده بر زمینه تعصبات ملی و مذهبی، آگاه نبودند، که در مقابل اتحاد شوروی برای عمو سام

شورشیان با واشنگتن رهبران اسالمی خود هایی در سطوح باالی هرم جاسوسی وجود داشت، ولی  اگر چه تماس. جنگند می

  .مرتبط نبودند» سیا«و 

 گسترده ایاالت متحده، به دولتی در دولت ای نظامیه و کمک» سیا«، با پشتیبانی )آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان 

تعداد کارکنان سازمان امنیت ) 10(» .وردآ های دولت وارد می فعالیتای بر  ار گستردهفش«تبدیل گشته بود، که 

  .دش  هزار نفر تخمین زده می150ا، بر  ه پاکستان، شامل افسران نظامی و امنیتی، کارمندان اداری، جاسوسان و خبررسان

پس از سرنگونی » آی. اس. آی« و » سیا«روابط میان «: موجب تقویت رژیم نظامی ژنرال ضیاءالحق بود» سیا«عملیات 

به هنگام جنگ افغانستان، مدت مدیدی پاکستان .. . تر شده بود  و استقرار رژیم نظامی گرم1977در » ذولفقار علی بوتو«

 وارد 1980 در شورویارتش که  مدت کوتاهی، پس از آن.  از ایاالت متحده ربوده بود ستیزیگوی سبقت را در شوروی

های آسیای مرکزی اتحاد  ثباتی در جمهوری شده بود، ضیاءالحق رییس سازمان امنیت را به منظور ایجاد بیافغانستان 

پاکستان، ...  طرح وی را تأیید کرد1984تر از سازمان امنیت پاکستان، تازه در سال  ، محتاط»سیا«. شوروی گسیل داشت

دادند، که  ها در بیرون چنان نشان می آن. انستان منحرف ساختهمانند ایاالت متحده آمریکا، افکار عمومی را در مورد افغ

  )11(» .، که تشنجات نظامی بهترین راه استنظر بودند  در حالی که مخفیانه در درون همحل مذاکره هستند، خواستار راه

  

 قاچاق مواد مخدر به مثابه سالح در جنگ سرد
قبل از جنگ . تنگاتنگ در هم آمیحته است» سیا«خفیانه سرگذشت قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی با عملیات م

 وجود  هروئین مستقلای محدود بود و تولید افغانستان تولید تریاک در افغانستان و پاکستان برای بازارهای کوچک منطقه

  :در تحقیقاتی به این نتیجه رسید» آلفرد مک کوی«) 12. (نداشت

تولید هروئین منطقه ترین   پاکستان به بزرگ�در افغانستان، مرز افغانستان » سیا« سال پس از شروع عملیات 2در خالل «

 در پاکستان تعداد معتادین به هروئین از .کرد  درصد تقاضای ایاالت متحده تطبیق می60، که با  ...در جهان مبدل گشت

 افزایش -ه هر کشور دیگری افزایش شدیدتر نسبت ب-1985میلیون نفر در سال 1,2به ... 1979نزدیک به صفر در سال 

هایی از   زمانی که مجاهدین بخش.کردند بودند، که این معامالت را کنترل می» سیا«باز هم این همدستان . ... یافت

. به کشت تریاک به عنوان مالیات انقالبی مبادرت ورزندافغانستان را به اشغال خود درآوردند، به دهقانان دستور دادند که 
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 سازمان امنیت پاکستان صدها آزمایشگاه های محلی تحت حمایت ز، در پاکستان، رهبران افغانی و بنگاهدر سوی دیگر مر

در این ده سال معامله پررونق با مواد مخدر، اداره آمریکایی مبارزه با مواد مخدر در . تولید هروئین را به راه انداختند

اتهامات مشخصی در مورد گذاشتند  مقامات آمریکایی نمی ... مصادره و یا دستگیری بزرگی نگردیدآباد موفق به  اسالم

، تحقیقاتی به عمل آید، زیرا سیاست آمریکایی مبارزه با مواد شان وجود داشت  افغانیپیمانان علیه همکه در این زمینه 

-ر سابق عملیاتمدی» چارلز کوگان«، 1995در سال . مخدر در افغانستان تابعی از مبارزه علیه نفوذ اتحاد شوروی بود

هدف اصلی ما ": واقعاً مبارزه علیه مواد مخدر را فدای مبارزه در جنگ سرد کرده بود» سیا«افغانستان اعتراف کرد، که 

ما وقت و یا منابع برای بررسی قاچاق مواد مخدر را . آن بود، که تا حد ممکن به اتحاد شوروی خسارت وارد کنیم

آری، ...  هر شرایطی جوانب منفی خود را هم دارد .ا از این بابت نیاید پوزش بخواهیمکنم، که م من فکر می... نداشتیم 

ها افغانستان را ترک  شوروی. اما هدف اصلی به دست آمد. این جوانب در ارتباط با قاچاق مواد مخدر وجود داشت

  )13(» ".کردند

از اهمیت استراتژیک تی، بلکه به این دلیل هم پس از پایان جنگ سرد، آسیای مرکزی نه تنها به خاطر ذخایر عظیم نف

، های اقتصادی در جهان را به عهده داشت و برای اتحادیهشده   درصد تولید هروئین عرضه75، که افغانستان رخوردار بودب

اد شوروی  با اضمحالل اتح.وردآ  سودهای میلیاردی به ارمغان می،کاری های امنیتی و باندهای تبه های مالی، سازمان سازمان

 میلیارد دالر بالغ 200 تا 100درآمد ساالنه از قاچاق مواد مخدر در این گوشه که بر . تولید تریاک حتا افزایش هم یافت

 میلیارد دالر 500یک سوم درآمد از مواد مخدر در سطح جهان بود، که بر اساس تخمین سازمان ملل به گردید، تقریباً  می

  . تُن رسید4600 به رکورد 1999 و 1998رزیابی تولید تریاک افغانستان در بر اساس همین ا) 14. (دسر می

یافته در ارتباط هستند، برای کنترل  کاری سازمان های اقتصادی قدرتمند در غرب و شوروی سابق، که با تبه اتحادیه

ر در سیستم بانکی غرب  درآمدهای میلیاردی در قاچاق مواد مخد.کردند های قاچاق هروئین مبارزه می استراتژیک راه

در ابعادی ) دالر(به پولشویی  -های مالیاتی  خود در بهشت به همراه شعبات-های بزرگ غربی  اکثر بانک.شوند جاری می

ر آورد، که از نظ مواد مخدر بدین وسیله یک تجارت میلیاردی به وجود میالمللی   قاچاق بین.ورزند بزرگ مبادرت می

 از این منظر، کنترل ژئوپلیتیک تجارت مواد مخدر به مانند کنترل .ایسه استق نفت قابل مالمللی حجم با تجارت بین

  .خطوط لوله نفت از اهمیت استراتژیک برخوردار است
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نیروی سیاسی در ترین  ، ائتالف شمال به مهم2000پس از ممنوع ساختن کشت خشخاش توسط رژیم طالبان در سال 

از این نظر، جنگ آمریکایی در افغانستان کمک کرد تا تجارت تریاک . بدیل گشت ت تریاک خامتوزیعتولید و عرصه 

  .تحت رژیم ائتالف شمال، که مورد حمایت ایاالت متحده بود، دوباره در کابل برقرار شود

  

 طالبان سودمند
به جهاد اسالمی  از راه پاکستان چنان هم» سیا«. دستگاه مجهز سازمان امنیت پاکستان پس از جنگ سرد منحل نگردید

سازمان امنیت پاکستان . ، قفقاز و بالکان شروع کردند آسیای مرکزیردرا ای  ها عملیات سرّی تازه  آن.کرد کمک می

اضمحالل اتحاد شوروی و ایجاد شش جمهوری اسالمی جدید در ) کاتالیزاتور (دهنده به مثابه سازمان«) آی. اس. آی(

  )15(» .کرد آسیای مرکزی عمل می

ویج و تبلیغ مذهبی بودند، تا در نشین و فدراسیون روسیه در کار تر های مسلمان  در جمهوریاین میان وهابیون،در 

بنیادگرایی اسالمی، به رغم ایدئولوژی ضدآمریکایی آن، قبل از هر . نفوذ کنند آنجاها و مراکز سکوالر دولتی  مؤسسه

  .در اتحاد شوروی سابق قرار داشتچیز در خدمت منافع استراتژیک ایاالت متحده آمریکا 

  .، جنگ داخلی در افغانستان با شدت سابق ادامه داشت1989پس از بازگشت نیروهای شوروی در سال 

در . ندشد ی حمایت م» علمای اسالمجمعیت«شان   دئوباندی و حزب سیاسیاخوان، ی پاکستانیان بنیادگراسویطالبان از 

روابط خود را با سازمان و شرکت  »نظیر بوتو بی«وزیر  نخستحکومتی با ئتالف  ادر»  علمای اسالمجمعیت «1993سال 

 افراطیطالبان نه تنها یک حکومت اسالمی ، 1996 در سالیار با سقوط رژیم گلبودین حکمت .امنیت و ارتش تحکیم کرد

» . سپردند» علمای اسالمجمعیت « نظامی افغانستان را بهاتهای تعلیم پایگاههایی از  بخش«گذاری کردند، بلکه  را پایه

جنگ در بالکان و برای در به کارگیری داوطلبان ی کلیدی  با پشتیبانی وهابیون عربستان سعودی نقشجمعیت این )16(

 ااکستان و ب در پطالبان  و مهماتافرادنیمی از «: نویسد ین مورد میا در »جین دیفنس«نامه  هفته. شوروی سابق ایفا کرد

  )17(» .شد سازماندهی میی  آ.اس .یآ کمک

مخفیانه های  رسد که بعد از خروج نیروهای شوروی، هر دو طرف رقیب در جنگ داخلی افغانستان کمک یچنین به نظر م

  )18(. ردندک ی دریافت مسازمان امنیت پاکستان را از طریق »سیا«سازمان 
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 دولت اسالمی طالبان در خدمت شد، کنترل می» سیا«  سازماناز سوی که خود نظامی سازمان امنیت پاکستان،با پشتیبانی 

مین کمک أن در خدمت تیچن هم، 90تجارت مواد مخدر در منطقه از اوان دهه . منافع ژئوپولیتیک آمریکا قرار گرفت

واقعاً هم به هنگام  .داشت قرار »اوچکا«بخش کوسوو موسوم به  یمالی به ارتش مسلمان بوسنی و بعدها ارتش آزاد

  .در حمالت به مقدونیه شرکت داشتند »اوچکا«های   سپتامبر، مجاهدین در صفوف تروریست11 ضربات

آن تجاوز خشن به حقوق زنان،  طی ، که طالبان حکومت سبعانهکنند، که چرا واشنگتن در قبال شک روشن می ها بی ینا

  .خود را بستشم چ مد،آ به اجرا درمی) قصاص( و قوانین شرعزنان جلوگیری از تحصیل و اشتغال 

  

 مذاکرات متعارف یا مخفیانه؟
جهانی و پنتاگون، یک هیأت نمایندگی پاکستان به منظور مذاکرات  دو روز پس از حمالت تروریستی به مرکز تجارت

، وارد واشنگتن )آی. اس. آی(بلندپایه در وزارت امور خارجه به ریاست محمود احمد، رییس سازمان امنیت پاکستان 

آباد این هیأت را به تقاضای واشنگتن اعزام کرده   اسالمکردند، که های آمریکایی چنین وانمود می اغلب رسانه) 19. (شد

  !اما چنین نبود.  سپتامبر به حکومت پاکستان ارسال شده است11الفاصله بعد از حوادث تراژیک  به این مالقات ب و دعوت

» .هنگامی که حمالت به وقوع پیوستند، در ایاالت متحده بود«ژنرال محمود احمد، رییس سازمان جاسوسی پاکستان 

در هفته قبل از حمالت ) 21(» .وی در چهارچوب مذاکرات متعارف اینجا بود «نیویورک تایمزبنا بر گزارش ) 20(

ان به هنگام حمالت کماک« وی نیوزویک بنا بر گزارش .ته نشدفای هم در مورد دلیل دیدار وی گ تروریستی، حتا کلمه

  )22. ( قطع شده بودالمللی ، زیرا پروازهای بین»در واشنگتن محصور بود، جایی که بسیاری از کسان دیگر هم بودند

به خاطر بسپاریم، ) 23. ( سپتامبر به واشنگتن وارد شد، یعنی یک هفته تمام قبل از وقوع حمالت4در واقع، ژنرال احمد 

 سپتامبر، وقتی که دولت بوش تصمیم گرفت 11 سپتامبر، تازه پس از 13 که دلیل مالقات وی در وزارت امور خارجه در

  .، اعالم گردیدکند» همکاری«تقاضای رسماً المللی  از پاکستان در مبارزه علیه تروریسم بین

، معاون وزیر خارجه »ریچارد آرمیتاژ« سپتامبر دو مالقات با 13 و یا 12ها گزارش دادند، که محمود احمد در  رسانه

، رییس قدرتمند کمیسیون روابط خارجی سنا نیز »ژوزف بیدن« سپتامبر با سناتور 11وی، پس از . مریکا داشته استآ

 سپتامبر 11 با نمایندگان ایاالت متحده در هفته قبل از ویکنند،  گونه که گزارشات متعددی تأیید می همان. دیدار داشت

. و پنتاگون را مالقات کرده است» سیا« همکاران آمریکایی خود از  داشته است، یعنی»دیدارهای مشورتی متعارفی«هم 
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 سپتامبر در 11 بر سر چه بوده است؟ آیا این مذاکرات با مباحثات پس از » متعارفمذاکرات«موضوع در این ) 24(

مور خارجه  سپتامبر پشت درهای بسته در وزارت ا13 و 12مورد تصمیم پاکستان در زمینه همکاری با واشنگتن، که در 

 جنگ بحث ورد برنامهمهای پاکستان و ایاالت متحده با هم در  برگزار شد، ارتباطی داشتند؟ آیا نمایندگان دولت

  کردند؟ می

  

 متحد جدید و قدیم
محوری متشکل از سازمان «ائتالف شمال اعالن کرد، که .  سپتامبر احمد شاه مسعود، رهبر ائتالف شمال ترور شد9در 

. وسیله دو عرب سازمان داده بودنده ترور احمد شاه مسعود را ب، اسامه بن الدن و طالبان )آی. اس. آی (امنیت پاکستان

  )25(» .و طالبان در این مسأله شریک بوده اند) ... آی. اس. آی(ما اعتقاد داریم، که مثلثی از اسامه بن الدن، 

سازمان امنیت پاکستان  با  و طالباناطات اسامه بن الدنارتب سپتامبر، با وجود 11 ولی دولت بوش، در مذاکرات پس از 

) آی. اس. آی(و نقش آشکار این سازمان در قتل مسعود، تصمیم گرفت با سازمان امنیت پاکستان ) آی. اس. آی(

  .مستقیما همکاری کند

ها از  ت است که آن درس.کنند های غربی در مورد نقش خائنانه سازمان امنتیت پاکستان سکوت مطلق اختیار می رسانه

 سپتامبر و تصمیمات بعدی برای آغاز جنگ علیه 11قتل مسعود گزارش دادند، اما اهمیت سیاسی آن در ارتباط با 

و متحد آمریکا » دوست«پاکستان، بدون هرگونه مشاجره انتقادی، ناگهان به عنوان . تحلیل گذاشتند افغانستان را بی

  .معرفی گردید

 نشد، به استثنای یک »المللی مبارزه علیه تروریسم بین« پشت سر ،های آشکار و بزرگ دروغ، متوجه کس انگار هیچ

:  سپتامبر، پرسید13وزیر امور خارجه در ابتدای یک مصاحبه مطبوعاتی در » کالین پاول«ژورنالیست کنجکاو، که از 

 یا مخلوطی از بیند؟ وریستی میهای تر گروهمکانی برای آموزش ...  یا به عنوان یک متحدآیا ایاالت متحده پاکستان را «

، یکی از انتشارات وزارت امور خارجه در سال »الگوهای تروریسم جهانی«گزارش  وی مشخصاً بر »ها؟ هر دوی این

  :گذشته انگشت گذارده بود، که در آن چنین آمده بود

ملیات نظامی طالبان در افغانستان داللت ایاالت متحده آمریکا به خاطر گزارشاتی که بر حمایت دایمی پاکستان از ع«

، که پاکستان هنوز با تجهیزات، سوخت، پشتیبانی مالی و فنی و مشاوران دهد شواهد موثق نشان می. دارند، نگران است
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جنگیدند، جلوگیری به   پاکستان از تابعین کشور خود، که به افغانستان رفته و در آنجا می.کند نظامی طالبان را تأمین می

 که در خدمت قرآن،های مدارس  در جهت محدود کردن فعالیتهای مؤثری  آباد گام  افزون بر این، اسالم.وردآ عمل نمی

  )24(» . است، برنداشتهها هستند  برای تروریستسربازگیری

  

  شود تدارکات جنگی آغاز می
را به گردن ها   و تحریک تروریستدولت بوش بدین وسیله به دنبال همکاری با کسانی بود که خود مسؤولیت پشتیبانی

 اما با اهداف اوالی استراتژیک و اقتصادی واشنگتن در آسیای مرکزی انطباق آید،  این امر احمقانه به نظر می.داشتند

  .دارد

، رییس سازمان »محمود احمد«و ژنرال » ریچارد آرمیتاژ« سپتامبر میان معاون وزیر خارجه آمریکا 13محتوای مالقات 

بر اساس گزارش . پرزیدنت بوش در این مذاکرات کلیدی، حتا حضور هم نداشت.  پاکستان مخفی نگاه داشته شدامنیت

 در اختیاررا اتخاذ کند بایست  واشنگتن هاساس خواست  که دولت پاکستان بر مشخص،تدابیراز  یفهرسترویترز، آرمیتاژ 

سخنگوی » ریچارد بوچر«، جمهور پاکستان رییس» ز مشرفپروی«و » پاول«پس از مکالمه تلفنی میان «. گذارد» احمد«

  )27(»  .وزارت خارجه اعالم داشت، که پاکستان قول همکاری داده است

با ما در راه شکار کسانی که این عمل «دولت پاکستان پذیرفته است، که : و جرج بوش در همان روز اعالن کرد

  )28(» .، همکاری کرده و در آن شرکت کند انجام دادند را علیه آمریکا و ناباورانهورآ شرم

 را به سازمان امنیت خود، محمود احمدس  سپتامبر اعالم نمود، که وی ریی13هم در همان روز » مشرف«پرزیدنت 

ه رییس سازمان جاسوسی پاکستان ب. الدن مذاکره نماید  بناسامه  استرداد در مورد تا با طالبان کند، میافغانستان اعزام 

به ... ها  یمریکایآژنرال احمد به درخواست «: شود فراخوانده میآباد  اسالمبازگشت به به ن، سریعاً از واشنگتن  آدنبال

: گفت رهبر طالبان، محمد عمر به یو. با صراحت بازگو کردرا محول شده به وی  درخواست و در آنجا،. فترقندهار 

در انتظارتان خواهد آمریکا و متحدانش یک جنگ قطعی از سوی که   یا آن،دیتحویل دهبدون قید و شرط الدن را   یا بن"

  )29(» ".بود

ها به منظور استرداد  اما شکست این تالش. وانمود گردید» ثمر بی«مالفات ژنرال احمد با طالبان دو بار متوالی به صورت 

 اگر اسامه بن الدن .یابدبدیده شده،  تدارک از قبلای برای حمله نظامی   جزیی از نقشه واشنگتن بود، تا بهانهبن الدناسامه 
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 و .داد المللی را از دست می  علیه تروریسم بینجنگترین دلیل توجیهی خود برای  شد، ایاالت متحده مهم تحویل داده می

 - منطبق با اهداف اوالی استرتژیک و اقتصادی� سپتامبر 11ها قبل از  دهند، که این جنگ مدت خیلی از شواهد نشان می

  .ریزی شده بود برنامه

 گسیل شدند، تا آخرین بادآ مرتبه پنتاگون و وزارت امور خارجه با عجله به اسال در نیمه دوم ماه سپتامبر مقامات عالی

 اکتبر، مدت کوتاهی قبل از بمباران شهرهای بزرگ 7و در یکشنبه . برای نقشه جنگی آمریکا را انجام دهند تدارکات

تغییر «نیروی هوایی ایاالت متحده، ژنرال احمد از ریاست سازمان امنیت پاکستان، در چهارچوب افغانستان به وسیله 

  .، کنار گذاشته شد»پست

  

در مظان اتهام) آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان   
سبت  در عمل نهای غربی که رسانه گزارشی. منتشر گردید» تایمز هند«چند روز پس از اخراج ژنرال احمد گزارشی در 

 در این گزارش .کند  ارتباطات میان ژنرال احمد و رهبر حمالت تروریستی در آمریکا را افشا میتفاوت بودند و به آن بی

  : پنهان بودند سپتامبر11چه کسانی پشت حمالت تروریستی احتماالً شود، که  روشن می

 محمود احمد پس از تعویض ، سابق آنکند، که رییس در حالی که بخش مطبوعاتی سازمان امنیت پاکستان ادعا می«

  ) اکتبر9(شنبه   در سهمنابع موثق.  آنستتر از دهنده گیری کند، واقعیت تکان کنارهخواست  می)  اکتبر8(خود در دوشنبه 

 از دست داد، که هند رو کرده بود تا ارتباطات وی را با یکی از» مدارکی«ژنرال مقام خود را به خاطر کنند، که  تأیید می

 مقامات آمریکایی زمانی که پی بردند، .هایی که مراکز تجارت جهانی را با خاک یکسان کردند، ثابت کند تروریست

 هزار دالر به حساب محمد عطا واریز کرده است، اخراج 100به توصیه ژنرال احمد از پاکستان مبلغ » احمد عمر شیخ«

هند تا حدود زیادی کمک کرد، تا کنند، که  دولتی تأیید میمقامات بلندپایه . را خواستار شدند] ژنرال احمد[وی 

ارتباطات میان واریز شدن پول و نقشی که رییس اخراج شده سازمان امنیت پاکستان در این رابطه داشته است، روشن 

راه شیخ، به ، از جمله شماره تلفن همای هنده که راهنماییکه به جزییات بپردازند، گزارش دادند،  ها، بدون آن آن. گردد

 .آی کمک کرد که این ارتباطات را کشف و اثبات کند. بی. اف

 عواقب سنگینی در بر توانست یک رابطه مستقیم بین سازمان امنیت پاکستان و حمالت وارده به مراکز تجارت جهانی می

گری در ارتش پاکستان از  احتماالً فرماندهان دیپذیرفت، که ایاالت متحده ناگزیر باید این سؤظن را می. داشته باشد
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 نسبت به آمادگی متحده توانست تزلزل اعتماد ایاالت  میتر مدارک در خصوص یک توطئه گسترده. مسأله خبر داشتند

  )30(» .پاکستان برای شرکت در ائتالف ضدتروریسم را در پی داشته باشد

قرار داشت ی انهواپیماربایدر رأس « کرد، ، که قبالً در هامبورگ زندگی میمحمد عطا. آی .بی .اساس تحقیقات اف بر

رهبری این توطئه را نیز به عهده داشته  ظاهراً و هدایت کردساختمان تجارت جهانی هواپیما را به مرکز  نخستینکه 

  )31(» .است

 .انتقال داده شده بود، تکیه داشتبه واشنگتن ، که هنددولت رسمی سرویس اطالعاتی  گزارش  بر»تایمز هند«مقاله 

و ژنرال احمد  میان "شیطانیارتباط "« اطالع یک مقام بلندپایه دولتی  اساس برداد، کهگزارش نیز خبرگزاری فرانسه 

بر اساس .  آمریکا داده استایاالت متحده به  که هند رسماًسنادی بوده است،محمد عطا جزیی از اواریز کردن پول به 

 که ،تر از یک تکه کاغذ بود تر و جامع وسیع خیلی ،دادیمقرار ت متحده  ایاالدر اختیاراطالعاتی که ما ": این گزارش

 )32(» ".آشکار کند را با یک اقدام تروریستی "شرور" یک ژنرال ارتباط

یید أ پاکستان را تاطالعاتی سرویس  توسطاطالعات سرویس اطالعاتی هند در مورد انتقال پول. آی .بی .تحقیقات اف

ای از  رابطه به  ولیسازد، را مطرح نمی .)آی. اس. آی(نقش سازمان امنیت پاکستان . آی .بی .اف  اگرچه.کرد می

: بودندها   پول به تروریستکنندگان ، که پرداختکند یاشاره م» افرادی که با اسامه بن الدن مرتبط بودند«و پاکستان 

حاال مبلغ ها   که آن، اعالم کردند» نیوزی س.یب .یا«ژانس آ سپتامبر به 11حوادث با توجه به . آی .بی .والن افؤمس«

رهبری متهم به ، های محمد عطا به حساب پاکستاندر ی یها  که از بانکرده اند، کیابیهزار دالر را رد صدبیش از 

 از این مبالغیکه گزارش داد، امروز صبح   مجله تایمزچنین، هم. واریز شده استدر دو بانک در فلوریدا  ان،هواپیماربای

 که با بن الدن رسد تعقیب منشاء آن مستقیماً به افرادی می روز قبل از عملیات تروریستی به آمریکا رسیده و ین چندپول

اندکاران  بوده است، که دست. آی .بی .اف میزآ های موفقیت بخشی از تالشتا این لحظه  ها همه این. در ارتباط بوده اند

  )33(» . کندردیابیان اصلی آن را رهبر و  منابع مالی، طراحانهواپیماربایی،

 داند، که سازد و این امکان را محتمل می ژنرال احمد در ایاالت متحده را نیز روشن میهای  فعالیت» تایمز هند«گزارش 

هایی  در هفته قبل از ضربات تروریستی در ایاالت متحده با محمد عطا تماس.) آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان 

» متعارفمذاکرات «مانی که رییس سازمان امنیت پاکستان، ژنرال احمد، و هیأت نمایندگی وی به منظور داشته است، ز

 . سپتامبر وارد ایاالت متحده شد4الزم به یادآودی است، که ژنرال احمد در . با مقامات آمریکایی در آنجا بودند
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 یک همدستی مخقیانه؟
 های ایاالت متحده  این گمان را تقویت کرد، که حمایت2000ستان سال کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا در همان تاب

، یکی از اجزای اساسی شد هدایت می.) آی. اس. آی(به طالبان و اسامه بن الدن که از طریق سازمان امنیت پاکستان 

: مورد اعالم داشت، نماینده مجلس در این »دانا روهرباخر«. سیاست دولتی ایاالت متحده از زمان پایان جنگ سرد بود

ها  ایاالت متحده آمریکا در تمام این مدت دائماً از طالبان حمایت کردند، و بگذارید اضافه کنم، که هنوز هم پشتیبان آن«

اجازه دهید اشاره کنم، که .. .کند ما با یک رژیم نظامی در پاکستان روبرو هستیم، که طالبان را تا دندان مسلح می.. .هستند

های ما  ما از طالبان پشتیبانی کردیم، زیرا تمامی کمک.. .همیشه به مناطق متعلق به طالبان سرازیر شده استهای ما  کمک

 به مناطقی که تحت کنترل طالبان قرار ندارند، کمک کنند و اگر کسانی از خارج تالش .. .رفت به مناطق طالبان می

ترین  همزمان با آن، پاکستان بزرگ... شود شکست کشانیده میبرسانند، این کار از طرف وزارت خارجه ایاالت متحده به 

 را انجام داده است، که بر اساس آن فقط مهر شکست بر پیشانی تمامی نیروهای ضدطالبان در های تدارکاتی کوشش

  )34(» .افغانستان نقش خورد

با ژنرال احمد در هفته قبل از » جلسات مشاوره«، از جمله .)آی. اس. آی(روابط دولت بوش با سازمان امنیت پاکستان 

 زمانی که ژنرال احمد .آورد  پیش میشده، هماهنگهای  کاری  سپتامبر، این سؤال را در مورد همدستی احتمالی و پنهان11

 11های  احتماالً با تروریست.) آی. اس. آی(و پنتاگون به مذاکره نشسته بود، سازمان امنیت پاکستان » سیا«با نمایندگان 

با مقامات دولت  پیش اه خود نیز از سال.) آی. اس. آی(و از آنجا که سازمان امنیت پاکستان . در تماس بودمبر سپتا

 جاسوسی ایاالت - نیست، که اشخاص کلیدی در دستگاه نظامیپایه ایاالت متحده در ارتباط بوده است، این فرضیه بی

 اطالع داشتند و نتوانستند به ها، محمد عطا، با رهبر تروریست) .آی. اس. آی(متحده از ارتباطات سازمان امنیت پاکستان 

  .موقع با آن به مقابله پردازند

اما تحقیقات، حداقل آن چیزی بود، که در این مرحله . هنوز باید روشن گرددکند،  آیا این امر، حکم همدستی را تأیید می

 -این جنگ. نیست» المللی مبارزه علیه تروریسم بین «به هر جهت کامالً روشن است، که این جنگ،. رفت انتظار آن می

. بشریت استرب برای آیندهخآمدهای م  یک جنگ استیالگرایانه با پی-برخالف ادعاهای دولت ایاالت متحده  
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آگاهانه فریب  
 آغاز ، جنگ بزرگی رانمودهآویزی برای سیاست خارجی خود تبدیل  دستالمللی را به  حکومت آمریکا، که تروریسم بین

ترین توجیه برای این جنگ از اینرو، فقط   مهم.المللی قرار دارد جنگی که ظاهراً در خدمت همین تروریسم بینکرده است، 

حکومت ایاالت متحده، مردم .  دروغ تبلیغاتی در تاریخ آمریکاستترین ای که شاید بزرگ ، بهانهیک بهانه ساده است

ثبت نموده است، با آن همراهی هایش همه مدارک را دقیقاً  ره، که در گزارشدهد، و کنگ آمریکا را آگاهانه فریب می

.کرد  

ترین  بدون کوچک. تصمیم به این فریبکاری، فقط چند ساعت پس از حمالت تروریستی به مراکز تجارت جهانی گرفته شد

آی . بی. مبر، هنگامی که تحقیقات اف سپتا13دو روز بعد، در . ، فوراً اسامه بن الدن به عنوان متهم اصلی قلمداد شدمدرکی

.است» جهان به سوی پیروزی«هنوز آغاز نشده بود، پرزیدنت بوش اعالن داشت، که خواهان هدایت   

 تصمیم دولت به شروع - به استثنای تنها رأی مخالف یک نماینده شجاع و صادق-مجموعه قوه مقننه ایاالت متحده آمریکا

تمامی وسایل ضرور و کافی را علیه «: داد ی کنگره ایاالت متحده به پرزیدنت اختیار می مصوبه تاریخ.جنگ را تأیید کرد

 را 2001 سپتامبر 11، عملیات تروریستی ]جمهور رییس[هر ملت، سازمان و افرادی به کار ببرد، که بر اساس تشخیص وی 

 را مخفی نموده ها و افرادی د و یا چنین سازماندستور داده و اجرا کرده اند، در این موارد کمک کرده ان،  کردهریزی برنامه

)35(» . جلوگیری شودها و افرادی زمانها، سا المللی از طریق چنین ملت اند، تا از اعمال آتی تروریسم بین  

البته که دالیل استواری در این باره که مقامات دولتی آمریکا در حمالت تروریستی به مراکز تجارت جهانی و پنتاگون 

خیلی ، پس از پایان جنگ سرد »ناتو«ه هر حال، در هماهنگی با ها ب تقیم کمک کرده اند، وجود ندارد، ولی آنغیرمس

.»مخفی کرده اند«را » هایی چنین سازمان «راحت  

 -کند  ایاالت متحده را با اعمال مختلفی تهدید میالمللی در  حامیان تروریسم بینزحکینامه کنگره به صورت م متن قطع

و اقدامات کافی »  گیت-اسامه«نامه مثالً، تحقیقات در مورد رسوایی محتمل  قطع .کامالً منحصر به فرد»  معکوسضربه«

.دارد علیه مقامات و یا افرادی از دولت ایاالت متحده را، که با سازمان القاعده اسامه بن الدن همکاری کرده اند، منتفی نمی  
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ت متحده تروریسم دولتی و سیاست خارجی ایاال-24  

 که پشت سر جهاد اسالمی ایستاده اند، و از طرف حکومت بوش به خاطر هایی طنز تلخی است، که درست همان سازمان

 خود به عنوان ابزار شوند، مشخص می» خطری برای آمریکا«حمالت تروریستی به مراکز تجارت جهانی متهم و به مثابه 

نیز خدمت  در هند و چین  تنها در بالکان و یوگسالوی سابق، بلکه جاسوسی ایاالت متحده، نه-اصلی عملیات نظامی

.کنند می  

آی، جنگ . بی.  اف،پلیس فدرال آمریکادر داخل جنگیدند،  برای عمو سام می که بدانند هنگامی که مجاهدین، بدون آن

ا عملیات مخفیانه از تروریسم ، که از زمان جنگ افغانستان ب»سیا«ها علیه  علیه تروریسم را آغاز کرده و از برخی جنبه

.کرد ورد، کار میآ المللی حمایت به عمل می بین  

پس از پایان جنگ سرد مواجه شده است، بیش از این قادر به » سیا«حکومت ایاالت متحده، که با اسناد عملیات مخفیانه 

همکار و یا مان جنگ سرد یک زدر کند، که اسامه بن الدن  تصدیق می» سیا«. کتمان روابط خود با اسامه بن الدن نیست

  . تری دارد بود، عنوانی که مفهوم بسیار وسیع» سرمایه اطالعاتی«

 

»کردیم احضار ما که ارواحی،« فرضیه  
 خود حتماً از منافع ایاالت متحده دفاع بایست ، برخالف دیگر جاسوسان واقعی، نمی»عاتیهای اطال سرمایه«این به اصطالح 

با منافع آمریکا به شکلی عمل و یا رفتار نمایند، که » سیا«ها در چهارچوب عملیات مخفیانه  ، که آنکنند؛ مهم فقط آنست

که چنین  برای آن. گاه دقیقاً آگاه نیستند دارند، خود هیچ» سیا«چنین ابزاری از نقش و اعمالی، که در خدمت . منطبق باشد

  - مزدور داخلی، به مانند سازمان گسترده نظامیهای تگان و سازماناز وابس» سیا« باشند، میزآ ای موفقیت عملیات مخفیانه

  .کند ، استفاده میهای سابق اتحاد شوروی جاسوسی پاکستان برای آسیای مرکزی و جمهوری

 به  انگار این ارتباطاتشود، که با اسامه بن الدن چنین وانمود می» سیا« سپتامبر ارتباطات 11 در باره ها در اغلب گزارش

نمونه روشن این تحریف .  شوروی تعلق داشته و با اوضاع کنونی و محل واقعه کاری ندارد-ذشته و زمان جنگ افغانستانگ

های  سرمایه«بر اساس آن، همان ابزار یا . است) ضربه معکوس(» blowback «، به اصطالح فرضیه ها در رسانه

با استداللی دوپهلو حکومت ) 36. ( احضارشده مسبب بال بودند، علیه حامیان گذشته خود چرخش کرده اند؛ ارواح»عاتیاطال

آموزش داده شد های مدرنی، که به مجاهدین  شیوه«: شوند بخت نشان داده می به شکل قربانیانی نگون» سیا«ایاالت متحده و 
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ای   را گرفته اند، پدیدهحاال دامن غربها دادند،  هایی که ایاالت متحده و بریتانیای کبیر به آن سالحها هزار تُن  و ده

، که بر اساس آن یک استراتژی سیاسی علیه .)ضربه معکوس، واکنش، چرخش، م(»  blowback«معروف به نام 

  )37(» .کند طراحان اولیه خود چرخش می

  متحده بخشاً نتیجه حمایت ایاالت1995گیری طالبان در سال  قدرت«کنند، که  های آمریکایی تأیید می با این وجود رسانه

ایی را که خود بدان ه اما در عین حال، واقعیت) 38(» . است80از مجاهدین اسالمی در جنگ علیه اتحاد شوروی در دهه 

پسری «را فریب داده است، انگار که » سیا«سند، که اسامه بن ر لقول به این نتیجه میا  گرفته و متفقدست یافته اند، نادیده

  » .علیه پدر خود شوریده است

تمامی شواهد موجود . سرایی بیش نیست یاوهها خالصی یافت،   شرّ آنزتوان ا ضیه آن ارواح شیطانی، که حاال دیگر نمیفر

  .قطع نکرده بودگاه  گرایان هیچ روابط خود را با شبکه نظامی اسالم» سیا«، که کنند اما بیشتر تأیید می

  

  کنترا- ویرایش جدید رسوایی ایران: »بوسنی گیت«
 که فراموش نکرده ایم، زمانی راجمهوری ریگان  ای را در زمان ریاست و ضدانقالبیون نیکاراگوئه» یور نورثال«ما 

 تجارت عوایدهایی دست یافتند، که از   به سالحها  واشنگتن علیه حکومت ساندینیستفیانهخدر جنگ م» خواهان آزادی«

 مجاهدینی 90ین شیوه در جنگ بالکان استفاده کرد، تا در دهه  ایاالت متحده آمریکا از هم.با مواد مخدر تأمین شده بود

  . جنگیدند، مسلح سازد را که در صفوف مسلمانان بوسنی علیه ارتش یوگسالوی می

بنگاه « بر اساس گزارش .کرد خدمت می» سیا«در آنجا در نقش واسطه .) آی. اس. آی(باز هم سازمان امنیت پاکستان 

که اکنون ایاالت متحده، در « منابع موثق اطالع دادند، 1994 است، در اکتبر در لندنمحل آن که » المللی ای بین رسانه

گوین به سالح و آموزش نظامی   در تجهیز نیروهای مسلمان بوسنی و هرزهمان ملل،زهای سا نامه تناقض آشکار با موافقت

شوند، به آنجا  چین، کره شمالی و ایران تولید میدر ...  که هایی را مقامات آمریکایی سالح.  فعاالنه شرکت داردها آن

انداز و  ایران، با اطالع و تأیید دولت ایاالت متحده، مقادیر متنابهی موشک.. .کنند، که   این منابع اشاره می.کنند صادر می

یران را به ساخت ا  ... 230 -ار.  ب.اندازهای و متری از چین و موشک  میلی122 و 107های  گلولهمهمات، از جمله 

 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقالب، با 400افزون بر این گزارش گردید، که ... نیروهای ارتش بوسنی تحویل داده است 
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کامالً اطالع داشته و از این عملیات »  سیا«شود، که  چنین ارزیابی می. مقادیر زیادی اسلحه و مهمات وارد بوسنی شده اند

. تروریستی آتی در اروپای غربی گسیل شده بودند نفر برای عملیات400این   

در کرواسی، »  پلوس«، که مخفیانه به شهر ...اتفاق افتاد » افغانی«سپتامبر و اکتبر جریان اعزام آن مجاهدین های  در ماه

بوسنیایی در و به نیروهای ... وارد شده بودند، از همان جا با مدارک جعلی به سفر ادامه داده » موستار«در جنوب غربی 

 های نظامی به پیروزی) 1994پایان سال ( در این اواخر ها این دسته. ملحق شدند» بانجا لوکا«و » زنیکا«، »کورپرس«

یک گردان بنگالدشی وابسته به نیروهای حافظ ها از  ، آن»سارایوو«بر اساس گزارش منابع مطلع در . دست یافته بودند

. از یک گردان فرانسوی منشعب شده بود، کمک دریافت کردندصلح سازمان ملل، که اوایل سپتامبر  

های مدرن ارتباطی مجهز بودند،  ، از طرف نیروهای ویژه آمریکایی، که به دستگاه»پلوس«مجاهدین وارد شده به 

مأموریت نیروهای آمریکایی باید در خدمت ایجاد یک شبکه دهند، که   این منابع گزارش می... شدند همراهی می

 -باشد، تا حمالت مسلمانان بوسنیایی را » بانجا لوکا«و » زنیکا«، »کورپرس«اندهی، کنترل، ارتباطات و شناسایی در فرم

بانجا «و » زنیکا«اخیراً چندین حمله از  . هماهنگ و حمایت نمایند-در ارتباط با مجاهدین و نیروهای کروات بوسنی

دولت ایاالت متحده شرکت خود را  تنها در ... ورت گرفته است، مناطق تحت حفاظت سازمان ملل، به خارج ص»لوکا

 هیأت 3 سال گذشته 2این دولت افزون بر این، در . کند  در صدور سالح به منطقه محدود نمیمان مللزسا  نقض تحریم

. رزیدندبلندپایه اعزام داشته است، که بیهوده در ترغیب دولت یوگسالوی به تبعیت از سیاست ایاالت متحده تالش و

)39(» .یوگسالوی تنها کشور منطقه است، که تاکنون در مقابل فشارهای ایاالت متحده زانو نزده است  

 نظامی دولت ایاالت متحده در بوسنی وسیعاً از سوی حزب -جالب است، که اسناد عملیات مخفیانه جاسوسی

نتون ی، دولت کل1997در کنگره در سال خواهان  گزارش مفصل کمیته حزبی جمهوری.  فاش گردیده استخواه جمهوری

ای که به خدمت گرفتن هزاران نفر از   مسألهکند،  متهم می» کمک به تبدیل بوسنی به پایگاه جنگجویان اسالمی« به را 

:مجاهدین از جهان اسالم توسط شبکه جنگجویان اسالمی انجامید  

ی که برای تر بزرگخطر تر از آن  ان ملل، و مهم برای مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمترین تهدید بزرگ شاید«

 به کنگره و مردم آمریکاپرسنل آمریکایی مستقر در بوسنی وجود دارد، مخالفت دولت کلینتون در دادن گزارشی شفاف 

» لوس آنجلس تایمز«بر اساس گزارش . در خصوص همکاری در ارسال اسلحه از ایران به دولت اسالمی در سارایوو است

آنتونی « با اصرار 1994این سیاست، که پرزیدنت بیل کلینتون شخصاً در آوریل )  منابع اطالعاتی موثق تکیه داردکه بر(
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سفیر ایاالت متحده در » پتر گالبرایت«و ) و رییس شورای امنیت ملی در آن موقع(» سیا«نامزد ریاست » الیک

...» بوسنی داشتنقشی اساسی در افزایش نفوذ ایران در «: کرواسی اتخاذ نمود  

جمهوری اسالمی در شماری وسیع به همراه هزاران ) واواک(نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقالب و مأموران امنیتی 

از جمله برونی، مالزی، پاکستان، ( کشورهای مسلمان متعدد دیگری .شدند مجاهد دیگر از کل جهان اسالم وارد بوسنی می

آژانس کمک به «...  رادیکال اسالمی نیز در آنجا حضور داشتند های و برخی سازمان) عربستان سعودی، سودان و ترکیه

، یکی از ... کرد ، که مقر آن در سودان است و به ظاهر به نام سازمانی امدادرسان فعالیت می)(TWRA» جهان سوم

شیخ عمر عبدالرحمان : ، مثل با  افراد مطرح شبکه تروریستی اسالمیTWRA. حلقات مهم در ارسال اسلحه به بوسنی بود

و اسامه بن الدن، یک )  محکوم گردید1993که به عنوان مجرم اصلی حمالت تروریستی به مراکز تجارت جهانی در (

  )40(» .تبط بودکند، مر  مالی مینشماری را تأمی نظامی بیهای  مهاجر ثروتمند سعودی، که گروه

  

ی مرموز»اوچکا«کوسوو و   
مزدوران مجاهد، با . سنی، که در گزارش یاد شده تشریح گردید، در کوسوو خود را تکرار کردهمان شیوه عمل در بو

 در 1999 و 1998همدستی ناتو و وزارت امور خارجه آمریکا از خاور نزدیک و آسیای مرکزی اجیر شدند، تا در 

  . حمایت کندهای جنگی ناتو صفوف اوچکا مبارزه کرده و قبل از هر چیز، از فعالیت

 Defense سازمان ضداطالعاتی آمریکا 1998در سال کنند،  گونه که منابع نظامی انگلیسی تأیید می همان

Intelligence Agency (DIA) و سازمان جاسوسی بریتانیا  )MI6( سرویس 22وابستگان هنگ ویژه « به همراه 

را به عهده » اوچکا«ه تسلیح و آموزش وظیف» هوابرد و سه شرکت خصوصی بریتانیایی و آمریکایی برای اجیر مزدوران

 D، قبل از همه گردان.)اس. آی. اس(  سرویس هوابرد22در زمان این عملیات مخفی اعضای فعال هنگ ویژه «. گرفتند

 )41(» .در کوسوو مستقر شدندها در ماه مارس آغاز گردند،  که بمباران آن، پیش از آن

و بن الدن . دخیل بودند» اوچکا« در تعلیم ،شدند اسالمی پشتیبانی میجهاد مربیان نظامی ترک و افغان نیز، که از سوی 

بنیادگرا به کوسوو اعزام داشته بودند های   گروهکرد، که ی میوی یکی از واحدهای جنگی را نمایندگ«: هم در آلبانی بود

بر اساس گزارش منابع آلبانی، رییس . .. به عملیات نظامی در آلبانی مبادرت کرده بود 1994بن الدن احتماالً در سال ... 
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ارتباطاتی   ه بعداً به عنوان بنیادگرایان افراطی چهره خود را نشان دادند، هایی ک با گروه» سالی بریشا«جمهور وقت آلبانی، 

  )43(» .داشته است

، در مقابل شنگتنالمللی در وا بین، کارشناس جنایی مرکز مطالعات استراتژیک و »فرانک سیالفو«بر اساس اظهارات 

چیزی که تا حد وسیعی از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است، این «: کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان آمریکا

آلبانی و کوسوو در قلب  . کند مخدر تأمین میبخشی از درآمد خود را از راه فروش مواد » اوچکا«واقعیت است، که 

این . دهد ث مواد مخدر از افغانستان و پاکستان را با بازار مواد مخدر در اروپا پیوند میمسیر بالکان  قرار گرفته اند، که مثل

  )44(» .کند  درصد هروئین اروپا را تأمین می80 و  میلیارد دالر در سال دارد400مسیر ارزشی در حدود 

وزارت خارجه آمریکا «: شتکمیسیون حقوقی بیان دا، در مقابل همین )اینترپل(الملل  پلیس بیناز » رالف موچکه«

 عملیات خود را با پول حاصله از قاچاق  کهازمانیبندی کرد، س طبقهرا به عنوان یک سازمان تروریستی » اوچکا«

  .کند المللی هروئین و بودجه خود را از کشورهای اسالمی و اشخاص جداگانه، از جمله بن الدن، تهیه می بین

زمان به عنوان  جهاد مصر، که هم واقعیت است، که برادر یکی از رهبران سازمان یکی دیگر از ارتباطات بن الدن، این

 .کرد را رهبری می» اوچکا«های زبده  کی از گروه کوسوو یکند، به هنگام جنگ فرمانده نظامی بن الدن هم فعالیت می

)45(  

المللی و باندهای جنایتکار را دقیقاً ثبت  با بن الدن، با تروریسم بین» اوچکا« کنگره آمریکا اسناد روابط که نبا وجود آ

توانستند از این اسناد اطالع داشته باشند، ولی وزیر  کرده بود، و بر این اساس هر یک از نمایندگان در این خانه بزرگ می

یت مشروع» اوچکا«، قبل از بمباران یوگسالوی مشتاقانه در تالش بود به »مادلین آلبرایت«خارجه وقت آمریکا، خانم 

واقعی در کوسوو ارتقا یافت و مجاز » نیروی دمکراتیک«شبه به مقام یک  نظامی یک این سازمان شبه. سیاسی اعطا کند

  .مانده در رامبویه نقشی کلیدی ایفا کند عقیم» مذاکرات صلح«، در 1994گردید تا اوایل 

به معنی » اوچکا«جنگیدن برای «: داشتقاطعانه و با وجود آگاهی کامل بیان » جو لیبرمن«در همان زمان، سناتور 

، چند ساعت پس از حمالت موشکی به »جو لیبرمن«ولی همین » .های آمریکایی است جنگیدن برای حقوق بشر و ارزش

ما در حال جنگ علیه تروریسم هستیم «: جویانه علیه عراق را درخواست کرد ، حمالت تالفی2001 اکتبر 7افغانستان در 

 ».م جنگ خود را به بن الدن و طالبان محدود کنیمتوانی ما نمی... 
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  ادامه جنگ در مقدونیه
های تروریستی خود را به جنوب صربستان و مقدونیه گسترش  دامنه فعالیت» اوچکا« در یوگسالوی، 1999پس از جنگ 

ت شناخته شد، از سوی سازمان ملل متحد به رسمی) KPC(» نیروی حامی کوسوو«افزون بر این، تحت نام جدید . داد

های دوجانبه را، از جمله کمک نظامی ایاالت متحده،  این سازمان جهانی و کانال» مشروع«کاری که امکان کمک 

  .ساخت محتمل می

 حمله به مقدونیه 1999تر از دو ماه پس از شناسایی آن از سوی سازمان ملل، در سپتامبر  ، کم)KPC(و فرماندهان همین 

. های تروریستی خود در کوسوو   به عنوان ادامه منطقی فعالیت-هم با استفاده از منابع سازمان ملل دیدند، آن را تدارک می

خود را » ششمین منطقه عملیاتی«) KPC(» نیروی حامی کوسوو«، »اسکوپیه«از » دنونیک«بر اساس گزارش روزنامه 

کنند، که در  ها فاش نگردد، ادعا می  هویت آنخواهند منابعی، که می«: در جنوب صربستان و مقدونیه برقرار کرده است

و » گوستیوار«، »تتُوو«، در )در ارتباط هستند KPCکه با ( قرارگاه اصلی بریگادهای حافظ کوسوو 2000مارس 

  )46(» .شوند هایی آماده می قرارگاه) نزدیک مرز آلبانی(» استروگا«و » دبار«چنین در  هم.  بر پا شده است» اسکوپیه«

دیدند، که بدان  ها در آن زمان هنوز از سوی نیروهای ویژه غربی آموزش می این چریک. سی. بی. اس گزارش بیبر اس

  )47(» .کردند تا همین منطقه ششم عملیاتی را باز کند کمک می) KPC(ها به  معنی است، که آن

جنگیدند،  بخش آلبانی می  آزادی در مقدونیه و در صفوف ارتش به اصطالح2001بخشی از مزدوران خارجی، که در سال 

رتبه آمریکایی  چنین مشاوران نظامی عالی های آسیای میانه اتحاد شوروی سابق، هم مجاهدینی از خاور نزدیک و جمهوری

از بریتانیای »  شانس سربازان خوش«طور  از یک دسته مزدوران خصوصی، که با پنتاگون قرارداد بسته بودند، و همین

در کوسوو و در ارتش مسلمان بوسنی » اوچکا«ای از این مزدوران غربی قبالً با  عده. شدند مان دیده میکبیر، هلند و آل

  .جنگیده بودند

بخش مقدونیه از آلبانی، نه تنها از سوی القاعده اسامه بن  و ارتش آزادی KPCی قدیمی در لباس جدید »اوچکا«بدینسان 

شبکه نظامی . شدند ران سازمان ملل در کوسوو حمایت و تأمین مالی میو مأمو» ناتو«چنین از جانب  الدن، بلکه هم

 نظامی واشنگتن را در مقدونیه و جنوب صربستان �ناپذیر از عملیات مخفیانه جاسوسی  اسالمی در واقع بخشی تفکیک

  .گیرد ر میکه سازمان امنیت پاکستان بارها به عنوان کانال ارتباطی مورد استفاده قرا دهد، ضمن آن تشکیل می
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بخش آلبانی در مقدونیه هستند،  های اسالمی مشغول سربازگیری مجاهدین به منظور مبارزه در ارتش آزادی اقسام گروه

دهند، مردوران غربی از کشورهای عضو  مشاوران نظامی آمریکایی دانش خود را در اختیار جنگجویان بنیادگرا قرار می

  .جنگند ور نزدیک یا آسیای مرکزی اجیر شده اند، میناتو شانه به شانه مجاهدینی که از خا

های  در آن زمان،  رسانه.  اتفاق افتاد2001ها نه در زمان جنگ سرد، بلکه در مقدونیه سال  همه این: الزم به تذکر است

اطالعاتی های  اتحاد نامقدس میان سرویس: نداشتند» ضربه معکوس«ای برای ابراز تأسف پیرامون تئوری  آمریکایی بهانه

تر بر همدستی  آژانس خبری مقدونیه از همه روشن. کرد ها بی کم و کاست عمل می آن» منابع ارزشمند«ایاالت متحده و 

  )48(» .بخش آلبانی انگشت گذارد های ارتش آزادی و تروریست» جیمز پاردیو«فرستاده ایاالت متحده آمریکا، 

مسئول سازماندهی (رتبه امنیتی  رج ترقی خود را به عنوان افسر عالیوی مدا. بسیار گویاست» پاردیو«در واقع سابقه 

وی .  در بالکان و نزد فرماندهی کل مشترک آغاز کرد1993در سال ) های ایاالت متحده به ارتش اسالمی بوسنی کمک

اما . هده گرفتشد، به ع نامیده می» های غیرنظامی کمک«مأموریت تدارک و تجهیز نیروهای بوسنی را از راه هوا، که 

 فاش گردید، که ایاالت متحده بدین وسیله تحریم -خواهان به کنگره  بر اساس گزارش کمیته حزبی جمهوری�بعداً 

» آنتونی الیک«به عنوان عضوی از تیم عناصر امنیتی، که تنگاتنگ با » جیمز کارادیو«و . تسلیحاتی را نقض کرده است

، در مقام نماینده وزارت 1995وی بعداً، در سال . کرد ، نقش مهمی را ایفا میرییس شورای امنیت ملی، همکاری داشتند

، قبل از بمباران یوگسالوی، از سوی پرزیدنت کلینتون به 1999و در سال . دفاع آمریکا در مذاکرات دیتون شرکت کرد

 یکی از وظایف او . کوسوو، برگزیده شد-بخشی نظامی منطقه و اجرای مصوبات مقام مأمور ویژه، مسؤول ثبات

  .بود» اوچکا«رسانی به  کمک

  .بدین سان همان الگوی آزمایش شده در بوسنی، ابتدا در کوسوو و سپس در مقدونیه، به کار گرفته شد

  

  جنگ در چچن
های نظامی در پاکستان و افغانستان که از  ترین رهبران شورشیان در چچن، شامیل باسایف و امیر الخطاب، در قرارگاه مهم

، مسؤول نیروهای ویژه به منظور »ژوزف بوالنسکی«طبق اظهارات . شدند، تعلیم دیدند تأمین مالی می» سیا«طرف سازمان 

 در یک جلسه مخفی در موگادیشوی سومالی 1996مبارزه با تروریسم از طرف کنگره آمریکا، جنگ چچن در سال 

. ین مقامات بلندپایه امنیتی پاکستانی و ایرانی شرکت داشتندچن در این جلسه اسامه بن الدن، و هم) 49. (طراحی شده است
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در واقع، : ها با سالح و وسایل مدرن بود بسیار فراتر از تجهیز چچن«میزان دخالت سازمان امنیت پاکستان، بر آن اساس، 

  )50(» .ها  کنترل این جنگ را در دست داشتند نشاندگان اسالمی رادیکال آن سازمان امنیت پاکستان و دست

که واشنگتن رسماً تروریسم اسالمی را  با وجود آن. کنند های انتقال نفت روسیه از داغستان و چچن عبور می ترین لوله مهم

 انگلیسی نفتی هستند، که بر سر کنترل -های آمریکایی کند، ولی ذینفعان غیرمستقیم جنگ چچن کنسرن محکوم می

  .کنند  میذخایر و خطوط نفت دریای خزر با هم رقابت

 یکی به رهبری شامیل باسایف و دیگری به رهبری امیر � هزار نفرات 35دو ارتش اصلی شورشیان چچن با حدود 

ها برخوردار بود، پشتیبانی   از طرف سازمان امنیت پاکستان، که از نقشی کلیدی در سازماندهی و آموزش آن-الخطاب

  .شدند می

 ترتیبی داد، که باسایف و افراد مورد اعتماد وی در قرارگاه امیر 1994در سال .) آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان «

و سازمان امنیت پاکستان تأسیس شده بود و » سیا« از طرف 80 که در اوان دهه �معاویه در ایالت خوست افغانستان 

مذهبی اسالم و اصول جنگ  با تعالیم - رهبر معروف جنگجویان افغانی، گلبدین حکمتیار مدیریت آن را به عهده داشت

 جنگ های   باسایف به اردوگاه مرکزی داور در پاکستان آمد، تا با تاکتیک1995در ژوئیه . چریکی آموزش ببینند

ژنرال آفتاب : ترین نظامیان و عوامل اطالعاتی مالقات داشت باسایف در پاکستان با بلندپایه. چریکی بیشتر آشنا شود

های  ژنرال نصراهللا بابار وزیر کشور و ژنرال جاوید اشرف رییس بخش پشتیبانی از جنبششعبان میرانی وزیر دفاع ، 

باسایف از این ). برند سر میدر حال حاضر همه در بازنشستگی به (، .)آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان اسالمی در 

  )51(» .ارتباطات خود در سطوح عالی به سرعت سود جست

 را به 1995می و مذهبی وظیفه رهبری حمله به نیروهای روسی در نخستین جنگ چچن در باسایف پس از آموزش نظا

کار در مسکو و ارتباطاتی با باندهای مشابه  ای با باندهای تبه های گسترده سازمان وی افزون بر این، تماس. عهده گرفت

ساالران  جنگ«1998 و 1997های   در سالبر اساس گزارش سازمان امنیت روسیه،. برقرار کرده بود» اوچکا«در آلبانی و 

چچنی از طریق چندین شرکت معامالت ملکی، که در یوگسالوی به ثبت رسیده بودند، شروع به خریدن مستغالت در 

  )52(» .کوسوو کردند
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های  هقاچاق مواد مخدر، تخریب و استفاده لول: های غیرقانونی پولساز نیز درگیر بود سازمان باسایف در یک سری فعالیت

در کنار پولشویی گسترده، ) 53. (ای های جعلی و قاچاق مواد هسته ربایی، فحشا، معامالت با اسکناس نفت روسیه، آدم

  .شد های غیرقانونی مختلف به استخدام مزدوران و خرید سالح معطوف می عواید فعالیت

، برقرار کرد، که »الخطاب«االصل مجاهدین،  هایی با رهبر باتجربه سعودی باسایف به هنگام آموزش در افغانستان تماس

تنها چند ماه پس از مراجعت باسایف به گروزنی، وی از الخطاب دعوت کرد تا در . داوطلبانه در افغانستان جنگیده بود

از طرف «، اعزام الخطاب به چچن .سی. بی. بر اساس گزارش بی. چچن پایگاهی به منظور آموزش مجاهدین برقرار کند

 نظامی، که از سوی مسجدها و -المللی امداد اسالمی مستقر در عربستان صعودی هماهنگ شد، سازمانی اسالمی بینسازمان 

  )54(» .کند شود و در چچن کمک می اشخاص ثروتمند حمایت مالی می

  

  منازعات در کشمیر
در بالکان و اتحاد شوروی سابق، های مخفیانه  ، به موازات این فعالیت80از دهه .) آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان 

ها از سوی واشنگتن رسماً محکوم  اگر چه این شورش. کرد های اسالمی متعددی در کشمیر هندوستان مساعدت  به شورش

همزمان با امضای پیمان صلح در . نیز با موافقت ضمنی دولت آمریکا انجام گرفت. آی. اس. شده اند، اما این عملیات آی

اهللا در ایاالت جامو و  در ایجاد تشکل نظامی مجاهدین حزب. آی. اس. های شوروی از افغانستان، آیژنو و خروج نیرو

  )55. (کشمیر هند دست داشت

 به مجلس هند، که هند و پاکستان را به آستانه یک جنگ نزدیک کرد، از جانب دو 2001حمالت تروریستی در دسامبر 

 یکی لشگر طیبه و دیگری جیش محمد انجام گرفت، که هر دو نیز مورد شدند، گروه شورشی که از پاکستان هدایت می

  .قرار دارند.) آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان حمایت 

 80این ضربه، که از نظر زمانی با جنگ ایاالت متحده در افغانستان هماهنگ بود، نقطه اوج موقتی روندی بود، که از دهه 

الزم ) 56 (.ور شده بود شعله.) آی. اس. آی( تأمین و از طرف سازمان امنیت پاکستان آغاز، با عایدات قاچاق مواد مخدر

، در .)آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان های اسالمی حمایت شده از طرف  ای ندارد، که شورش به یادآوری ویژه

  .کردند حدت هندوستان کمک میخدمت منافع ژئوپلیتیک ایاالت متحده آمریکا قرار داشتند، زیرا به تضعیف و تجزیه و
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   در چیندر جهت ایجاد ناثباتیاقدامات 
 در های اسالمی از شورش.) آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان   حمایتطور همینبرای درک جنگ نوین آمریکا، 

های  هوریهای اسالمی گوناگون در جم در حقیقت، جنبش. مرزهای غربی چین با افغانستان و پاکستان حائز اهمیت است

کیانگ، منطقه خودمختار  ها و ایغورها در زین های ترکمن                    نشین اتحاد شوروی سابق در ارتباط تنگاتنگی با جنبش مسلمان

  .ایالت ایغورستان، قرار دارند

کمنستان  ارتش تروریستی ترکمنستان شرقی، حزب اصالح اسالمی، ائتالف مشترک ملی تر-طلب های جدایی این گروه

سازمان امنیت   نیز از سوی القاعده اسامه بن الدن و -شرقی و حزب جهاد ایغور آسیای مرکزی از این جمله هستند

  )58(» .یک خالفت اسالمی در منطقه است«شده این شورشیان اسالمی ایجاد   هدف اعالم)57. (شدند پاکستان حمایت می

طلبانه در مرزهای غربی چین، که از  های تجزیه اهداف جنبش. کند یجنین خالفتی به تمامیت ارضی چین لطمه وارد م

گیرند، با منافع استراتژیک ایاالت متحده آمریکا در آسیای  های مختلف وهابیون از کشورهای خلیج پول می مؤسسه

طلب  ای تجزیهافزون بر این، یک گروه قدرتمند در ایاالت متحده آمریکا در کار حمایت از نیروه. مرکزی مطابقت دارد

کیانگ، منطقه خودمختار ایالت ایغورستان، با کمک  واشنگتن به وسیله حمایت مخفیانه از تجزیه زین. در تبت است

 ثبات کند، که جمهوری خلق چین را از نظر سیاسی بی می، این هدف را دنبال .)آی. اس. آی(سازمان امنیت پاکستان 

های  های نظامی نیز، که ایاالت متحده در افغانستان و جمهوری آن پایگاه.  از بین ببردمامیت ارضی آن راتو کرده 

چنین نظامی کردن دریای جنوب چین و کانال  مختلف اتحاد شوری سابق در مرزهای غربی چین ایجاد کرده است، و هم

  .در خدمت این هدف قرار دارد) تایوان(» فورموزا«

  

   جنگی اهداف پنهان- 25

های آمریکایی  دمت گسترش سیستم جهانی بازار آزاد و گشایش همزمان امکانات برای کنسرنجنگ نوین آمریکا در خ

های  تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان، که در ارتباط تنگاتنگ با بریتانیای کبیر انجام گرفت، در خدمت منافع غول. است

، »روپ گرومن نورث«، »رایتئون«، »رتینهید ما لوک«:  آمریکایی و پنج تولیدکننده بزرگ تسلیحات-نفتی انگلیسی

وزیر انگلستان و  همراهی لندن و واشنگتن و مناسبات تنگاتنگ میان نخست. قرار دارد» جنرال دینامیکز«و » بوئینگ«

های مالی و صنایع نفتی و دفاعی انطباق  جمهور آمریکا با همگرایی منافع اقتصادی آمریکا و انگلیس در عرصه رییس
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ترین کنسرن نفتی جهان سر برآورد، و پس از   بزرگ Amocoبا کمپانی نفتی  BPین مبنا، از ادغام کمپانی بر هم. دارد

 کامالً در قراردادهای تسلیحاتی ایاالت Aerospace Systems غول تسلیحاتی انگلیسی1999جنگ یوگسالوی در سال 

  .متحده دخالت داده شد

  

  ریزی جنگی برنامه
در ابتدای جنگ . مریکا حداقل سه سال قبل از رویدادهای تراژیک یازده سپتامبر آغاز گردیدریزی جنگ جدید آ برنامه

» ناتو«، گسترش پیمان نظامی کشورهای غربی با ورود مجارستان، لهستان و جمهوری چک به 1999یوگسالوی در سال 

   .این گسترش روسیه و یوگسالوی را نشانه رفته بود. اعالن گردید

ل، یک ماه پس از بمباران یوگسالوی، دولت کلینتون گسترش ناتو در حوزه قدرت مستقیم اتحاد شوروی و در ماه آوری

  . سابق را اعالم کرد

  25,1جعبه 

مقامات بلندپایه آمریکایی در اواسط «: سی، که کمی پس از حمالت یازده سپتامبر انتشار یافت. بی. بر اساس گزارش بی

ک گروه تماس سازمان ملل، که سرگرم مذاکره در مورد افغانستان بود، به وزیر امور ، به هنگام مالقات ی2001ژوئیه 

عملیات نظامی علیه افغانستان در نظر گرفته شده ) 2001(که اواسط اکتبر «گفتند، » نیاز نایک«خارجه سابق پاکستان، 

گفته شد، که » نایک«به  ... ، هدف اصلی آن بود که رژیم طالبان را سرنگون کنند»نایک«طبق اظهارات ... است 

. کند هاست استقرار یافته اند، شروع می واشنگتن عملیات خود را از پایگاه تاجیکستان، جایی که مشاوران آمریکایی مدت

اگر ... اطالع یافت، که ازبکستان هم در عملیات شرکت خواهد کرد ] نایک[وی .  خواهد شد"کشته یا اسیر"بن الدن، 

. بایست حداکثر تا اواسط اکتبر و قبل از شروع بارش برف در افغانستان آغاز شود  به اجرا درآید، میاین عملیات واقعاً

شود و  وی گفت، که او شکی ندارد، که این طرح موجود آمریکا، پس از بمباران مراکز تجارت جهانی مبنا قرار داده می

رسد، که واشنگتن برنامه خود را، حتا  ین افزود، بعید به نظر میاو بیش از ا. شود در دو یا سه هفته دیگر به اجرا گذارده می

 ».در صورت استرداد فوری بن الدن از جانب طالبان، تغییر دهد

George Arney, �US Planned Attack on Taliban�, BBC, 18. September 2001   
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 گرجستان، اوکرائین، ازبکستان، آذربایجان و ، رؤسای جمهور»ناتو«گذاری  های پنجاهمین سالروز بنیان همزمان با جشن

دعوت شده بودند، تا » ناتو«های سه روزه  ها به جشن آن. واشنگتن گرد هم آمدند»  ملون- آندریو «ملداوی هم در تاالر 

ای را به امضا برسانند، قراردادی که قلمرو آن منطقه مهم  ، یک قرارداد نطامی همکاری منطقه»GUUAMگوآم «

که، ملداوی و اوکرائین مسیرهای لوله را برای  گیرد، نظر به این ک نفت و گاز حوزه دریای خزر را در بر میاستراتژی

گرجستان، آذربایجان و ازبکستان بالفاصله پس از آن اطالع دادند، که ) 59. (گذاشتند صدور نفت در اختیار غرب می

ی نظامی میان ها اریکه چهارچوب همک، )CIS(د خواهند از ستاد مشترک دفاع جامعه کشورهای مستقل همسو می

  . خارج شونددهد، های سابق شوروی را تشکیل می جمهوری

 هدف تالشی جامعه چنان هم -شود  که زیر چتر ناتو قرار دارد و از سوی کشورهای غربی تأمین مالی می- »گوآم«قرارداد 

انگلیسی و در جهت جدایی روسیه از منابع نفت و  - در خدمت منافع نفتی آمریکایی-) CIS(کشورهای مستقل همسود 

  .کند را دنبال می -  وگاز منطقه دریای خزر و انزوای سیاسی مسک

  

  استراتژی جاده ابریشم
، یعنی پنج روز قبل از شروع بمباران یوگسالوی، کنگره آمریکا به اصطالح قانون 1999 مارس 19یک ماه قبل از آن در 

ه تصویب رسانید، که منافع استراتژیک و اقتصادی ایاالت متحده را در یک منطقه پهناور، از استراتژی جاده ابریشم را ب

این قانون طرح گسترش امپراتوری اقتصادی آمریکا را در یک . کند دریای مدیترانه گرفته تا آسیای مرکزی، تعریف می

  :کند جغرافیایی ترسیم می) کریدور(گذرگاه 

ی شاهرگ اقتصادی آسیای مرکزی و ماورای قفقاز بود، قلمرو وسیعی از کشورهای جاده قدیمی ابریشم، که زمان«

آسیای ... گرفت ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در بر می

چنین  لیس، فرانسه ناپلئون و همنمایی میان روسیه تزاری، امپراتوری مستعمراتی انگ مرکزی در سده گذشته صحنه قدرت

کدام از  های نظامی در این منازعات بر سر گسترش قلمرو نفوذ، که در آن هیچ ائتالف. های ایران و عثمانی بود امپراتوری

صد سال پس از آن، فروپاشی اتحاد شوروی . شد تر دیده می توانستند دست باال را داشته باشند، کم ها نمی امپراتوری

های نفتی، مانند  ی جدیدی را موجب گردید، که در آن به جای منافع کمپانی هند شرقی، منافع کمپانینمای قدرت

امروزه توجه ما به منافع یکی از این بازیگران جلب . ها مطرح شده است و بسیاری دیگر از شرکت» توتال«و » اونوکال«
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  قزاقستان، - دهند که آسیای مرکزی را تشکیل میپنج جمهوری سابق اتحاد شوروی . ایاالت متحده آمریکا: شده است

.  ، به گسترش مناسبات خود با ایاالت متحده آمریکا تمایل دارند-قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان

برداری از  قزاقستان و ترکمنستان از منابع سرشار نفت و گاز در و پیرامون دریای خزر، که هر چه زودتر خواهان بهره

  )60(» ...ازبکستان دارای منابع نفت و گاز است . ند، برخوردار هستندآن

ثبات کردن رقبای خود در بازار نفت، از  سیاست ایاالت متحده با استراتژی جاده ابریشم خود، هدف تضعیف و نهایتاً بی

  :جمله روسیه، ایران و چین را نشانه رفته است

توان از، حمایت کردن از استقالل  با توجه به ذخایر انرژی در این منطقه میاز اهداف اعالم شده ایاالت متحده آمریکا «

های انتقال نفت و گاز، تأمین امنیت برای  ها با غرب، متالشی کردن انحصار روسیه در ارتباط با راه کشورها و روابط آن

 نفتی شرق به غرب، که از مسیر های انرژی مورد نیاز غرب از راه افزایش تولیدکنندگان، ترغیب کردن به احداث لوله

  .توان نام برد می... چنین جلوگیری کردن از نفوذ خطرناک ایران بر اقتصاد آسیای مرکزی  ایران عبور نکند و هم

آورد، که  های آمریکایی به وجود می گذاری برای بخش بزرگی از شرکت آسیای مرکزی آشکارا امکانات جدید سرمایه

ژاپن، ترکیه، ایران، . توان به آن نگریست ک محرک باارزش برای رشد اقتصادی منطقه میبه نوبه خود، به عنوان ی

مند شوند و تسلط روسیه بر منطقه را به چالش  اروپای غربی و چین، همگی تالش دارند از امکانات رشد اقتصادی بهره

بایست در  ین آن سیاستی که میمداران ایاالت متحده به هنگام تدو موضوع اساسی بر سر آنست، که سیاست. بکشند

  )61(» .خدمت کشور و منافع اقتصاد ایاالت متحده قرار بگیرد، بفهمند، که آسیای مرکزی تا چه اندازه اهمیت دارد

های سابق اتحاد شوروی به امپراتوری اقتصادی آمریکایی هموار  اگر استراتژی جاده ابریشم، راه را برای ورود جمهوری

در عرصه دفاعی، از جمله استقرار نیروهای آمریکایی در » همکاری«، به تشریح »گوآم«می کند، پیمان نظا می

ایاالت متحده آمریکا در چهارچوب این قرارداد یک پایگاه نظامی در . پردازد های سابق اتحاد شوروی می جمهوری

  .ه کرد از آن استفاد2001ازبکستان ایجاد، که به عنوان سکوی حمله به افغانستان در سال 

های مالی آمریکایی یک منطقه  ها و مؤسسه بایست برای شرکت استوار بر قدرت نظامی ایاالت متحده، جاده ابریشم می

آن کشورها را، از جمله به » آزادسازی اقتصادی و سیاسی«هدف اعالم شده در آنست، که . وسیع جغرافیایی را باز کند

المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، هدایت نموده، تا بدین  ینزیر نظر صندوق ب» های اقتصادی رفرم«وسیله 
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های خارجی را در داخل به وجود آورده و بازرگانی و دیگر اشکال مبادله اقتصادی را  گذاری وسیله انگیزه برای سرمایه

  )62(» .تشدید کرد

 که از -  از هشت جمهوری سابق اتحاد شوروی مشتمل-ای بدینسان هدف استراتژی جاده ابریشم آن است، که در منطقه

. تحت کنترل ایاالت متحده آمریکا ایجاد کند» منطقه آزاد تجاری«گیرد، یک  دریای سیاه تا مرزهای چین را در بر می

 در نهایت کل منطقه را -شد  که تا چندی قبل جزو قلمرو ژئوپلیتیک و اقتصادی مسکو محسوب می-این گذرگاه پهناور

بر این اساس، استراتژی جاده ابریشم ادامه سیاست . کند  آمریکا تبدیل میقیمومتتکه تحت   لحاف چهلمانند یک

  .خارجی ایاالت متحده در زمان جنگ سرد است

  

   نفتدیپلماسی
این کشور نه تنها در مجاورت گذرگاه جاده ابریشم، . افغانستان از بسیاری جهات از اهمیت استراتژیک برخوردار است

های نفت و مسیر عبور  سازد، قرار دارد، بلکه در چهارراه استراتژیک لوله قاز را با مرزهای غربی چین مرتبط میکه قف

. چین، روسیه، هند، پاکستان و قزاقستان واقع شده است: چنین در همسایگی مستقیم پنج قدرت اتمی  آسیا و هم-نفت ایرو

نفتی از جمهوری سابق شوروی، ترکمنستان به پاکستان و دریای عمان های  افزون بر این، این کشور مسیر احتمالی لوله

  : در ابتدا با رژیم طالبان پیرامون آن مذاکره کردUnocalدهد، مسیری که کنسرن نفتی  را نیز تشکیل می

 از منابع - قزاقستان"کویت جدید" ترکمنستان، ازبکستان و به ویژه - های سابق شوروی در آسیای مرکزی جمهوری«

های نفتی خود برای صدور  ولی روسیه تقاصای ایاالت متحده در خصوص استفاده از لوله. سرشار نفت و گاز برخوردارند

. در اینجا فقط افغانستان باقی ماند. شود نفت و گاز این کشورها را نپذیرفت، و مسیر ایران نیز خطرناک شمرده می

س، مشاور امنیتی بوش در هیأت مدیره آن به کار مشغول بود، به  کاندالیزا رای90 که در دهه � Chevronشرکت نفتی 

 Union Oil  که نام آن در گذشته) دیگر کنسرن نفتی آمریکایی (Unocalشرکت . شدت در قزاقستان فعال است

Company of California   ،قراردادی به ارزش هشت میلیارد دالر در مورد صدور گاز 1995در سال بود 

  )63(» .ز طریق افغانستان به پاکستان منعقد کرد، که تأسیس آن سه میلیارد دالر هزینه در بر داشتترکمنستان، ا
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 آسیا قابل توجه هستند، و حداقل با منابع نفتی خلیج فارس از نظر مقدار - ایرو) کریدور(ذخایر گاز و نفت گذرگاه 

آرام خلیج در نظر گرفته  ت متحده آمریکا به منطقه ناکنند، و از این رو به مثابه عامل کاهش وابستگی ایاال برابری می

  .شوند می

که قبل از آن برای دولت   چنان�  سیاسی برای دولت بوش در این منطقه، بخوان حضور و نفوذ روسیه-اما شرایط نظامی

  : مانعی برای راه یافتن این منابع انرژی به بازار جهانی است-کلینتون نیز به این ترتیب بود

نه تنها روسیه، بلکه چین، ترکیه، ایران، . های خارجی در هر دو منطقه، برای نفوذ به رقابت با هم مشغولند                     دولت«

پیمانان ما از  اگر ما و هم... ای غیرسازنده، در این رقابت شرکت دارند   پاکستان و عربستان سعودی هم، اغلب به شیوه

آنگاه . های درجه اول محروم خواهیم ماند وم و درجه سوم برنیاییم، آنگاه از عواید واقعیتهای درجه د عهده این واقعیت

در عین . تر تمام خواهد شد پذیر خواهد بود و بسیار گران انتقال نفت و گاز به بازار، اگر نه غیرممکن، فقط اتفاقی امکان

گ داخلی و خشونت سیاسی بکشاند و کشورهای همسایه تواند هر دو منطقه را به جن حال، ناثباتی سیاسی منتج از آن می

طلبد، در خلیج فارس آشنا شدیم و این  ما با چنین مدلی، که دخالت نظامی ایاالت متحده را می. را هم به ناچار درگیر سازد

وسیه، چین، نوع کشمکش را از نظر سیاسی، حتا زمانی که از نظر نظامی هم قادر به پشتیبانی از آن باشیم، هنگامی که ر

توانیم  ایران، ترکیه، پاکستان و برخی کشورهای عربی در آن سوی قفقاز یا آسیای مرکزی در آن درگیر شوند، نمی

  )64(» .تحمل کنیم

 آسیا است، تا تسلط -ایرو) کریدور(کردن گذرگاه  آمیز استراتژی جاده ابریشم، نظامی شرط تحقق موفقیت بنابر این، پیش

.  انگلیسی حفاظت نمود�های نفتی آمریکایی های نفتی به سود کنسرن از و نفت را تأمین و از لولهبر منابع گسترده گ

المللی، ترکیبی از اقدامات اقتصادی، سیاسی و نظامی است تا بتوان تولید و  آمیز بازار نفت در سطح بین مدیریت موفقیت«

  )65(» .انتقال نفت به بازارهای جهانی را تأمین کرد

های نفتی معین و بر  کسی که همواره بر لوله«: کند آن را چنین بیان می» سیا«ناس سیاسی سابق عضو یک کارش

این نفوذ به . های معینی در منطقه تسلط داشته باشد، از یک قدرت مشخص ژئوپلیتیک برخوردار است گذاری سرمایه

رخورد با منابع طبیعی بسیاری از کشورهای این یک زاویه جدید دید، از نظر ب... نوعی، در حکم یک ماده خام است 

های قدیمی آلمان هیتلری، که در جنگ دوم جهانی در تالش تصرف قفقاز به منظور  دیگر با شیوه. جهان سوم است

  )66(» .توان عمل کرد استفاده از نفت برای مقاصد خود بود، نمی
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های نفتی آمریکایی از این سود  ه است، کنسرنجمهور در واشنگتن مستقر شد از زمانی که جرج بوش به عنوان رییس

  .ریزی عملیات نظامی و جاسوسی به نفع خود دخیل باشند برخوردارند، که مستقیماً در برنامه

های کلیدی دفاعی و سیاست  تضمین این مسأله نه تنها از سوی محفل نفتی قدرتمند تگزاس، بلکه به واسطه اشغال پست

  :نایع نفتی میسر گشته استخارجی از طرف مدیران سابق ص

. هم در سطوح باالی مدیریتی است  در بخش نفت مشغول به فعالیت، آن1950خانواده پرزیدنت جرج دبلیو بوش از سال «

ترین شرکت صنعتی عرصه نفت در  ، بزرگ»برتون هالی« مدیرعامل 90طی دهه » دیک چینی«جمهور،  معاون رییس

کش را به احترام وی به  ، که یک نفت»شورون«عضو هیأت مدیره » دالیزا رایسکان«مشاور امنیت ملی، . جهان، بود

، یک شرکت ».تام براون اینک«بیش از یک دهه رییس » دونالد ایوانز«وزیر بازرگانی، . همین اسم نامیده است، بود

خانواده . شود صی ختم نمیاما موضوع تنها به ارتباطات شخ. استخراج گاز با ذخایری در تگزاس، کلرادو، و ویومینگ بود

که صنایع انرژی آمریکایی به بوش برای به  بن الدن و دیگر ثروتمندان ممتاز نفتی عربستان صعودی، حتا پس از آن

از ده شرکتی که با پشتیبانی خود، . های خانواده بوش سهیم شدند قدرت رسیدن کمک کردند، خود در بسیاری از شرکت

  )67(» .ج دبلیو بوش را پر ساختند، شش شرکت از بخش نفت هستند، یا با آن ارتباط دارندصندوق مبارزات انتخاباتی جر

  

   نفتانتقالهای استراتژیک  لوله
های عبور نفت مورد توجه  با این هدف، که کنترل مسکو بر نفت دریای خزر را تضعیف کنند، مسیرهای متفاوت لوله

 به هنگام جنگ یوگسالوی افتتاح شد و از طرف پیمان 1999ن  ژوئ17 سوپسا، که در �خطوط باکو . قرار گرفت

در گرجستان » سوپسا«نفت از راه لوله به بندر . زند شود، قلمرو روسیه را کامالً دور می پشتیبانی نظامی می» گوآم«

هم : ادآوریبرای ی. شود در اکرائین منتقل می» اُدسا«در نزدیکی » پیودنی«کش به بندر  فرستاده، و از آنجا با نفت

  .هستند» گوآم«رائین، عضو پیمان وکگرجستان و هم ا

نفت از . های غربی تأمین شده است ، از راه وام»لئونید کوچما«، در توافق با رژیم نئوفاشیستی »پیودنی«هزینه ترمینال 

کند، به  عبور می، که از اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک »دروژبا«تواند با اتصال به شعبه موجود خطوط  آنجا می

  .دورتر منتقل شود



 جهانی اما خشن ... 275 تارنگاشت عدالت

 

 سوپسا اعالن گردید، حفاظت خطوط ارتباطی از مخازن نفتی در خزر �گسترش ناتو، که کمی قبل از افتتاح مسیر باکو 

بدین طریق، سرتاسر مسیر خطوط نفتی از سوی پیمان نظامی غرب . کند تا مجارستان و جمهوری چک را تأمین می

  .شود حفاظت می

در دریای سیاه » نووروسیسک«، با »گروزنی« نفتی از زمان اتحاد شوروی باکو را در دریای خزر، از طریق های لوله

شود، چچن در تقاطع دو مسیر  ختم می» نووروسیسک«های نفتی از قزاقستان نیز به   از آنجا که لوله. کند مرتبط می

  در زمان اتحاد شوروی،  . ستاستراتژیک عبور نفت که تحت کنترل روسیه هستند، قرار گرفته ا

ریزی غرب در جهت احداث خطوط نفت،  برای برنامه. های نفتی قزاقستان هم بود بندر پایانی برای لوله» نووروسیسک«

  .را دور بزنند» نووروسیسک«شدیداً مهم است که با نفت آذربایجان و قزاقستان، بندر 

و نیروی مهم شورشی در چچن را به جدایی جمهوری خود از بالفاصله پس از پایان جنگ سرد، واشنگتن مخفیانه د

های اسالمی در چچن از طرف القاعده اسامه بن الدن و  چنان که ذکر شد، شورش هم. فدراسیون روسیه ترغیب کرد

  .شدند سازمان امنیت پاکستان حمایت می

عرض تهدید شورشیان چچن قرار  مسکو جنگی را به منظور حفاطت از خطوط استراتژیک نفت، که در م1994در سال 

، هنگامی که ارتش شورشیان چچن به داغستان حمله و کرملین را وادار به ارسال نیرو به 1999در اوت . داشتند، آغاز کرد

  .چچن نمود، خطوط انتقال نفت مدتی تعطیل شد

ه عنوان واسطه  استفاده پشت سر شورشیان چچن بود و از سازمان امنیت پاکستان ب» سیا«کنند، که  شواهد ثابت می

های نفت از راه چچن و  واشنگتن در کنترل بازار نفت روسیه و تضعیف حکومت روسیه به وسیله مسیر لوله. کرد می

اگر این دو جمهوری خود را از فدراسیون روسیه جدا بکنند، آنگاه بخش وسیعی از منطقه خزر تا . داغستان، ذینفع بود

ریزی شده   نظامی غرب قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب تمامی خطوط موجود و برنامهپیمان» چتر«دریای سیاه زیر 

  . انگلیسی خواهد افتاد-های نفتی آمریکایی عبور و انتقال نفت در این منطقه به دست کنسرن

  

  رقابت بر سر منافع نفتی
های  اُف، که خود را با اهدای مقام تحت ریاست حیدر علی. در آذربایجان یک رژیم هوادار آمریکا به سر کار آورده شد

در .  هموار گشتBP-Amocoها برای شرکت  بانفوذ دولتی به اعضای خاندانش در قدرت نگاه داشته است، تمامی راه
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 میلیارد دالر 40بایست سودی معادل  های نفتی غربی می توجه هشت میلیارد دالری شرکت گذاری قابل آذربایجان، سرمایه

کرد، پیشنهادات رقابتی شرکت نفتی روسی   به شدت تالش میBP-Amocoشرکت ) 68. (باشدبه همراه داشته 

Lukoilهای  شرکت.   را نقش بر آب سازدUnocal،McDermott  و ،Pennzoil چنین شرکت   و همTPAO 

چه  ، چنانUnocalشرکت .  تعلق دارندBP-Amoco انگلیسی تحت تسلط �کنسرسیوم آمریکایی ترکیه، به یک 

  .ترین پیشنهاد دهنده پروژه خطوط نفتی از طریق افغانستان به دریای عمان بود گفته شد، مهم

 Azerbaijan International Operating Company درصد از سهام شرکت BP-Amoco ،60کنسرسیوم 

)AIOC ( اردارد نفتی یک قر» ال گور«جمهور ایاالت متحده،   معاون وقت رییس1997در سال . را در اختیار دارد

 از طریق Chevron. کرد  بر ذخایر عظیم نفت را تأمین میChevronمیلیاردی دیگر را به امضا رسانید، که کنترل 

  . در منطقه شمالی خزر در قزاقستان نیز فعال است Tengizchevroilیک شرکت مختلط به نام

 آمریکا را پشت سر خود دارند، با فراملیتی نفتی  انگلیسی، که حمایت نظامی ایاالت متحده�های نفتی آمریکایی  کنسرن

ترین بازیگران  ، یکی از بزرگENI، که از سوی دیگر با شرکت ایتالیایی » الف- فینا- توتال« بلژیکی �فرانسوی 

موضوع بر سر مقادیر بسیار . کنند قزاقستان، در شمال شرق خزر، متحد است، رقابت می» کاشاگان«های نفتی   میدان

که چنان بزرگ است، که از ذخایز نفتی دریای شمال «بایست از ذخایری برخوردار باشد،  تنها قزاقستان می: استبزرگی 

  )69(» .گردد متجاوز می

های عبور نفت را در منطقه خزر، از طریق دریای سیاه و بالکان به  ترین لوله اما رقیب اروپایی، یک بخش مهم از اصلی

  . انگلیسی قرار دارد-کریدور اساسی وسیعاً در دستان رقبای آمریکایی. داروپای غربی در اختیار ندار

های بزرگی در ایران انجام داده و به همراه شرکت روسی  گذاری  سرمایهENIدر مشارکت با »  الف-  فینا-توتال«

اشنگتن و. یک شرکت مختلط با شرکت ملی نفت ایران تأسیس کرده است» پتروناس«و شرکت مالزیایی » گازپروم«

ها علیه ایران و  بارها تالش کرد که این معامله فرانسوی را با تهران به هم بزند، زیرا این معامله نشانه نقض آشکار تحریم

های نفتی اروپایی در عمل با استراتژی بیشتر مشارکتی  ترین کنسرن تمامی شواهد نشانگر آنست، که بزرگ. لیبی است

» اویل لوک«های روسی   آمریکایی، که آشکارا در صدد بلعیدن شرکت�ای انگلیسی ه خود در دوران درگیری با کنسرن

، محروم ساختن روسیه از ذخایر خزر و با همه این احوال در حال عقب راندن رقیبان اروپایی خود هستند، »روزنفت«و 

  .برند به سر می
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ست خارجی ایاالت متحده نه تنها روسیه، بلکه  آسیا به مثابه بخشی ثابت در سیا-از این رو نظامی کردن کریدور ایرو

  .     منافع نفتی رقیبان اروپایی در آنسوی قفقاز و آسیای مرکزی را هم هدف گرفته است

  

   آمریکایماشین جنگ  - 26

را  و توسعه پیمان نظامی ناتو همزمان بود، نقطه عطف بسیار مهمی »گوآم« که با قرارداد 1999جنگ یوگسالوی در سال 

.برجسته ساخت روابط شرق و غرب در  

دنبال ه یس کمیسیون نظامی دومای دولتی روسیه، روابط بین آمریکا و روسیه بی، معاون ر»الکساندر آرباتف«برای 

ترین و تهدیدآمیزترین سطح پس از محاصره برلین و بحران کوبا  در بدترین، جدی... « بمباران یوگسالوی توسط ناتو،

 موشکی از بین رفته بود دفاعهمکاری مشترک در ،  مرده، همکاری با ناتو متوقف گردیده»ارت دوماست«مذاکرات ... بود

عالوه براین جو ...  ترین سطح خود رسیده بود ای به نازل های هسته و آمادگی مسکو در رابطه با عدم ترویج سالح

امروز «المثل معرف رفتار ناتو که  رباین ض. ی در روسیه شدید، عمیق و بیش از گذشته شدت یافته بودیضدآمریکا

)70(» .عمیقاً در ضمیر مردم روسیه ریشه دارد» صربستان، فردا روسیه  

 در کلن، 1999در سال » 8گروه «جمهور روسیه در نشست سران کشورهای  باوجود گفتار دوستانه بوریس یلتسین رییس

تواند در آینده  بمباران یوگسالوی می«: ا را اعالم داشتندنظامیان روسیه علناً سوءظن خود نسبت به ایاالت متحده آمریک

)71(» .نزدیک تمرینی برای ضربات مشابه علیه روسیه باشد  

، هشدار داد که )IPPNW(المللی پزشکان برای جلوگیری از جنگ اتمی  معاون رییس سازمان بین» واین آشفورد ماری«

نمایندگان . کنند  ما اکنون تهدید عمده را از طرف غرب احساس میها سعی دارند خود را در اروپا ادغام کنند، ا روس

اند که روسیه برای دفاع از خود  انتخاب دیگری غیر از تکیه  سیاست خارجی مسکو در گزارش خود به سازمان وی گفته

 رفتار روسیه در تغییر» آشفورد«بنا به گفته . های اتمی ندارد، زیرا نیروهای دفاعی معمولی بسیار ضعیف است به سالح

چنین از بین رفتن اعتماد این کشور به  آفرین تسلیحات اتمی و هم مقابل غرب، بازگشت فکری این کشور به نقش هراس

ای از  های هسته کننده این ضرورت است که سلح این بحران بیش از گذشته مشخص ... «. ها است تضمین حقوق خلق

ها لفظی  گویم که کلیه جنگ  تهدیدات روسیه صرفاً لفظی است، در جواب میهرکه بگوید. باش خارج گردند حالت آماده

  )72(» .آغاز شد
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1999رشد تسلیحاتی پس از   
به دنبال کوشش در جهت . گیری توسعه بخشیده است  واشنگتن زرادخانه تسلیحاتی خود را به نحو چشم1999از سال 

 میلیارد دالر افزایش یافت، رقمی که تقریباً معادل تولید 300رقیب خود، بودجه نظامی به بیش از  تأمین سرکردگی بی

و تازه این رقم عظیم برای ماشین جنگی آمریکا، بودجه عظیم . است)  میلیارد325(ناخالص داخلی فدراسیون روسیه 

 بر گردد را در ، برای اجرای عملیات مخفی خود، که هم از منابع رسمی و هم منابع مخفی تأمین می»سیا«سازمان 

 میلیارد دالر،  یعنی یک دهم کل تولید ناخالص داخلی روسیه است، تازه میلیاردها 30بودجه رسمی سازمان سیا . گیرد نمی

. کند، به حساب نیامده است های استتارشده خود دریافت می دالر که سازمان سیا از طریق فروش مواد مخدر توسط سازمان  

نسل جدیدی از موشک با چندین . ای آمریکا شد های هسته صرف افزایش تعداد سالحاز بودجه کل دفاعی، میلیاردها دالر 

ای تکامل یافت، که قادر است تنها با پرتاب یک موشک، ده شهر مختلف را مورد اصابت کالهک  کالهک هسته

ضربه «راتژی ایاالت متحده آمریکا کماکان است. اند ها امروز روسیه را هدف گرفته این موشک. ای قرار دهد هسته

کند، که به ظاهر تهدید کشورهای خبیث را مد نظر داشته، ولی در عمل مستقیماً روسیه و چین را  را دنبال می» نخست

.هدف قرار داده است  

ای تاکتیکی تکامل داده شد، که در جنگهای متعارف مورد استفاده قرار  های هسته افزون بر آن، یک نسل نوین از سالح

های  های اتمی پناهگاهی بود که هدف خواستار استفاده از بمب» کلینتون«ون حتا در طی حکومت پنتاگ. گیرد می

نمایندگان ارتش و رؤسای «: کرد و گویا هیچ نوع خطر رادیواکتیویته برای مردم غیرنظامی نداشت زیرزمینی را نابود می

ای کوچک را تکامل  های هسته نسل جدیدی از سالحدادند تا   آمریکا دولت را تحت فشار قرار میای های هسته هآزمایشگا

)73(» .شورهای جهان سوم مورد استفاده قرار داد با کهای متعارف  که بتوان در جنگهایی سالح، ...دهد   

حمالت . ای یافت آغاز گردیده بود، اکنون رونق تازه» کلینتون«توسعه تسلیحات نظامی که در دوران ریاست جمهوری 

.تامبر به ترویج اقتصاد جنگی وجه قانونی بخشید و کمک مؤثری برای رشد صنایع تسلیحاتی آمریکا شد سپ11تروریستی   

طور   و همین22های شکاری اف ـ  های نوین تسلیحاتی از جمله هواپیما دولت بوش میلیاردها دالر را صرف تکامل سیستم

انگیز است، بلکه  ک نه تنها چتر دفاع موشکی که بحثاز اجزای ابتکار دفاعی استراتژی. کند می» فایتر جوینت«برنامه 

تواند مورد اصابت قراردهد، و یا شیوه جنگی  های تهاجمی دوربرد لیزری که هر نقطه از جهان را می چنین موشک هم

 High Altitude Aural Research«که وظیفه تحقیقات در مورد آن به » یونسفر«احتمالی توسط گرم کردن 
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Program «ترین استفاده از  توان با حداقل خرج و بدون کم یتوسط دستکاری آب و هوا م. باشد است، می گردیده محول

  )74. (که دشمن حتا اطالعی پیدا کند ثبات ساخت، بدون آن و بی را مختل ی ملی اقتصادهاتجهیزاتسربازان و 

  

 محاصره چین
می خود به تایوان را تقویت کرد، که به توسعه های نظا  دولت کلینتون کمک1999پس از جنگ یوگسالوی در سال 

نیروی هوایی تایوان پیش از آن مجهز به چندین هواپیمای .  انجامید)تایوان(» فورموزا«کانال توجهی در  نظامی قابل

کردند که تایوان محتاج به  گونه استدالل می کلینتون و سخنگویش این. بود» هید الک« از شرکت 16 -شکاری اف

توازن نظامی با جمهوری خلق «، »صلح در نتیجه تهدید«نظامی است تا بتواند در چارچوب سیاست واشنگتن های  کمک

)75. (را حفظ کند» چین  

در » توماهاوک«های دوربرد  های زمین به هوا، اژدر و موشک ترین موشک ایاالت متحده آمریکا ناوهای جنگی با مدرن

 پکن در 2000در سال .  بهبود بخشند»فورموزا«وی دریایی تایوان را در کانال اختیار تایوان گذارد تا توان نظامی نیر

این اژدر قادر است . است) 22اس اس ـ ان ـ (مقابله با این اقدام اولین ناو جنگی خود را از روسیه خرید که دارای اژدر 

.ترین سیستم دفاعی  نیروی دریایی آمریکا و یا ژاپن فایق آید بر مدرن  

های تاکتیکی است که اماکن  موشک«ه نوبه خود، با پشتیبانی ایاالت متحده آمریکا به دنبال تحقیقات در مورد تایوان ب

ها تضعیف نیروی ضربتی  رود که هدف این موشک گمان می... مختلفی در جمهوری خلق چین را مورد هدف قرار دهد 

. ها و یا بنادر است ای زیربنایی نظامی، مثل فرودگاههای موشکی و یا دیگر ساختاره ، از جمله پایگاه»ارتش چین است

این توسعه نیروی دریایی تایوان در دریای جنوبی چین در رابطه مستقیم با حضور نظامی ارتش ایاالت متحده ) 76(

های سابق اتحاد جماهیر شوروی در مرزهای غربی چین قرار  آمریکا در پاکستان، افغانستان و چندین کشور از جمهوری

.دارد  

 و چه در شبه جزیره )تایوان(» فورموزا«ارتش آمریکا چه در دریای جنوب چین و در کانال : چین محاصره شده است

 استقرار کیانگ، منطقه خودمختار ایالت ایغورستان زینچنین آسیای مرکزی در مرزهای غربی  کره، دریای ژاپن و هم

پایگاه ایجاد » گذرا«پیمان است، ارتش آمریکا گویا به طور   ناتو همبا» گوآم«در ازبکستان که از طریق قرارداد . دارد

.تاجیکستان و قرقیزستان فرودگاه هوایی دراختیار نیروی هوایی آمریکا قرار داده اند. کرده است  
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 واشنگتن، لندن، پاریس و برلین
 وزیر دفاع ایاالت 2000 ژانویه در. ای به یکدیگر نزدیک ساخت سابقه جنگ یوگسالوی واشنگتن و لندن را به طور بی

ای در باره تسلیحات نظامی و همکاری  اعالمیه» جفری هون«اش  و همکار انگلیسی» ویلیام کوهن«متحده آمریکا 

و » ای سرّی را بهبود بخشده تنظیم کار در جهت تهیه تسلیحات نظامی و حفاظت تکنولوژی«اقتصادی صادر کردند که 

)77(». مشترک نظامی و ادغام صنایع نظامی در یکدیگر  تسهیل کندهای مختلط تکرشراه را برای «حال  در عین  

وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا «وسیله واشنگتن درنظر داشت پلی فراسوی اقیانوس آتالنتیک ایجاد سازد تا  بدین

ری و خالقیت در اداره جنگ را هدف ما این است که قابلیت همکا... «. خود را به اروپا انتقال دهدسازی  نیسیاست جها

)78(» .پیمانانش بهبود بخشیم های تسلیحاتی ایاالت متحده آمریکا و هم تر مابین شرکت توسط روابط نزدیک  

های تسلیحاتی  ها، به عقب راندن کنسرن ها و آمریکایی هدف زیر پرده همکاری فراسوی آتالنتیک مابین انگلیسی

های  جتمع صنعتی ـ نظامی ایاالت متحده آمریکا در پیمان مشترک با شرکتفرانسوی و آلمانی و تضمین تفوق م

. سی. ای. جی«و ) BAe(» بریتیش ایرواسپایس«این قرارداد درست چندی پس از  ادغام . تسلیحاتی انگلیسی است

ین در ا.  به امضا رسید)BAeS(» بریتیش ایرواسپایس سیستم«در یکدیگر و ایجاد ) GEC Marconi(» مارکونی

همکاری بسیار » هید مارتین و بوئینگ الک«ترین کنسرن تسلیحاتی ایاالت متحده آمریکا  یعنی   با بزرگBAeزمان 

  )79. (نزدیکی داشت

کرد، شکاف مابین  درست در زمانی که مجتمع نظامی ـ صنعتی انگلیس و آمریکا همکاری مشترک خود را تشدید می

 دولت آلمان تثبیت صنایع تسلیحاتی داخلی مثل دایملر، زیمنس و 90وایل دهه از ا. یافت واشنگتن و برلین تعمیق می

 پاریس و بن آژانس تسلیحاتی مشترکی را بنا 1996در سال . کرد چنین صنایع تسلیحاتی اروپایی را دنبال می کروپ و هم

را که رقیب » ایرباس« کنسرن اکنون فرانسه و آلمان. گذاردند و رسماً با شرکت انگلیس در این آژانس مخالفت نمودند

ای  ها در پروژه ماهواره آن.  استBAeS درصد سهام آن متعلق به 20که  کنند، با این است، کنترل می» هید مارتین الک«

  .است) شرکت آلمانی(» DASA«متعلق به  نیز همکاری مشترک دارند که بخش عمده سهام آن» آریانه«

ی فرانسوی و »آئرواسپایس ماترا«، ادغام »هید مارتین الک« و BAeS مابین   واکنش در قبال اتحاد1999اواخر سال 

»DASA «2000در تابستان . ترین کنسرن تسلیحاتی اروپا را پدید آورد که به دایملر تعلق داشت، بود که بزرگ 

»European Aeronautic Defence and Space Co«  (EADS)که ،گذاری شد  پایه DASA ،Matraو    
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CASAاکنون . گرفت  از اسپانیا را در بر میEADS و رقیب آمریکایی ـ انگلیسی آن بر سر فروش اسلحه به اعضای 

  .اند نوین اروپایی پیمان ناتو  به رقابت پرداخته

 کنسرن تسلیحاتی بزرگ آمریکایی دارای روابط 5کند و با   همکاری میBAeS در تولید موشک با EADSگرچه 

از یک سو : خورد تگی در صنایع تسلیحاتی و فضایی غرب در دو گروه مختلف به چشم میاقتصادی است، دو دس

EADS هید، ریتون، جنرال  الک( کنسرن نظامی بزرگ آمریکایی 6 که زیر سلطه فرانسه و آلمان است و از سوی دیگر

  .BAeSو  ) دینامیکز، بوئینگ، نورث روپ گرومان

ای نیست  های هسته  امکانات آلمان را، که رسماً دارای سالحEADSامی کنسرن همکاری فرانسه و آلمان در تولیدات نظ

های بالیستیک،    طیف بزرگی از موشکEADSاکنون  هم. بخشد های تسلیحاتی اتمی توسعه می در سهیم گشتن در برنامه

 نظر گرفته شده است، های نیروی دریایی فرانسه در ای است و برای زیردریایی  را که دارای کالهک هسته M 51مثل 

  )80. (کند تولید می

  

 یورو در مقابل دالر
 یورو از یک طرف و انگلستان و ایاالت متحده  ارز جدید جامعه اروپا، تضادهای استراتژیک و سیاسی مابین سرزمین

نکی انگلیس با ه یورو به دلیل همگرایی منافع مالی و باتصمیم موقت لندن علی. کند ، تشدید میآمریکا را از طرف دیگر

ناپذیری از محور جدید  به دیگر سخن، نزدیکی ناپایدار پوند انگلیس و دالر آمریکا بخش جدایی. وال استریت است

.آمریکا و انگلیس است، که هم اکنون در بخش نفت و صنایع تسلیحاتی محکم گردیده است  

رو است، که البته پوند انگلیسی مابین دو ارز نامبرده در المللی رقیب، یعنی دالر و یو مسأله بر سر رقابت مابین دو ارز بین

این نفاق . هردو سیستم مالی و پولی بر سر کنترل تولید پول و اعطای اعتبار در سطح جهان در حال رقابتند. نوسان است

.آمدهای ژئوپلیتیک و استراتژیک عمیقی به دنبال دارد طبیعتاً پی  

های خصوصی  مریکا، گرچه به ظاهر زیر نظر دولت است، لکن عمالً از طرف بانکسیاست پولی، هم در اروپا و هم در آ

که مقر آن در فرانکفورت است، گرچه رسماً زیر نظر جامعه مشترک قرار ) EZB(بانک مرکزی اروپا . گردد کنترل می

بانک . گردد  کنترل میهای اقتصادی آلمان ها و کنسرن ترین بانک دارد، ولی توسط مشتی بانک اروپایی، ازجمله بزرگ

 12داران  مرکزی ایاالت متحده آمریکا هم رسماً زیر نظر دولت است، ولی برخالف بانک مرکزی اروپا توسط سهام
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داران نامبرده  سهام. شود ترینشان بانک مرکزی نیویورک است، کنترل می بانک مرکزی ایالتی این کشور که مهم

 استریت به طور عمده از طریق کنترل سیستم بانک مرکزی  اه مالی والهای خصوصی هستند و در نتیجه دستگ بانک

  .کند ایاالت متحده آمریکا، تهیه و تولید پول را کنترل می

دالر و یورو در اروپای شرقی، در اتحاد شوروی سابق، در بالکان تا آسیای مرکزی با هم در حال رقابتند تا کنترل 

کره غربی  که دالر آمریکایی در تمامی نیم در حالی . رها را در اختیار گیرندارزهای ملی و از این طریق کنترل کشو

استیال دارد، دالر و یورو در اتحاد شوروی سابق، آسیای مرکزی، کشورهای جنوبی صحرا و خاورمیانه بر سر تفوق خود 

.اند در مبارزه   

ثابه مجمع ارزی عمل کرده م استعمار تنها به های مرکزی هر کشور به سبک دوران  در بالکان و کشورهای بالتیک بانک

و بدین صورت آلمان و منافع مالی اروپا تولید پول و سیستم اعتباری این . کنند و از یورو به عنوان ارز پایه استفاده می

 که هم به این مفهوم است) به جای دالر(در نتیجه، وابسته ساختن ارزهای ملی به یورو . کشورها را در کنترل خود دارند

. قرار دارد ارز کشورها و هم سیستم پولی هر کشور در چنگال منافع بانکی آلمانی و اروپایی  

آلمان یعنی اروپای شرقی، کشورهای بالتیک و بالکان، ارز غالب است، در حالی که » حیاط خلوت«اکنون یورو در  هم

) گوآم(رائین، در دیگر کشورهای عضو قرارداد دالر در قفقاز و آسیای مرکزی دست باال را دارد و به استثنای اوک

.تر از یورو است حداقل قوی  

اگر دالر بتواند . ناپذیری در استراتژی جاده ابریشم ایاالت متحده آمریکا است ارزهای ملی بخش جدایی» دالریزه کردن«

ل دارد، سلطه سیستم بانک در این منطقه وسیع یعنی مابین دریای مدیترانه و مرزهای غربی چین، تفوق خود را اعما

های اقتصادی امپریالیستی توسط  گونه کوشش این. استریت کامل خواهد گردید مرکزی ایاالت متحده آمریکا یعنی وال 

.گردد میلیتاریزه کردن کریدور ایروا ـ آسیایی تکمیل می  

ها  های ارزی است ولی آن  و سیستمهای آمریکایی و اروپایی ـ آلمانی  برسر کنترل اقتصادها گرچه مبارزه منافع بانک

مثالً . اند اند، بدین معنی که قلمرو نفوذ خود را مشخص کرده به وحدت مشترک رسیده» غنایم«حال بر سر تقسیم  در عین

ایاالت که ی دارد، در حال در شبه جزیره بالکان، آلمان کنترل خود را بر ارزهای ملی کرواسی، بوسنی و کوسوو اعمال می

.با پایگاه خود در کوسوو حضور نظامی دایم خود را در منطقه تأمین کرده است مریکامتحده آ  
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  ائتالفی-  فراهای جامعِ همکاری
چنین در درون پیمان نظامی  تناقضات مابین تولیدکنندگان تسلیحاتی آمریکایی ـ انگلیسی با آلمانی ـ فرانسوی و هم

ثالً م. شود ین روسیه از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر تمام میغرب ظاهراً بیشتر به نفع یک همکاری نظامی ماب

مسکو .  پاریس و مسکو بر سر تمرینات مشترک توپخانه و مذاکرات دوجانبه نظامی به توافق رسیدند1998در اواخر سال 

.سعه بخشدنیز به نوبه خود در جستجوی شرکای فرانسوی و آلمانی است تا مجتمع نظامی ـ صنعتی خود را تو  

طی این . جهت مذاکره با همکار روسی خود به مسکو رفت» رودولف شارپینگ« وزیردفاع آلمان 2000اوایل سال 

 پروژه همکاری نظامی به امضا رسید، از جمله تعلیم کارشناسان نظامی در 33مذاکرات یک قرارداد دوجانبه در مورد 

.امی ناتو  و بدون مشاوره قبلی با واشنگتن به امضا رسیداین معاهده خارج از چارچوب پیمان نظ) 81. (آلمان  

 معاهده همکاری نظامی درازمدتی را با روسیه به امضا رسانید که چند 1998به همین صورت، هندوستان نیز در اواخر سال 

ر مورد انتقال هایی د در قرارداد اخیر پاراگراف. ماه بعد قرارداد دیگری مابین هند و فرانسه را نیز به دنبال داشت

های  های فرانسوی در صنایع نظامی هند، از جمله در بخش موشک گذاری کنسرن تکنولوژی نظامی فرانسه و سرمایه

همکاری مابین . مندند، وجود دارد های فرانسوی از تجربه کافی در آن بهره ای، که شرکت های هسته بالیستیک و کالهک

چنین منافع استراتژیکی ایاالت متحده آمریکا در   مابین هند و پاکستان و همهند و فرانسه تأثیرات مستقیمی بر روابط

های نظامی در اختیار پاکستان  در حالی که ایاالت متحده آمریکا کمک. آسیای مرکزی و جنوب شرقی خواهد داشت

.دهد، هندوستان مورد پشتیبانی روسیه و فرانسه قراردارد قرار می  

 11پس از . اند های مابین هند و پاکستان آشکارا در مقابل یکدیگر ایستاده یکا در کشمکشفرانسه و ایاالت متحده آمر

سپتامبر، در زمانی که هند و پاکستان بر لب پرتگاه جنگ قرار داشتند، نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا عمالً کنترل 

طی شدیدترین حمالت .  دست گرفتچنین کنترل چندین تأسیسات نظامی این کشور را در آسمان این کشور و هم

طور  همین.  به مانور نظامی مشترک در دریای عمان پرداختند2001هوایی علیه افغانستان، هندوستان و فرانسه در نوامبر 

های نظامی مشترک هندوستان محموالت نظامی وسیعی  از روسیه   سپتامبر در چارچوب معاهده همکاری11پس از 

.دریافت کرد  
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منیتی نوین روسیه و نیاز به همکاریدکترین ا  
البته امروز . ای شد پس از پایان جنگ سرد، آسیای مرکزی و قفقاز برای سیاست خارجی آمریکا دارای اهمیت ویژه

داری رقیب  های سرمایه دیگر هدف جلوگیری از رشد کمونیسم نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل روسیه و چین به قدرت

.است  

کننده در روابط مابین روسیه و   نقطه عطف تعیین1999بالفاصله شروع جنگ در چچن در سپتامبر جنگ یوگسالوی و 

.این وضعیت به نزدیکی بین روسیه و چین منجر شد که معاهده دوجانبه نظامی را به دنبال داشت. آمریکا بود  

شن و مبرهن بود، ولی در انظار های شورشی چچن برای دولت روسیه رو های مخفی ایاالت متحده آمریکا به گروه کمک

ایگور «البته در اوج حمالت تروریستی وزیر دفاع روسیه . یافت گاه بازتابی نمی عمومی و در سطوح دیپلماسی هیچ

یف پس از مالقاتی با  سرگی. دهد  واشنگتن را علناً متهم ساخت که شورشیان چچن را مورد پشتیبانی قرار می» یف سرگی

پدید » به تحریک نیروهای خارجی«جنگی که در چچن :  اعالم کرد1999شت درهای بسته در نوامبر ستاد فرماندهی در پ

سیاست غرب، چالشی برای روسیه است با این هدف که «آمده است، در خدمت منافع ملی آمریکا بوده و اضافه کرد که 

)82(» .محروم سازدالمللی روسیه را تضعیف و روسیه را از یک منطقه ژئواستراتژیک  موقعیت بین  

 دکترین امنیت 2000در ابتدای سال » والدیمیر پوتین«جمهور موقت وقت   رییس1999پس از جنگ چچن در سال 

بدین صورت روابط شرق و غرب تغییر یافت، بدون . ملی نوین را ارائه کرد، که سپس شکل قانونی به خود گرفت

مسکو در این قانون تأکید داشت، دولت روسیه را قدرت .  گیردالمللی قرار های جمعی بین که مورد توجه رسانه آن

این سند به طور مشخص . های خارجی را برقرار سازد بخشیده، ارتش را تقویت کرده و کنترل مجدد دولتی بر سرمایه

که قبل (ها  های نظامی ـ سیاسی و پیمان تقویت بلوک«: کند برای امنیت ملی و استقالل را ذکر می» تهدیدات اساسی«

های  پایگاه«و ایجاد احتمالی » چنین توسعه کشورهای عضو ناتو در شرق و هم) مورد نظر بود» گوآم«از هرچیز قرارداد 

)83(» .زند را مثال می» نظامی خارجی و حضور نظامی وسیع در نزدیکی مرزهای مستقیم روسیه  

آغاز و توسعه تنش در نزدیکی مرزهای «ما با اشاره به در این سند از ایاالت متحده آمریکا مستقیماً نامی برده نشد، ا

المللی کارزاری  تروریسم بین«که : کند یتأکید م» فدراسیون روسیه و در مرزهای خارجی جامعه کشورهای همسود

مقابله و خنثاسازی «داند، اقدامات الزم جهت  حق خود می] روسیه[را آغاز کرده و » ثبات ساختن روسیه علنی برای بی
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غیرقابل تصور است، که . را به کار گیرد» های جاسوسی و خرابکارانه کشورهای خارجی علیه فدراسیون روسیه عالیتف

.نباشد» سیا«منظور رهبران روسیه در اینجا، عملیات مخفی سازمان   

صنعتی خود  -های کلیدی مجتمع نظامی مسکو در ارتباط با دکترین امنیتی نوین خود کنترل اقتصادی و مالی بر عرصه

یک مؤسسه جداگانه برای توسعه و تولید تمامی «به همین دلیل، مثالً ایجاد . دهد را نیز در دستور کار قرار می

پیشنهاد ) 84. (های تسلیحاتی روسی مورد توجه قرار گرفت در مشارکت با شرکت» های دفاعی هواپیمایی سیستم

.  همگرایی تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات در غرب بودتمرکززدایی صنعت دفاعی روسیه نیز واکنشی در مقابل

های جدید تحقیقاتی و تولیدی مورد توجه قرار گرفته است، تا توان نظامی روسیه را تقویت و  چنین توسعه ظرفیت هم

. قابلیت رقابت آن با رقیبان غربی را در بازار جهانی بهبود بخشد  

: دهد  در هنگام تهدید موجودیت کشور را کاهش می ای  هسته ی سالحسند امنیت ملی افزون بر این، موانع به کارگیر

دارد، در صورتی که یک تجاوز مسلحانه موجودیت فدراسیون روسیه به مثابه  روسیه این حق را برای خود محفوظ می«

ای،  های هسته یک کشور مستقل را به مخاطره بیاندازد، از تمام نیروها و ابزاری که در اختیار دارد، از جمله سالح

.دارد چنین، ضربه نخست اتمی، به مثابه واکنشی در مقابل یک حمله متعارف را منتفی نمی این هم) 85(» .استفاده کند  

ها و  موشک خود در مقابل» چتر دفاعی«واشنگتن، تکامل » جنگ ستارگان«مسکو در واکنش نسبت به ابتکار 

این .  اعالم کردTopol M (SS-27)پیما  های بالیستیک قاره ای را توسط نسل جدیدی از موشک های هسته سالح

سبک  Topol M«. اکنون کامالً آماده استفاده هستند ای مجهزند، هم  جدید که فقط به یک کالهک هستهیها موشک

ر سنگر،  تحرک آن ، به عنوان موشکی د.داردهم را از یک خودرو  شدن شلیکو متحرک است، و به ویژه قابلیت 

  )86. (حافظ بهتری در مقابل ضربه نخست به آن است

جمهور منتخب در تالش است، که دکترین نوین امنیت ملی  والدیمیر پوتین از زمان به قدرت رسیدنش به عنوان رییس

در حال حاضر رئوس سیاست خارجی دولت پوتین ناروشن و . لغو نموده و از اجرای آن جلوگیری کنددوباره را 

جمهور جدید  در جبهه دیپلماسی، رییس. اختالفات اساسی در سطح رهبری سیاسی  و نظامی مشهود است. خص استنامش

 بگیریم، که دیپلماسی پوتین  را نتیجهاین البته هنوز زود است.  نظامی غربی است به دنبال نزدیکی به واشنگتن و پیمان

       .   است2000به معنی بازگشت از دکترین امنیت ملی سال 
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های پوتین، چرخشی اساسی در سیاست خارجی روسیه به چشم   سپتامبر، در نتیجه تالش11با این وجود پس از 

در کشورهای بالتیک را پذیرفته » ناتو«کرملین اکنون و در مقابل خواست دومای حکومتی روسیه، گسترش . خورد می

همزمان، همکاری . آورد ربی روسیه را به خود به همراه میدر مرزهای غ» ناتو«های هوایی  است، کاری که ایجاد پایگاه

 مورد موافقت واقع شده بود، عمالً به فراموشی 1999مشترک نظامی روسیه با پکن، که پس از جنگ یوگسالوی در 

چنین، به خاطر حضور  چین هم.  نگرد چین با نگرانی زیادی به مسأله عدول روسیه از این موضع می«: سپرده شده است

تمامی آن ... نیروی هوایی ایاالت متحده در نزدیکی مرزهایش با ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نگران است 

چیزهایی که پوتین به وسیله بهبود قابل توجه مناسبات روسیه با چین، هند، ویتنام، کوبا، و چندین کشور دیگر به دست 

دوران گورباچف، یعنی فدا کردن » های همه بشری ارزش«مانده   عقبظاهراً باز هم عقیده. شبه نابود شد آورده بود، یک

  )87(» . شده استرایجمنافع روسیه در پای منافع غرب 

المللی، که سرانجام آن علیه مسکو  جمهور روسیه از کارزار آمریکایی علیه تروریسم بین طنز تلخی است، که رییس

 -اردن منافع استراتژیک و اقتصادی روسیه در کریدور ایروکارزاری، که هدف عقیم گذ. کند است، پشتیبانی می

شود،  اکنون آشکار می«: کند های سابق اتحاد شوروی به مستعمرات آمریکایی را دنبال می آسیایی و تبدیل جمهوری

 با  در تناسب- ، یک ایده کامالً پخته »ناتو«در مورد قصد ورود به ) 2000(که اعالم ناگهانی پوتین در سال گذشته 

هدف در واقع آنست، که . دهد  همگرایی و ادغام گسترده در جامعه جهانی را بازتاب می- مواضع گورباچف و یلتسین

 به سیستم -تر و یا به قیمت فداکردن یک سیاست خارجی مستقل  حال به عنوان برادر کوچک-روسیه را به زور 

  ) 88(» .اقتصادی، سیاسی و نظامی غرب وارد کنند
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گفتار پس    
المللی،  کارزار مبارزه علیه تروریسم بین. سازی قرار گرفته است  سپتامبر دنیا در مقابل دوراهی سرنوشت11پس از 

 این جنگ صلیبی .دنبال خواهد داشته ای برای آینده بشریت ب  آمدهای نابودکننده ای است که پی جنگ کشورگشایانه

نقض آشکار مفاد «ها است و  تان آغاز گردیده است، مخالف حقوق خلقکه توسط ایاالت متحده آمریکا و انگلس

جنگ نه تنها غیرقانونی، بلکه جنایتکارانه و درست معادل آن در واقع این . کند اعالمیه سازمان ملل متحد را نمودار می

)1(» .ح جهانیتوطئه علیه صل: بندی شد ا ردهه ترین جنایت چیزی است که در دادگاه نورنبرگ به مثابه سنگین  

المللی علیه جنایات جنگی، به انضمام کنوانسیون ژنو را به نحو خشنی  این بدان معنی است، که دولت بوش معاهدات بین

همان . دهند ها و کشورهای پیمان نظامی غربی نیز این عمل را مورد تأیید قرار می گذارد و کلیه رؤسای دولت زیرپا می

 مردم غیرنظامی افعانستان را به گردن دارند، حاضرند تا در چارچوب قوانین نوین رهبران سیاسی که مسؤولیت مرگ

.را از نو تفسیر کنند» جنایت جنگی«و » تروریسم«که خم بر ابرو آورند،  ضدترور در کشورهای خود بدون آن  

» قانونی «های اهنون توسط دادگتوانند اک مداران منتخب ما، می پیشکسوتان واقعی تروریسم دولتی، یعنی سیاست

این طعنه . آید خودساخته، به طور دلخواه تصمیم بگیرند چه کسی جنایتکار جنگی و چه کسی تروریست به حساب می

کنند که چه کسی باید  تلخی است که جنایتکاران واقعی جنگ از قدرت سیاسی دولتی خود سؤاستفاده کرده و تعیین می

های خودکامه امکان پیگرد خود به مثابه  تضعیف قانون و استقرار دادگاهعالوه بر آن با . مورد تعقیب قرار گیرد

هستیم  ای خودکامهبدین صورت ما در حال حرکت به سمت سیستم کشورهای . برند جنایتکار جنگی را نیز از بین می

.دارند که در آن جنایتکاران جنگی زیر نقاب دمکراسی به طور کامالً قانونی، قدرت سیاسی اعمال می  

در . ها نفر انسان انجامید آغاز این جنگ مقرون با بحران اقتصادی در سطح جهان گردید که به فقر و تنگدستی میلیون

شود، منابع مالی بسیار وسیعی در اختیار اقتصاد جنگی ایاالت  اثنایی که اقتصاد غیرنظامی به ورطه سقوط سوق داده می

های  ترین سیستم مریکا به کمک صنایع تسلیحات نظامی خود مدرنایاالت متحده آ. گیرد متحده آمریکا قرار می

بخشد تا تسلط نظامی و اقتصادی خود را در سطح جهان حفظ کرده و توسعه بخشد، نه تنها در  تسلیحاتی را تکامل می

 متحده مقابل چین و روسیه، بلکه در مقابل جامعه مشترک اروپا که در بسیاری از نقاط مانع هژمونی جهانی ایاالت

. آمریکا است  
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المللی، نظامی کردن بخش عظیمی از جهان مورد نظر است، که  در پس تبلیغات ایاالت متحده آمریکا علیه تروریسم بین

اهداف مسکوت مانده این جنگ نه . نامید» امپراتوری آمریکایی«را توان به خوبی آن  که میانجامد،  میبه آن چیزی 

 .گیرد یبر م جزیره هند را  نیز در و کشورهای سابق بلوک شرق، بلکه ایران، عراق و شبهتنها  احیای استعمار در چین 

های  سیستم مستعمراتی که در خدمت ایجاد یک سیستم بازار جهانی شده و بدون مرز، کشورهای مستقل را به سرزمین

یز ممکن و مقدور انات نظامی نهای کشنده بازار استفاده از امک و برای تحمیل رفرم. بی در و دروازه تبدیل کند

.کنند  دست در دست هم عمل میسازی جنگ و جهانی. گردد می  

 در استراتژی جاده ابریشم توصیف گشته است، یک بخش عظیم از جهان، که گهواره 1999این جنگ که اهدافش سال 

الت متحده آمریکا زیر لوای مبارزه با ایا.  سازد کند، نابود می تمدن نام داشته و اروپای غربی را با خاور دور مرتبط می

عمالً از نیروهای اپوزیسیون اسالمی در کشورهای سابق اتحاد شوروی، در خاورمیانه، در » شیطان«و یا با » تروریسم«

بدین صورت جنگ و به اصطالح بازار آزاد . کند ثبات می چین و یا هندوستان سؤاستفاده کرده و این کشورها را بی

.سازند  برند و جوامع را در سطح جهان دچار فقر و مسکنت می ین میتمدن را از ب  

گرچه که در درون پیمان نظامی کشورهای غربی تضادهای عمیقی نمایان گردیده، با این حال کلیه اعضای ناتو، 

 این منطقه وسیع که در. دهند اند، مورد پشتیبانی قرار می عملیاتی را که ایاالت متحده آمریکا و انگلستان به اجرا گذارده 

از اروپای شرقی و بالکان آغاز و تا مرزهای غربی چین ادامه دارد، ظاهراً تنها آلمان و ایاالت متحده آمریکا هستند که 

این تقسیم بایستی که از نظر تاریخی درک گردد و شباهت نزدیکی به وحدت . القولند در مورد مناطق نفوذی خود متفق

به همین نحو قبل از جنگ جهانی اول .  در مورد تقسیم  مستعمرات دارد1878گره برلین های اروپایی در کن قدرت

.های امپریالیستی دقیقاً تنظیم و  هماهنگ شده بود سیاست مستعمراتی در قبال چین مابین قدرت  

ولی و مالی این امروز چین مجدداً در دستور روز قرار گرفته است، زیرا که سرانجام این شانس پدید آمده تا سیاست پ

با به عضویت درآمدن چین در سازمان تجارت جهانی در . کشور که تاکنون منزوی و دربسته بود، زیر سلطه قرار گیرد

دیر یا زود سیستم بانکی . شده است» گشوده«ها و مؤسسات مالی غربی   سیستم بانکی این کشور برای بانک2001سال 

کند، از بین  تی و تولیدکنندگان کشاورزی را از نظر وام و اعتبار تأمین میدولتی که در حال حاضر هزاران شرکت صنع

ترین مستعمره  تلخناک است که سیستم اعتباراتی دولتی این کشور تاکنون نقش چین به مثابه بزرگ. خواهد رفت

.کرده استمزد برای بازارهای اروپایی و آمریکایی است، تقویت  صنعتی غرب را که تولیدکننده کاالهای نازل  
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آزادسازی سیستم اعتباری دولتی موجی کشنده از ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت، که به احتمال قوی اقتصاد چین 

ثباتی ارز کشور خواهد انجامید و  تغییر ساختار مؤسسات مالی چین در عرض مدت کوتاهی به بی. را نابود خواهد ساخت

همگام با تعدیل تجارت و . های غربی هموار خواهد ساخت دی توسط سرمایهراه را برای استعمارزدگی سیاسی و اقتصا

های اجتماعی در چین امری  آزادسازی کشاورزی و صنعت طبق موازین سازمان تجارت جهانی، بیکاری عظیم و ناآرامی

 توسط طلب های تجزیه به نفع گروه» کیانگ زین«عملیات مخفی که در تبت و بخش خودمختار . مسلم خواهد بود

دالریزه «ثباتی سیاسی است، که به نوبه خود روند  گردد، عمالً در خدمت تشدید بی ایاالت متحده آمریکا پشتیبانی می

گردد تا در  اجرا می» سازی جهانی«این فعالً صحنه ماقبل آخر درامی است، که زیر عنوان .   کند را تقویت می» کردن

حال یک سال و یا شاید شش . سرپوش گذارده شود» امپراتوری آمریکا«یی بر منظور اصلی، یعنی بر خودنما حد ممکن

اکنون با طرح  البته هم). هم باز به طور موقت البته آن(ماه بعد الزم خواهد شد که قطعه آخر این درام به آن اضافه گردد 

.، سمت و سوی این سیاست در حال مشخص شدن است»محور شرارت«گفتمان   
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 زیرنویس های بخش نخست:  فقر جهانی و رفرم های ماکرواکونومیکی

  .»تافت« ـ نتایج مرکز بررسی فقر و گرسنگی و سیاست تغذیه دانشگاه 1

  1989 ـ فاینانشل تایمز سوم مارس 2

  1991 ـ همه پرسی توسط نگارنده در هانوی و شهر هو شی مین 3

  یتجارت جهان، صفحۀ سازمان »نال اکتیفا«د با یسه کنی مقا-4

5  - "LET GOOD TIMES ROLL" FINANCIAL TIMES 31.12.1994  

6  - WELT BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT 1990  

7  - THE ECONOMICS OF LABOR AND LABOR MARKTS 1989, S .649  

8  - WELT BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT 1990  

   همانجا-  9

10- HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1997 S. 2  

   همانجا-  11

12  - US BUREAU OF THE CENSUS WASHINGTON 1997.  

   همانجا-  13

  1995 طبق تعاریف رسمی آمار کانادا ، اوتاوا -  14

 WORLD DEBT TABLES.   ـ 15

داشت خواهد نظر مورد های رفرم اجرای به بستگی  اقساط پرداخت .گیرد می صورت قسط صورت به معموالً اعتبارات پرداخت ـ 16  

.دارند نام »مالی موازنه های کمک« اصطالح به اعتبارات این ـ 17  

  9ص . 1994ـ بانک جهانی، واشنگتن 18

3المللی، واشنگتن، ص ـ کارلو کوتارلی، صندوق بین19  

222 و 196. ، ص1990، 2 شماره 37 ـ محسن خان، آی ـ ام ـ اف، جلد 20  

17، ص 1994، واشنگتن، ی جهان بانک  ـ21  

استراکچورال اجوسمنت ویت ا هیومن « سال پیش در چارچوب تحقیقات یونسکو زیر نام 15 که »جووانی کورنیا« منباب مثال تحقیقات  ـ22

1987 نیویورک »فیس  

1994 ـ مادرید دکالریشن آو آلترناتیو فوروم، اکتبر 23   

1995توارد جندر ایکوالیتی، پکن « ـ ولت بانک، 24  

1، ص 1995؛ 01\95سی او  ـ ولت بانک، سند اچ 25  

)  لتینگ گیرلز لرن(1995 ـ ولت بانک، واشنگتن 26  

194. ، ص1991، سال 19گل، شمارۀ ی، اشپ» پس از دو سالیان سختیپا« : د با یسه کنی مقا-27  

)  آن بوردیفر(» .ب. او. ف «-28  
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 زیرنویس های بخش دوم: آفریقا

5، ص 1989 آدیس آبابا المللی کار،  سازمان بینمقایسه کنید با ـ 1   

  ـ همانجا2

265. ، ص1991ژانویه ) جورنال آو دیوالوپینگ آریاز(حسین فرزین . ش. ـ ر3  

9، ص 1989المللی کار، آدیس آبابا   سازمان بینمقایسه کنید با ـ 4  

18.  ص1993آفریکن رایتز، سومالی، لندن ماه مه . ش. ـ ر5  

98.  ص1989گتن واشن) ساب صحرا افریکا( ـ بانک جهانی 6  

  ـ همانجا7

1993 مارچ 21 ـ لسلی کرافورد، فاینانشل تایمز 8  

10.  ص1993 رم،آوریل 1 ـ اعداد و ارقام از بانک جهانی گرفته شده اسپشیال ریپورت شماره 9  

1992ژنو ژوییه » دبیرخانه اعظم فراریان سازمان ملل متحد «مقایسه کنید با ـ 10  

49.  ص1993 اکونومیست مه ساوسرن افریکن. ش.  ـ ر11  

5 بخش 1992 ـ بانک جهانی، گزارش رشد جهانی 12  

136. ص1990 مه 18 ـ  مارشه تروپیک 13  

226ـ220. ، ص1992ژان رومیا، پاریس . ش.  ـ ر14  

1993پاریس » الروآندا« ـ  فردیناند ناهیمانا، 15  

16.، ص1994 ـ نیوافریکن، ژوئن 16  

5.  ص1990لل در مورد کشورهای عقب افتاده، ژنو، کنفرانس سازمان م. ش.  ـ ر17  

1987المللی کار، ژنو  گیشااوآ، دفتر بین.  ـ تحقیقات آ18  

2. ص1990کنفرانس سازمان ملل در مورد کشورهای عقب افتاده، ژنو، . ش.  ـ ر19  

383.  واشنگتن، ص1994ـ 1993» ورلد دبت تیبل«بانک جهانی . ش.  ـ ر20  

36.  ص1993، 1، شماره 26روِ، لیبور، کاپیتال اند سوسایتی، جلد میریام ژ. ش. ـ ر21  

  10. ، ص1994  لندن 1994 و 1993ـ بروندی » کانتری پروفایل روآندا«اند  ـ این ارقام بسیار محتاطانه برداشت شده22

. منتفی گردد» داگالیزاسیون«یاد درصد کاهش یابد تا قروض بن30 پیشنهاد کرد مجدداً ارزش ارز حدود 1993ـ بانک جهانی در سال 23  

. در روآندا بیش از یک میلیون نفر دچار  گرسنگی بودند1993المللی صلیب سرخ تخمین زد که در سال  ـ کمیته بین24  

یگالی در واشنگتن گزارش داد که ک» هیومن رایتز واچ«. ای گزارش رسمی وجود ندارد ـ در مورد نحوه استفاده از این کمک هزینه توازنه25

 28,1,1994مارشه تروپیک . ش. ر.  میلیون      دالر از آفریقای جنوبی دریافت کرد5,9 میلیون دالر از مصر و 6تسلیحات نظامی به ارزش 

173.ص  

15. ص1994ـ نیوافریکن ژوئن 26  

  569. ص26,2,1992مارشه تروپیک . ش. ـ ر27

2492.  ص1993 اکتبر 8مارشه تروپیک . ش. ـ ر28  

www.junius.co.uk/africa-direct/tribunal.html         دایرکت افریکن ـ29
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1997 اوت 14» جینز فورین ریپورت«در » افریکن نیو لوک«. ش. ـ ر30  

1997 فوریه 19کامپاال » د مونیتور«در » جیم مونگونگا«. ش. ـ ر31  

شد و تکاملی سازمان ملل متحد و دولت روآندا، اتاوا، بروکسل های هیأت اعزامی، برنامه ر میشل خسودوفسکی و پیر گاالند، گزارش. ش. ـ ر32

1997 

. هزار کیلو وزن داشت که معادل تقریباً یک میلیون قمه است500ـ واردات به ثبت رسیده قریب 33  

www.worldbank.org/afr/rw2.html      »روآندا« ، جهانی بانک. ش. ر ـ34

به اعالم . ش. ر.  بود1997 نفر کمتر از سال 2600 نفر خالصه شد که 38000به حداکثر  1998ـ سقف اشتغال در بخش دولتی در سال 35

.المللی میشل کامدسوس، واشنگتن آمادگی دولت روآندا به انضمام سند همراه به مانجینگ دایرکتور صندوق بین  

01 ص آ 1998 ژوییه 14واشنگتن پست » الین دیوک«ـ 36  

1997 مه 9پان افریکن نیوز در » موزنگوا کایایا«. ش. ـ ر37  

1997 واشنگتن، آوریل 1996 تا 1990. العاده المللی، زئیر، تورم فوق ـ صندوق بین38  

1996 ژوئن 6آلن شونگو ن گونگو، اینترناشنال پرس سرویس، «. ش. ـ ر39  

www.wsws.org/index.shtml لوکلرک ترز ـ40  

2000 آوریل 24ادیز آسوسیایشن، ویرجینیا در نشست اینترناشنال استراتجیک ست» پل موگابه«ـ 41  

2000 اکتبر 1 سپتامبر تا 25، 35 شماره 3در لوبزرواتوار دالفریک سانترال، جلد » واین مادسون«ـ 42  

ـ همانجا43  

2000 آوریل 8در اوتاوا سیتیزن » لیندا ملورن«ـ 44  

1994 مه 12در دیلی تلگراف، » اسکات پترسون«ـ 45  

23,6,1995، ژوهانسبورگ، »ویکلی میل آند گاردین« ـ ده سال گذشته 46  

1996 ژانویه 231، شماره 1 ـ اسفانز برومر، آنتیفا اینفو بولتن جلد 47  

1995 فوریه 20 ـ اوما نوا ویسĤو پارا اوس افریکانرز، در مدیافاکس، 48  

1995 می 12 ـ ترید بلوک پالند فور ایسترن رجیون در ویکلی میل آند گاردین 49  

1996، 4آفریکا در پروگرام ساپورت آن الین شماره   دِ بورز آر بک، ساوس ـ50  

50به شماره .  ـ ن ک51  

1995 ـ جوزف هانلون، لندن، نوامبر 52  

  ـ سکوند گریت تراک53

1996 ـ مصاحبه نویسنده با کمیسیون عالی آفریقای جنوبی ماپوتو 54  

1996 ماپوتو  ـ مقایسه کنید با طرح اولیه کنفرانس ملی زمین،55  

1995 ـ جوزف هانلون، لندن، نوامبر 56  

  ـ یوروپ بکز بورز تراک، ویکلی میل آند گاردین57

1996نامه موازین کار و همکاری در رابطه با برنامه رشد شرکت موزاگریوس، ماپوتو  می   ـ مقایسه شود با موافقت58  

1996وتو  ـ  مصاحبه نویسنده با کمیسیون عالی آفریقای جنوبی ماپ59  
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1996 ـ مصاحبه نویسنده با کارشناس فنی کشاورزی کمیسیون عالی آفریقای جنوبی ماپوتو 60  

1995 ژوئن 2 ـ ادی کوخ، ویکلی میل آند گاردین، 61  

1995 سپتامبر 26 ـ مدیافاکس، ماپوتو، 62  

  ـ همانجا63

1995 دسامبر 1 ـ  یوروپ بکز بورز تراک، ویکلی میل آند گاردین، 64  

1996ـ مصاحبه نویسنده با کمیسیون عالی آفریقای جنوبی ماپوتو  65  

1996 ژانویه 18 ـ ادی کوخ، ویکلی میل آند گاردین، 66  

1996 فوریه 19 ـ  مدیافاکس، ماپوتو، 67  

1996 فوریه 19 ـ فیلیپ فان نیکرک، الند فور پیس، ماپوتو، 68  

  قرارداد موزاگریوس35،2 ـ بند 69

  1995لندن، نوامبر  ـ جوزف هانلون، 70

2000 سازمان تغذیه جهانی، گزارش ویژه، رم، ژانویه -71  

2000 آوریل 16، »ساندی تلگراف« مقایسه شود با فیلیپ شرول، پاول هریس، در -72  

1999المللی پول، اریتره، واشنگتن   صندوق بین-73  

، » برد اینترناشنال-پایونیر های« مقایسه شود با -74  

www.pioneer.com/usa/biotech/value_of_products/product_value.htm# 

1993، واشنگتن، ژوئن »آژانس ایاالت متحده برای توسعه در جهان  «-75  

1997ه  ژانوی31، )جورجیا(، آتالنتا »مرکز کارتر« خبرنامه -76  

18، ص،2000 مارس 30 مقایسه شود با والش، ایندپندنت، -77  

  همانجا-78

  همانجا-79

1999 نوامبر 1 مقایسه شود با ژورنال قهوه و چای، -80  

1998، اکتبر »ورد تایم«مریم دمیسی، .  ل-81  

  همانجا-82

  ، 2002 - 2000بودجه و برنامه تحقیقاتی « مقایسه شود با -83

www.cimmyt.mx/about/People-mpt2002.htm# 

1998، اکتبر »ورد تایم«مریم دمیسی، . ل -84  

1998 مه 16، »اکونومیست« مقایسه شود با -85  

1998، اکتبر »ورد تایم«مریم دمیسی، .  ل-86  

2000 ژانویه 6سی، . بی.  گاگه عمر، بی-87  

 

 

http://www.pioneer.com/usa/biotech/value_of_products/product_value.htm
http://www.cimmyt.mx/about/People-mpt2002.htm
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 زیرنویس های بخش سوم: جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی

  2.ص.1991سوراندر آو ایندیاز ساورنتی اندسلف رلیانس دهلی نو » پاندهه. ک. ام« ـ  رجوع کنید به 1

  1992دار بزرگ ژانویه   ـ مصاحبه با سرمایه2

  1992 ـ مصاحبه با وزیر دارایی مانموهان سینگ 3

  1992گران کشاورزی فوریه  ـ مصاحبه با رهبران کار4

  52.، ص1992مارس » فرونتالین«، در »اراوند  ا کیلن« ـ 5

  48. ، ص1991 دسامبر 6در فرونت الین  » ناگاراج« ـ از تحقیقات با ارزش 6

  . ـ همانجا7

  1992 ـ مصاحبه با یک صادرکننده بزرگ الماس در بمبئی ژانویه 8

  .1991 دسامبر 8کسپرس، ایندین ا» ناراسیمهان« ـ گزارش کمیسیون 9

  .است)  سنت30( روپیه در روز 7 روپیه درماه، یعنی سرانه کمتر از 1000کمتر از ) سر عائله6 تا 5( ـ درآمد اکثریت روستاییان 10

ا بر این آمار در هند گرچه که فقر بن.  وضعیت غذایی اطفال بهبود یافته بود1989 تا 1977های   ـ طبق تحقیقات دفتر کنترل غذایی ملی در بین سال11

زای  ای را گویند که طی مدت زمان مدیدی، مواد انرژی گرسنگی مزمن  آن وضعیت تغذیه. حال حد متوسط فقر هنوز بسیار باال ماند نزول یافته بود، با این

  .الزم در اختیار نباشد

  1992 ـ مصاحبه با تاتااکسپورت در بمبئی ژانویه 12

  1992های بعدی، ژانویه  قول طور نقل المللی در دهلی نو و همین وق بین ـ مصاحبه با نماینده صند13

  1991دسامبر 18، تایمز آو ایندیا، »پرافول بیدوانی «مقایسه کنید با ـ 14

  1992در تایمز آو ایندیا مارس » الکسمان« ـ کارتونیست معروف 15

  1. ، ص1992 فوریه 28، »تایمز اکونومیک«مقایسه کنید با  -16

  .، بخش دوم1979، بنگالدش، انقالب ناتمام، لندن »الورنس لیفشولتز«نید با بررسی مقایسه ک -17

، انقالب »الورنس لیفشولتز«مقایسه کنید با بررسی .  انتشار یافت1978 بر اساس گزارشی از وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا، که در سال -18

.109، ص 1979ناتمام، لندن   

.1992سیون در داکا، فوریه  مصاحبه با رهبر اپوزی-19  

. از آن، از این منبع استدقل قول بعچنین ن هم. 1992 مصاحبه با مشاور بانک جهانی در داکا، -20  

.1987امین االسالم، سانات کومار ساها، سیل در بنگالدش، داکا . ام. تی.  مقایسه کنید با مشرّف حسین، ای-21  

، مؤسسه بنگالدش برای تحقیقات توسعه، 124بخش خصوصی در بنگالدش، گزارش تحقیقی، شماره  مقایسه کنید با رحمان صبحان، توسعه -22

.4. ص  

.1992المللی پول در داکا،   مصاحبه با نمایندگان صندوق بین-23  

1991 ماجومدر، مؤسسه بنگالدش برای تحقیقات توسعه، داکا - مقایسه کنید با سلما قودهوری، پراتیما پاول-24  

.1991. سی. ه کنید با بانک جهانی، هیأت ارزیابی گزارش بنگالدش، یک چهارم جمعیت و پروژه بهداشت، واشنگتن دی مقایس-25  

.6. ، ص1991، لوموند دیپلماتیک، ژوئن »جرارد ویراتل« مقایسه کنید با -26  
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 برابر به دنبال داشت، 10نامی را به میزان ویت» دنگ«، کاهش ارزش 1985 -1984در المللی پول   کاهش ارزش پول به توصیۀ صندوق بین-27

 دالر بود؛ یک سال پس از آن 0،10در بازار رسمی معادل » دنگ«ارزش مبادلۀ . 1973چیزی در حد کاهش ارزش پول در ویتنام جنوبی در سال 

. دالر کاهش یافت0،01ارزش آن به   

، 2، سنگاپور، جلد »ویتنام تو دِی« تضمین شده بود، در فرانس اعتباردهندگان، که در کنالمللی ی بینها و وامها بندی و ترکیب کمک  تقسیم-28

.شاهده استقابل م 58، ص 1994، 6دفتر   

1994در شهر هوشی مین، آوریل » نگوین چیان اوآن« مصاحبه با -29  

ها  برخی از شرکت.  شرکت منحل شدند1259 هزار شرکت، کار خود را متوقف کردند، از این تعداد 4 نزدیک 1992 تا اواسط 1991 از اواسط -30

.شدند  ادغامهای دولتی  در دیگر شرکت،متوقف کرده بودندکه کار خود را   

 36( هزار کارگر 975 به اخراج 1992 و 1987های  تصویب شده بود، بین سال 1989، که در 176نامۀ شمارۀ  آیینهای دولتی،   در بخش شرکت-31

مقایسه کنید با بانک جهانی، . کافی نبودشده،  شتغال در بخش خصوصی برای جذب نیروهای کار آزاد رشد ا.انجامید) درصد شاغلین

65، ص »ویتنام،ترانزیشن تو مارکت اکونومی«  

1994 مصاحبه با یکی از نمایندگان دولتی، هانوی، آوریل -32  

، الزم به توجه است، که آمار بر اساس پول داخلی قابل اعتماد 246، ص »ترانزیشن تو مارکت اکونومی« مقایسه کنید با بانک جهانی، ویتنام، -33

.   نیستند  

1994 ـ مصاحبه با وزارت کشاورزی و صنایع مواد غذایی، هانوی، آوریل 34  

47 ص 1993. واشنگتن... ویتنام: بانک جهانی. ک. ـ ر35  

182 ـ همانجا ص 36  

42 ـ همانجا ص 37  

1994قیقاتی وزارت کشاورزی، آوریل  ـ مصاحبه با اعضای انستیتوی تح38  

1994آوریل ...  ـ مصاحبه با دهقانان39  

144 ـ همانجا ص 40  

1994 ـ مصاحبه با وزیر کشاورزی، هانوی، آوریل41  

39، ص 1جلد ... اجوکیشن اند هیومن ریسورس.  ـ وزارت فرهنگ ویتنام42  

65.  ـ همانجا ص43  

60 ـ همانجا ص 44  

145 ص 1993. واشنگتن... ویتنام: بانک جهانی. ک. ـ ر45  

159 ص 1993. واشنگتن... ویتنام: بانک جهانی. ک. ـ ارقام وزارت بهداشت ر46  

89 ـ همانجا ص 47  

  ـ مصاحبه با رییس بخش فونگ تونگ در شمال ویتنام48

169 ص 1993. واشنگتن... ویتنام: بانک جهانی. ک. ـ ر49  

171 ـ همانجا ص 50  
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 زیرنویس های بخش چهارم: آمریکای التین

ها در چارچوب برنامه برادلی نایل شد، کشورهای درحال رشد  برای اینکه بتوان به تمدید بدهی) نیکالس برادلی، وزیر دارایی ایاالت متحده(ـ 1

ورهای در حال رشد به کار برادلی ـ باندز اوراق بهاداری است که برای بازسازی قروض دولتی کش. بایستی یک برنامه رفرم اقتصادی ارائه دهند می

های طلبکار بخشی از  طبق آن، بایستی که بانک.  برای حل مشکل قروض کشورهای در حال رشد است1989باندز، بخشی از اقدامات سال . رود می

.ا بدهندهای دراز مدت و یا با بهره کم ر دار با وام ها امکان تعویض اوراق بها های کشورهای بدهکار را ببخشند و به آن بدهی  

1990 اکتبر 10 سیمون فیشر، فاینانشل تایمز، مقایسه کنید با ـ 2  

1991 آوریل 4 کریستینا المب، فاینانشل تایمز، مقایسه کنید با ـ 3  

1. ، ص1991 ژوئیه 27، »فوال د سĤو« لوئیس کارلوس برسر پریرا، مقایسه کنید با ـ 4  

1991 ژوئن 23، »ژورنال د برازیل« ـ مصاحبه با 5  

1991 ژوئن 27، »او گلوبو «مقایسه کنید با ـ 6  

1991 دسامبر 7، »او گلوبو« خوزه مایره لس پاسوس، مقایسه کنید با ـ 7  

1992ژوئیه 7 ـ نقل قول از استفان فیدلر، فاینانشل تایمز، 8  

 از جمله چیس مانهاتان و لویید بانک فرمول  بانک،802در ماه مارس در دفتر خود در واشنگتن تأیید کرد که » کولور« ـ پدرو ماالن نماینده 9

. با این وجود عمالً وتوی کمیته مشاورتی در مورد قبول اعتبارات چندجانبه به برزیل کماکان برقرار بود. اند ها را تأیید کرده تمدید بدهی  

1993 مارس 17، »گازتا مرکانیل« کلودیا سوفیتل در مقایسه کنید با ـ 10  

1993 اوت 20 فاینانشل تایمز، امقایسه کنید ب ـ 11  

.تهیه شده است» میشلن الدوکور« ـ بقیه این بخش به کمک 12  

1993 دسامبر 8 گلوبو، مقایسه کنید با.  مشخص گردیده است382 ـ حدنصاب باالیی حقوق در اقدامات گذرا شماره 13  

1994 مارس 3، »فوال د سĤوپĤلو« ـ نقل قول از 14  

1993، اوت »فرناندو انریکه کاردوزو«رایی  ـ مصاحبه با وزیر دا15  

1993، دسامبر»وخا «مقایسه کنید با ـ 16  

1993، برازیلیا »اینستیتوتو د پسکیزا اکونومیکا آپلیکادا «مقایسه کنید با ـ 17  

1993، فورتالزا، ژوئیه »پیرامبو« ـ مصاحبه در 18  

1993، ژوئیه »مونزنور تابوسا« ـ مصاحبه با کارگران کشاورزی در منطقه 19  

1992، 4، شماره »سلیا ماریا کوریا لینیارس «مقایسه کنید با ـ 20  

1994، ژانویه 19، شماره 7، جلد 1993دسامبر /  نوامبر18، شماره 6جلد » پانِوا «مقایسه کنید با ـ 21  

1990، پرو اِن نومِروس، سپتامبر »کوانتو« مقایسه کنید با -22  

 13، »کوانتو«، و 21، آنوآریو استادیستیکو، فصل 1991، پرو اِن نومِروس، »کوانتو«مقایسه کنید با : مار رسمی هستندها  بر اساس آ  این داده-23

، ساپلِمِنتو1991ژوئیه   

1989، لیما 1، اِل پودر اکونیمیکو اِن اِل پرو، جلد »مالپیکا« مقایسه کنید با -24  

 به دلیل تقویت تقاضا و مصارف عمومی ها،  و مصارف خوراکی و حذف یارانهمت ارز برای وارداتهای کشاورزی، به جای تثبیت قی  توسعه فرآورده-25

.، که در اصل به سود انحصارات تولیدی کشاورزی تمام شدبه دست آمد  
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10. ، ص1989، واشنگتن »تدابیر کنترل تورم افسارگسیخته و ابتکار احیای اقتصادی«بانک جهانی، پرو،  مقایسه کنید با -26  

58. ، ص1989، ژانویه 2، جلد »ال اکونومیا پروآنا اِن اِل کونتکستو اینترنشنال« دراگو کیسیک، ورونیکا روئیز، مقایسه کنید با -27  

26. ، ص1990پرو اکونومیکو، اوت  «مقایسه کنید با -28  

به منظور واردات کاال » ای دالر یارانه«ایی برای تخصیص ه مهنا بانک مرکزی درخواست: ، به تفصیل ثبت شده است»ای یارانهدالر « سوءاستفاده از -29

. ورود کاالها یا صورت نگرفت یا به مقدار ناچیزی انجام پذیرفت، و این پول با سودی متنابه، به ارز واقعی یا به پول رایج، مبادله گردید. دریافت کرد

18. ، ص1990 فوریه 5، 468، شماره اویگا«: ، در».ک. او. کوئیِن ولو کُن لُس ام «مقایسه کنید با  

60. ، ص1989، ژانویه 2، جلد »ال اکونومیا پروآنا اِن اِل کونتکستو اینترنشنال« دراگو کیسیک، ورونیکا روئیز، مقایسه کنید با  -30  

، )ناشر(ژولیو کوتلِر : در » ن اِل پرودمکراسیا ای سابوِرزیون اِ: ایزکوئیرداس ای کالسِس پوپوالرِس«فرناندو روسپیگلیوزی،  «مقایسه کنید با -31

  127. ، ص1989کالسِس پوپوالرِس، کریسیس ای دمکراسیا اِن آمریکا التینا، لیما 

24 -17. ، ص1990 مه 21پاگینا لیبرِ، : ، در»اونا پروپوئِستا پارا اِل پرو: 90پالن د گوبیِرنو د کامبیو  «مقایسه کنید با -32  

1991ه با شاغلین بخش بهداشت در پرو، ژوئیه  پس از مصاحبه نویسند-33  

  128 -122. ، ص1991، آوریل 2، شماره 1وضعیت آمریکای التین، جلد : ، در»پرو، موقعیت اقتصادی « مقایسه کنید با -34

 از معادل درآمد سرانه ساالنه در  دالر به باال، کمی کمتر150 دالر، به اضافه یک پاداش مقطوع از 700 تا 500الوکاله روزانه یک مشاور بین   حق-35

.پرو بود  

مشهور به (  هزار انسان بدون محکمه تیرباران شده اند 3 نزدیک به 1989 و 1982های  الملل، بین سال های عفو بین  بر اساس گزارش-36

 توسط نیروهای امنیتی به ندرت حتا در  و شکنجه غیرقانونی الملل هشدار داد که عمل مرسوم دستگیری عفو بین). »گمشدگان«یا » داسپارِسیدس«

، 1990 فوریه 11، »ال رپوبلیکا«؛ و 2آ . ، ص1990 مارس 17، »پاگینا لیبرِ «مقایسه کنید با. یک دادگاه مورد بررسی و دادخواهی قرار گرفته است

14. ص  

این گزارش به .  افشا نمود1991در ژوئیه » اِن پرسونا« ی برنامه تلویزیوندر » سزار هیلدِبراندت« اسناد سرّی، که ژورنالیست مقایسه کنید با -37

.های سیاسی تلویزیونی انجامید توقف کار این برنامه و محدودیت فعالیت اکثر شبکه  

2. ، ص1991، ژوئن »آلِرتا آگراریا «مقایسه کنید با -38  

، 1990پولیسی اند اُپشنز، واشنگتن، اوت . یکیسن اند د انوایرومنت، کوکائین پروداکشن، ارادکمیته آن گاورمنتال افِیرز« سنای ایاالت متحده، -39

51. ص  

آلفرد دبلیو مک «، رجوع کنید به 50 در هندوچین و مثلث طالیی از اوان دهه شویی مواد مخدر از پول »سیا« برای روشن شدن حمایت محتمل -40

1972، نیویورک، »کُی، سیاست هروئین در جنوب شرقی آسیا  

4.  الپاز، ص1989، دانشگاه کاتولیک بولیوی 89قیمت تثبیت اقتصادی بولیوی ژانویه :  شود به خوان آنتونیو مورالِس ـ رجوع41   

1995 فوریه 5، 1094کارتا، شماره » گونزالو سانچز د لوزادا« ـ مصاحبه با 42  

6. ، الپاز، ص1989 دانشگاه کاتولیک بولیوی ،89قیمت تثبیت اقتصادی بولیوی، ژانویه :  ـ رجوع شود به خوان آنتونیو مورالِس43  

9. ـ همانجا، ص44  

6.  ـ همانجا، ص45  

7، جدول 14.  ـ همانجا، ص46  

1988 اوت 8، 16شماره » کامبیو« ـ آمالیا بارون در 47  
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177. ، ص1989لیما، » گارسیا سایان« ـ هنری اوپورتو کاسترو در 48  

1988وتافیکانته، الپاز، لورا، پولیتیکا ای بورگزیا نارک.  ـ جی49  
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 زیرنویس های بخش پنجم: اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای بالکان

1992 ـ مصاحبه با یکی از اقتصاددانان آکادمی علوم روسیه، مسکو، اکتبر 1  

1992 ـ مصاحبه با چند اقتصاددان آکادمی علوم مسکو، سپتامبر 2  

1992 تا اکتبر 1991 کاالی مورد استفاده روزانه مابین دسامبر 27 شخصی ارتقا قیمت  ـ محاسبات3  

1992المللی پول در مسکو،  سپتامبر  بین  ـ مصاحبه با نماینده صندوق 4  

18.  ص1992 ـ بانک جهانی واشنگتن 5  

1992 ـ مصابه با مشاور بانک جهانی، مسکو 6  

1992دمی علوم روسیه، مسکو اکتبر  ـ مصاحبه با یکی از اقتصاددانان آکا7  

1992های مختلف اقتصادی در مسکو  و رستو سپتامبر ـ اکتبر  کلینیک مسکو و چند کارمند بخش  ـ مصاحبه در یک پلی8  

13. ، ص1992 ـ ژان ژاک ماری، لوموند دیپلماتیک، ژوئن 9  

1992المللی پول در مسکو،  سپتامبر   بین  ـ مصاحبه با نماینده صندوق10  

1992 سپتامبر 6، 34 ـ دلووی میر، شماره 11  

. ـ مصاحبه با یک انسان معمولی روس12  

، بخش دوم 1991المللی پول، جلد اول، پاریس  ـ مراجعه شود به صندوق بین13  

. 24، بخش 1کارل مارکس، سرمایه، جلد » آدم سیب را گاز زد و گناه را به نوع بشر انتقال داد« ـ اشاره به 14  

1، ص 1992مسکو تایمز، اکتبر  ـ 15  

134 تا 124، ص 1993سپتامبر 27، »فوربس«در » پل کلبنیکو« ـ مقایسه کنید با 16  

. دو برابر مقدار مشخص شده رسمی امتیاز صدور نفت صادر کرد1992 ـ دولت در سال 17  

1992 ـ مصاحبه با یک مدیرعامل بانک تجارتی غربی در مسکو، اکتبر 18  

100 تا 94، ص 1993، فوریه »ساینتیفیک امریکن«در » تیم بیردسلی«د به  ـ رجوع کنی19  

1993 سپتامبر 23تایمز،   ـ فاینانشل20  

            1993 اکتبر 5تایمز،   ـ فاینانشل21

1993 اکتبر 13تایمز،   ـ مقایسه کنید با لیالبولتون، فاینانشل22  

1993، سنتر آو اکونومیک پالیسی ریسرچ، لندن 839شماره اسناد مباحثات » کریس دویل« ـ مقایسه کنید با 23  

17، ص آ 1993 اکتبر 12ـ مقایسه کنید با د وال استریت ژورنال، 24  

1993 اوت 1تایمز،  ـ فاینانشل25  

1995، 2، شناره 74، جلد »فورایگن اَفِرز«، در »آخرین سفیر« مقایسه کنید با -26  

1992 آوریل 13، »نیوز دیگِست اجنسی«، در .المیلوس وازیک ات « مقایسه کنید با -27  

1995 دسامبر 16، 2 و 1، ماده »اگریمنت آن های رپرزنتاتیو« قرارداد صلح دیتون، -28  

2، ماده »اگریمنت آن پلیس تَسک فورس« قرارداد صلح دیتون، -29  

7، ماده »ورک اگریمنت آن جنرال فریم« قرارداد صلح دیتون، -30  

10، 1، ماده »اگریمنت آن پلیس کورپریشن«داد صلح دیتون،  همانجا، قرار-31  
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42. ، ص93/1992، زمستان 43، شماره »کووِرت اکشن کوارترلی«، در »آلمان، ایاالت متحده و بحران یوگسالوی« شون گروازی، -32  

  همانجا-33

 آوریل 13، 29شماره » نیوز دیگِست اجنسی«، در وِرِم »د پروگراماِ بریف رویوو آف آنتی اینفالیشن پروگرامز، دِ کورس آف دِ« دیمیتری بوآروف، -34

1992  

14 و 10، ص 1991ژوئن . سی. ، واشنگتن دی»اینداستریال رِستراکتیورینگ استادی« مقایسه کنید با بانک جهانی، -35  

44. ، ص93/1992، زمستان 43اره ، شم»کووِرت اکشن کوارترلی«، در »آلمان، ایاالت متحده و بحران یوگسالوی« شون گروازی، -36  

8، بخش 1991ژوئن . سی. ، واشنگتن دی»اینداستریال رِستراکتیورینگ استادی« مقایسه کنید با بانک جهانی، -37  

1995 سپتامبر 11د ارگانیزر، «در » دیوید اند ریول شیمِس این د بالکانز« رالف شونمان، در -38  

  59. ، ص1994ژوئن /، مه»اقتصاد اروپای شرقی«در »  مانجمنت این ایسترن یوروپدِپِت« مقایسه کنید با یودیت کیس، -39

. ، ص1990. سی. ، بانک جهانی، واشنگتن دی»اینترپرایز رفرم اند پبرواتیزیشن این سوشالیست اکونومیز« مقایسه کنید با باربارا لی، جان نلیز، -40

20 

33.  همانجا ص-41  

.فتر مرکزی برای صنایع و انرژی در یوگسالوی اخذ شده اند، ارقام از د33.  همانجا ص-42  

1. ، ص1، ضمیمه 13.  همانجا، ص-43  

1، ضمیمه »یوگسالویا اینداستریال رِستراکتیورینگ« مقایسه کنید با بانک جهانی، -44  

1991 آوریل 27 بریتیش براودکاستینگ سرویس، -45  

1995 سپتامبر 11د ارگانیزر، «در »  د بالکانزدیوید اند ریول شیمِس این« رالف شونمان، در -46  

44. ، ص93/1992، زمستان 43، شماره »کووِرت اکشن کوارترلی«، در »آلمان، ایاالت متحده و بحران یوگسالوی« مقایسه کنید با شون گروازی، -47  

1990 سپتامبر 5، اینتر پرس سرویس، »بحران اجتماعی: اروپای شرقی«فردریکو نیر فیشر، « نقل قول در -48  

6. ، ص1990 ژوئیه 11، در کریستین ساینس مانیتور، »مارکوویچ سیکز تو کیپ یوگسالویا وان نیشن« مقایسه کنید با کالس برگمن، -49  

شماره » ست اجنسینیوز دیگِ«، در وِرِم »اِ بریف رویوو آف آنتی اینفالیشن پروگرامز، دِ کورس آف دِد پروگرام« مقایسه کنید با دیمیتری بوآروف، -50

1992 آوریل 13، 29  

46. ، ص93/1992، زمستان 43، شماره »کووِرت اکشن کوارترلی«، در »آلمان، ایاالت متحده و بحران یوگسالوی« مقایسه کنید با شون گروازی، -51  

»زیمرمان« همانجا، -52  

: یخ، در سایت، بدون تار»هومانیتاریان اینترونشن؟ وِتِران فور پیس«ولدر،ه  جیم بورک-53  

www.veteranforpeace.org 

 ها بدین ترتیب تقسیم بدهیهای غربی پیشنهاد کرد که  به نمایندگی از سوی اعتباردهندگان و دولتالمللی پول   صندوق بین1995 در ژوئن -54

. درصد5 درصد و مقدونیه 16 درصد، بوسنی و هرزگوین 26 درصد، اسلوانی 28 درصد، کرواسی 36نگرو  صربستان و مونته: شوند  

38.  ص1995در دِ بانکر، ژانویه » زاگربز اباوت تورن« مقایسه کنید با -55  

1995 نوامبر 28، »پابلیک اینفورمیشن دیپارتمنت« مقایسه کنید با بانک جهانی، مقدونیه، -56  

1995 آوریل 18 نیوز،. کی. ای.  نقل قول از ام-57  

1995 آوریل 11نیوز، . اس. ال. آی.  مقایسه کنید با ام-58  

http://www.veteranforpeace.org/
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1995 دسامبر 18، خبر یونایتد پرس اینترنشنال، »تو ادمیت بوسنیا اُن ونزدی. اف. ام. ای« مقایسه کنید با -59  

1995 سپتامبر 24کور کوپر، در دِ ارگانیزر، ؛ اس1995 اوت 28 مقایسه کنید با فرانک ویویانو، کنت هوو، در سانفرانسیسکو کزونیکل، -60  

»رالف شونمان«  مقایسه کنید با -61  

1999 آوریل 27 مقایسه کنید با بانک جهانی، گزارش توسعه، واشنگتن، -62  

:آدرس مقایسه کنید با بانک جهانی در -63  

www.worldbank.org/html/extdr/kosovo/kosovo_st.htm 

:آدرسمقایسه کنید با بانک جهانی در  -64  

www.worldbank.org/html/extdr/pb/pbkosovo.htm 

:رسآدمقایسه کنید با اینترنشنال فاینانس کورپوریشن در  -65  

www.ifc.org/ifc/pressroom/archive/2000/00_90/00_90.html 

»کریس هجز«، گزارش 1998 ژوئیه 8 نیویورک تایمز، -66  

:آدرس، در »دیانا جونستون« نقل قول در -67  

www.emperors/clothes.com/articles/Johnstone/howitis.htm 

  همانجا-68

www.emperors/clothes.com/articles/Johnstone/icg.htm 

:نک جهانی، آدرس با-69  

www.worldbank.org/html/extdr/extme/097/htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/html/extdr/kosovo/kosovo_st.htm
http://www.worldbank.org/html/extdr/pb/pbkosovo.htm
http://www.ifc.org/ifc/pressroom/archive/2000/00_90/00_90.html
http://www.emperors/clothes.com/articles/Johnstone/howitis.htm
http://www.emperors/clothes.com/articles/Johnstone/icg.htm
http://www.worldbank.org/html/extdr/extme/097/htm
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 زیرنویس های بخش ششم: نظم نوین جهانی

16. ، ص1995 ژانویه 6 ـ رجوع شود به هیوگ کارنگی، فاینانشل تایمز، 1  

2اف.  ص1995 می 6ادا، الپرسه،  ـ دالر کان2  

یو اس «.  رسید1992 درصد در  سال 8،3 به 1980 در صد در سال 13،8ها به دولت از   ـ در ایاالت متحده آمریکا سهم مالیاتی شرکت3

»   1992استاتیستیکال آبستراکت   

1993 ـ رجوع شود به جک ای بلوم، الپالنت د دراگز، پاریس 4  
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