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                          .های اجتماعی و نابرابری خواهد شدگسترش فشار
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  :پيشگفتار نويسنده

  

 جنگ های  به نوشتن کتاب ديگری در بارهآيا نيازی.  رشته تحرير در آمده استدر باره جنگ کتاب های بسياری به

چه سئواالتی تا کنون در اين باره بی پاسخ مانده اند؟                                                                                            جديد است؟ 

 جنگ ها  بروزداليل واقعی کنون به تا رسيدن به اين حقيقت بود کهدليل اساسی که باعث شد من اين کتاب را بنويسم 

برالی و سياست های نوين  رابطه ميان سياست های اقتصادی جهانی سازی نوليدر بارهشده  پرسش های مطرح و

                                                        .جنگ  اهميت بسيار کمی داده شده است

  

 ر همين و از سوی ديگی نوليبرالی به جنگ می انجامدو جهانی ساز از يک سموضوع اصلی کتاب حاضر اين است که

  .                                                                جنگ ها به پيشرفت جهانی سازی نئوليبرالی کمک می نمايند
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ن ضد جهانی سازی  شناخت اين رابطه است تا بدينوسيله اين شناخت در تئوری و عمل جنبش اجتماعی نويهدف

  .مورد استفاده قرار گيردنئوليبرالی 

  

  

را " بدون مرزجنگ های " توان  چگونه می.  چنين کتابی مسلما با مشکالت فراوانی روبرو بود برای نوشتنتالش

  اصوال با واژه جنگ چه چيزی را می خواهيما با قدرت و شدت در جريانند؟ در حاليکه اين جنگ هتجزيه و تحليل نمود

  در : تعميم يافته استگوناگون واقعی در ابعاد چنانچه در اين کتاب نشان داده شده  در حالی که اين واژهبيان کنيم

ک ديکتاتوری  جنگ به ي و تعريف نشده ی کلی آيا اين مفهوم.دئولوژی، زندگی روزمره و دمکراسیاقتصاد، اي

  ؟مايوسانه ختم نمی شود

  همراه آن سرمايه داریديکتاتوری جنگی از ابتدای پيدايش دن اين مسئله است که در واقعيت هدف اين کتاب نشان دا

  . می شود تر پديدار ملموس است که اين پديده بطوری تنها امروز در فاز نوين سرمايه داریبوده و

  وکنسرن ساالر و طرفداران صلح، جهانی سازی که مخالفان جهانی سازی نئوليبرالی کنسرن ساالرضروريست 

  . بشناسند را اقتصاد و نظاميگری جنگی مشترکهمچنين منطق

  .تنها بدين طريق است که می توان با اين پديده ها به صورتی موثر مبارزه نمود

بنا بر اين هدف اين کتاب تمامی جنگ های موجود تا کنونی و بخش های مختلف زندگی که تحت تاثير اين جنگ ها 

فغانستان و جنگ عراق محدود می  به بررسی جنگ کوزوو ، ار اين کتاب  خود رادزجر می کشند نمی باشد بلکه من 

  . نمايم

  

 چه چيزی در اين جنگ ها نو ع و دقيق نشان داد که در فاز  نوينبا بر خورد به اين سه مثال مهم می توان بسيار جام

 ندگی تمامی بخش هایو بر زاشته نو از اين جهت که اين جنگ ها طبق مدارک موجود بی مرزند و پايانی ند. ( است

  . ).دنحتی کشور هائی که در اين جنگ ها شرکت ندارند تاثير می گذار

. در اين کتاب نقش ميان منطق اقتصاد و منطق نظاميگری در رابطه با جنگ ها مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرد

 با زبانی ديگر من .شده استنی گيرند، اشاره بسياری از بخش هائی که مورد هدف اين جنگ ها قرار مبه از اين رو 

در اين کتاب به نتايج سياسی، اقتصادی، روانی و فرهنگی اين جنگ های نوين نمی پردازم و اگر در روند کتاب به 

مد نظر " قديمی" تفاوت ميان اين جنگ ها با جنگ های می شود، در واقع نشان دادناشاره " نوين"واژه جنگ های 

افزون بر اين قصد من در اين کتاب جدا ساختن اين .قانونی گشته اند" ضرورت دفاعی" البا تحت عنوان می باشد که غ

جنگ هائی .آورده است، می باشد" جنگ های جديد"  در کتابش بنام 2002جنگ ها از آنچه که مانفرد مونکل در سال 

  .ای اين کشور ها گرديدکه مشخصا در آفريقا و کشور های ديگر جهان سوم باعث فروپاشی دولت ه

در اينجا من قصد دارم از تمامی . را با عالمت تاکيد ذکر می نمايم" جنگ های نوين" به اين لحاظ من در کتاب حاضر 

فون ورل بخصوص کلوديا . انسانهائی که در شکل گيری و تجزيه و تحليل اين کتاب به من کمک نموده اند تشکر کنم

بحث هائی که در رابطه با اقتصاد .  ها و جمع آوری مدارک به من کمک کرده استهوف که سالهای متمادی در بحث

من با کلوديا ميتوانستم به بسياری از سئواالتی که ذهنم را مشغول . پدر ساالری سرمايه داری و جنگ قرار دارند

در اين راستا با راهنمائی شده کتاب را منتقدانه مطالعه نمود و  همچنين وی اولين جلد تمام. نموده بود پاسخ گويم

  .هايش به من کمک نمود
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" همچنين ميخواهم از ديرک فوگل کامپف عضو کميته حقوق اوليه و دمکراسی و دوستان صلح طلبم از سازمان 

در " اطالعاتی که اين دوستان در اختيار من گذاشتند .و نهاد صلح شهر لينز تشکر نمايم" اطالعات در باره نظاميگری

از همه . بسيار ارزشمند بود" حل شدن اتحاديه اروپا در سيستم جنگی جهانی " برای  شناخت " ين نظامیباره قوان

مهمتر از همسرم سارال بخاطر اطالعات بيشماری که در اختيار من گذاشت و همچنين نقد ها و پند های ارزنده اش که 

رکز انتشارات پاپی روزا به خاطر همکاری دوستانه افزون بر اين از م. برای من بسيار اهميت داشتند،تشکر می نمايم

قدردانی من همچنين اوا ايگلمود و هرمينه کاراس را که در نوشتن و تحرير اين . و تالش های بسيار قدردانی می نمايم

  .کتاب به من کمک نمودند در بر می گيرد

  ماريا ميز

  

  

  مقدمه

  

  

                                                             جهانی سازی نوليبرالی و جهانی شدن جنگ

  

" 614فاتح هلندی شرق هندوستان .( تجارت بدون جنگ و همچنين جنگ بدون تجارت نمی تواند انجام پذيرد" 

                                        )34 صفحه 1995چامسکی 

  

عصری صلح آميز آغاز خواهد گشت و "  بودند کهاين باور بر روريخت بسياری ف1989زمانی که ديوار برلين در سال 

از آنجا که ديگر تنها يک قدرت بزرگ يعنی اياالت متحده باقی مانده است، بنا بر اين صلح بعنوان تنها راه حل 

تصور ميشد که دوران نظاميگری بسر رسيده است و ديگر دليلی برای . جايگزين مشکالت افروخته جهان خواهد شد

 ، استراتژی 1989در همين زمان يعنی سال ".گرسنگی و فقر و انهدام محيط زيست وجود نخواهد داشتادامه 

طبق اين منطق جديد می بايست جهانی شدن ، ليبراليزه شدن ، خصوصی . به جهان ارائه گرديداقتصادی نوليبرالی 

اسی و دست آخر صلح در تمامی اقصا شدن تمامی بازار ها به رشد محل کار، رفاه اجتماعی برای همه، توسعه،دمکر

  .نقاط جهان از شمال تا جنوب گسترش يابد

حتی ميان کشور .ن هيچگاه به عمق امروزی نبوده است؟ فاصله ميان جنوب و شمال جهانونی کدامنداما واقعيت های ک

اقعيت حتی از سوی اين و.های ثروتمند شمال که مرکز نئوليبرال ها می باشد ضريب رفاه اجتماعی سقوط نموده است

بخش اعظمی از شهروندان اياالت متحده . اقرار گشته است همنهاد های بين المللی چون سازمان ملل و بانک جهانی

آمريکا، بريتانيا و آلمان بازندگان جهانی سازی بوده و اقليتی از اين شهروندان به برندگانی تعلق دارند که روز به روز 

در حاليکه :  اعالم نمود 2003 نوامبر 29اتحاديه کارگری آلمان در تاريخ . يابدثروتمند شان بی حساب رشد می

رشد نموده است، سود دارائی ها در همين فاصله زمانی % 124 سال گذشته 20دستمزدها در آلمان در عرض 

  ).29.11.2003فرانکفورتر روندشاو . ( افزايش يافته است% 203

نموده اند به ناگهان در مقابل يک ورشکستگی می  منطق نئو ليبرالی پيروی از تا کنون بسياری از کشورهائی که 

برای مثال ميتوان از آرژانتين ، ژاپن ، آلمان و اياالت متحده  که در بحران اقتصادی عميقی .اقتصادی قرار گرفته اند
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 در اقتصاد سرمايه داری ،رانسقوط درآمد حاصله از توليدات خالص داخلی، صعود تعداد بيکا. قرار گرفته اند نام برد

می باشند تا بدينوسيله از اين بحران همه در اين حالت مرتبا در انتظار تغييرات . به مفهوم بحران و فاجعه است

اما در اين ميان هيچکس رابطه ميان اين بحران . خالصی يابندو مجددا ماشين افزايش سرمايه به کار خويش ادامه دهد

  .لی را احساس نمی کندو جهانی سازی نئوليبرا

آمريکائی ها يک . به اجرا در آمد در يوگسالوی 1999اين مسئله در رابطه است با جنگ های نوين کنونی که از سال 

در ليست پنتاگون بعد از يوگسالوی نوبت . اعالم نمودند" ستون شر" را بر عليه تروريسم و " طوالنی مدت"جنگ 

مرکز بحث های اين . ايران و سوريه و به احتمال قوی کره شمالی قرار گرفتافغانستان سپس عراق و در رديف بعد

 جنگ های داخلی قبلی در جنوب جهان  اين مفهوم که اين جنگ ها هم چونبه. تاب برخورد به همين مسئله استک

اين کشور ها اين سياست نه تنها باعث بحران و اختالف و جنگ در .  سياست نئوليبرالی جهانی سازی می باشندنتيجه

 بخصوص .می شود بلکه به حمالت نظامی از سوی اياالت متحده و اتحاديه اروپا  به اين کشور ها منجر می گردد

بهانه خوبی است برای وقوع اين حمله های نظامی و بدين وسيله ابزار مناسبی است " تروريسم" جنگ بر عليه 

  .ی بازار سرمايه کنسرن های غربیدرهای بازار های اين کشورها برو" باز نمودن" برای 

ما مجددا به يک :"شهر کلن يکی از بيکاران در کنار تظاهرات چنين گفت" دم" در يک تظاهرات ضد جنگ در ميدان 

مسلما بدنبال ".جنگ جديد احتياج داريم زيرا که جنگ ها برای ما محل های جديد کار و رشد به همراه خواهند آورد

جنگ ها " ه از دهان شهروند عادی بيرون می آيد، هندرسون چنين به نتيجه می رسد که چنين جمله عالمانه ای ک

  ).1993هندرسون ". ( برای اقتصاد خوبند

 به بعد می باشد؟ 1999اده از سال ما بايد از خود سئوال کنيم که اين گفتار عالمانه دليلی محکم برای جنگ های رخ د

آيا آنچه که رئيس جمهور آمريکا و . تی جنگی و دروغ های رسانه ای پنهانندچه دالئل مهمی در پشت ابر های تبليغا

  . نخست وزير بريتانيا در جهان شايع می نمايند واقعی است؟

استراتژی که از زمان جنگ کوزوو در . جواب به اين سئواالت را می توان از دل استراتژی جنگ ها بيرون کشيد

که در آن . بر خورد می کنيم) 1999(ين استراتژی در ابتدا به استراتژی ناتو در ا. در حال توسعه است" آزاد"جهان 

  .استراتژی دفاعی کشور های عضو ناتو هم چنين آلمان با استراتژی جنگ تطابق داده شده است

 به ساختمان ورد تراد سنتر آمريکا، استراتژی جديد امنيت ملی آمريکا طرح 2001 سپتامبر سال 11بعد از حمله 

نبايد فراموش نمود که اين استراتژی نوين . زی گرديد که بر اساس آن استراتژی فاز نوين نظامی برنامه ريزی شدري

سياست امنيت خارجی " به اين مفهوم که در اين قوانين .نظامی مرکز ثقل پيش نويس قانون اساسی اتحاديه اروپا است

در تمامی اين استراتژی های جنگی کامال روشن و .ددمی بايست تامين گر" جمعی کشور های عضو اتحاديه اروپا

صريح آمده است که جهان تحت تهديدات جدی قرار گرفته است و شيوه های قديمی جنگ برای دفاع از مرزهای ملی و 

  .منطقه ای ناکارا می باشد

 های مبادله توليدات امنيت راه:  بر سر امنيت و ثبات منابع مهم ثروت جهان استمسئله عمدتا" نوين" در جنگ های 

، امنيت سرمايه گذاری در مناطق بيگانه ، امنيت دسترسی بازار به بازار های " جاده ها و راه های آبی و هوائی" 

  .....جديد، امنيت در مقابل ناآرامی های داخلی و امنيت در مقابل حمله های خارجی و 

س به ساير ذخاير و منابع طبيعی و انسانی وابسته می باشد  اقتصاد نئوليبرالی در درجه اول به نفت و گاز و آب و سپ

 يک چنين عالئق کوتاه مدت اقتصادی را .که البته همانطور که اشاره شد مهمترينش همان سه منبع طبيعی مهم است

  .می توان با طرح ريزی استراتژی طوالنی مدت اقتصادی، جغرافيائی برای هميشه امنيت و ثبات بخشيد
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ماجرا بر سر امنيت غرب، استيل :" گفت1990/1991هور آمريکا در دومين جنگ خليج در سال بوش رئيس جم

  ". زندگی آمريکائی و نظم نوين جهانی است

: غالبا اين يا آن بخش مهم در مقابل با يکديگر نقش بازی می نمايند" نوين"در بحث و تبادل نظر بر سر جنگ های 

ائی ، هژمونی جديد اياالت متحده آمريکا ، يک امپرياليسم جديد آمريکائی و يک نفت در مقابل اهداف استراتژی جغرافي

  .امپراطوری

در سيستم جهانی سرمايه داری، جائی که قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی نمی تواند پايدار بماند، ما مشکل بزرگی 

اين مسئله از همان آغاز . می باشيمپيش روی خواهيم داشت و به لحاظ اقتصادی و نظامی با يک سيستم جنگی روبرو 

  .رهبريت سرمايه داری بر جهان صادق بوده است

من تحت عنوان سيستم جنگی اين را می فهمم که اين سيستم نه تنها در زمان  جنگ ها بکار گرفته می شود، بلکه در 

  .ی زمان ها صادق استزمان صلح هم اقتصاد بر زندگی روزمره حکومت می نمايد و نتيجتا اين سيستم برای تمام

مکانی گرفته تا مرزهای زمانی و از مرزهای ( در يک جهان جهانی شده يک چنين سيستمی هيچگونه مرزی را 

و بی حد و حصری، سيستم جهانی سرمايه داری را، از همان آغازش اين بی مرزی . نمی شناسد) مرزهای فرهنگی

  ).1974والر اشتاين . ( شکل داده و توضيح می دهد

  ".از همان آغاز سرمايه داری اين سياست بخشی از اين سيستم بوده است:" رزالوگزامبورگ می گويد

ست  از طريق جنگ های استعماری ، فتوحات، تجارت آزاد استعماری و سيا تا اواسط قرن بيستم16تقريبا از قرن 

ز فاز سياسی رفع استماری ديگر کسی از مستعمره ها و اصوال بعد ا.  و بکار گرفته شدندناوهای جنگی خلق شدند

  .بود" کشور های توسعه نيافته" استعمار سخنی به ميان نياورد بلکه اينبار سخن بر روی 

بر . اما چنين نبود. اين واژه جديد همه را دچار اين توهم نمود که گويا فاز اقتصاد استعماری ديگر بپايان رسيده است

سياستی که آنان را مجبور می نمايد . ه های قديمی،امروز سياست جهانی تجارت آزاد را تجربه می کنندعکس، مستعمر

به همين دليل بسياری از مخالفان جهانی سازی نئوليبرالی . مجددا مستعمره کشور های صنعتی و ثروتمند جهان باشند

غربی در خدمت کنسرن های بزرگ چند مليتی در جنوب جهان، سازمان تجارت جهانی را بنام دولت استعماری نوين 

  .می خوانند

آنطور که پيداست پيمان های چند مليتی و نهاد های جهانی چون سازمان تجارت جهانی ، بانک جهانی و صندوق بين 

در واقعيت حمله به برج . المللی پول نمی توانند بطور دائمی عالئق کنسرن های چند مليتی بزرگ را برآورده سازند

برای خود دشمنی ..." تهديد امنيت ملی" بهانه ای شد برای اين کنسرن ها که با نام 2001ی آمريکا در سپتامبر ها

ين سيستم اين دشمن در واقعيت برای آنان حقيقی ترين و قابل لمس ترين دشمن در ا. بسازنند" تروريسم" جهانی بنام 

قد علم کند و مرکز حمله تروريستی قرار نگيرند؟  جهان چگونه يک کنسرن غربی می توانند هر جائی در: جنگی است

  آيا آنها می توانند برای منفعشان هر کجا که موقعيت بود خود را جا بياندازند؟

 جنگی است که هر کشوری را : " گويدجنگ طوالنی مدت بر عليه تروريسم آنطوری که شيلی وزير کشور آلمان می

مانند يوگسالوی ، : که هنوز رهبران نئوليبرالی و قوانين آنان را نپذيرفته اندکشور هائی ".مورد تهديد قرار می دهد

  .عراق با توجيه مبارزه با تروريسم درهای بازارشان بروی بازار جهانی باز می گردد

با وجود اينکه برای يک چنين  حمله نظامی نمی توان واضح . در اين رابطه ما با يک جنگ بی مرز روبرو می باشيم

نام استعمار نام برد اما در ايدئولوژی انگليسی و آمريکائی اين نوع سياست نواستعماری، بعنوان نتايج ضروری از 

  ).35 صفحه 2003مقاله ماريا ميز سال .( جنگ بر عليه تروريسم پيشنهاد می گردد
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کوتاه مدت نمی تواند مسلما جنگی کوتاه مدت می تواند برای اقتصاد خوب باشد اما بايد توجه نمود که  اين جنگ 

از اين رو جنگی طوالنی مدت که به اشغال آن کشور و يا . منافع اهداف طوالنی مدت يک نظم استعماری را تامين نمايد

همانطوری که ما در کوسوو يا افغانستان و يا عراق شاهد آن بوديم ، می تواند منافع سياست آن منطقه منجر گردد 

اينکه مردم عراق نيروهای اشغالگر ارتش آمريکا و يا بريتانيا را استعمارگر می . ايدهای نو استعماری را تامين نم

چه در افغانستان و چه در عراق  دشمنی را . نامند خود بيانگر نفرت از حمله نظامی در يک جنگ چريکی واقعی است

  .وی تر از قبل از جنگ شدکه اشغالگران با مدرن ترين تسليحات نظامی بر عليه اش می جنگيدند، بعد از جنگ ق

بجای اينکه بدنبال داليل . شناخته می شود" دنيای متمدن" تروريسم در سرتاسر جهان بعنوان مهمترين تهديد جهانی 

در اين جاست که تحت اين مبارزه . با تمامی ابزار در مقابل آن مبارزه شودوجود اين تروريسم گشت، تالش می شود 

آنچه که باقی می ماند خشونتی عريان است و آنکسی که قدرت . ر پا نهاده می شودحقوق ملی و حقوق خلق ها زي

اين منطق بسيار . نظامی و اقتصادی را در دست دارد حقوق را تعيين می نمايد و اين خود منطق تمامی جنگ هاست

 اروپا بعنوان يک جنگ در حال حاظر توسط رسانه های ارتباط جمعی آمريکا و" نوين" قديمی و در عين حال منطق 

اين طبيعت " و يا " تا بوده و بوده جنگ هم هميسه بوده" حق طبيعی و منطقی تبليغ می گردد و گفته می شود که 

  . در واقع تالش می شود اهداف اقتصادی را در پشت طبيعت انسانی پنهان نمايند". انسان است که هميشه جنگ کند

نتيجه . يل خشونت های جنگی و عصبی در ذات انسانها تحقيق می نمايندروانشناسان مدرن مدتهاست که در باره دال

می تواند اين خشونت ها را از باال در محاصره " دولت قوی" تنها يک اين تحقيقات بيانگر اين مسئله می باشد که 

ها رشد خواهد خود درآورد و در اين صورت است که مجددا صلح بر انسانها چيره خواهد شد و رفتار صلح آميز در آن

  )1965هوبس . ( نمود

 اگر اين گفته را در شرايط مدرن کنونی تجزيه و تحليل نمائيم به اين مفهوم بر خورد می کنيم که قوی ترين دولت 

در واقع هم بسياری از .جهان بايد هژمونی اش را از طريق جنگ پياده نمايد تا اينکه اين جهان به صلح برسد

چون لکه ايده ها بيان اين . بعنوان تنها راه حل رفع بحران ها و اختالفات پيشنهاد می کنندروشنفکران غربی جنگ را 

  ). 1992هوندريش .( های خون جای پای سرمايه داری نئوليبرالی را نشان می دهد

تمامی آن چيزهائی که جوامع در طول تاريخ خويش خلق نموده اند . بايد همه چيز قربانی شود" صلح"برای اين 

آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، اخالق انسانی، تمدن و حتی دمکراسی چيز هائی هستند که در جنگ های : انندم

  . بايد برايشان ايستادگی و مبارزه نمود"   نوين"

 جنگ بی .جنگ های خارجی  به جنگ های داخلی تبديل می گردند" طبيعت انسانی" يا "  ضرورت جنگ" با منطق 

 و در واقعيت همه انسانها را در  عليه هر کسی که مظنون است می گرددريسم  هم تبديل به جنگ برمرز بر عليه ترو

در تمامی جوامع دمکراتيک کسانی که باعث جنگ های قديمی و جديد شده اند يک .مقابل   يکديگر قرار می دهد

ا از وجود اين تهديد نوين جهانی و اينکه چگونه ميتوانند  تا آنجا که امکان دارد انسانها ر: مشکل اساسی دارند

ضرورت ايجاد جنگی ديگر  با تسليحاتی مدرنتر و دشمنی ديگر قانع نمايند؟ انسانها می دانند که جنگ ها از آسمان 

نمی آيند و همچنين دليل اين جنگها عصبيت و خصلت خشونت بار انسانی نيست بلکه تنها مقصرين اين جنگ ها 

ريزی شده  ای هستند که باعث می شوند بسياری از بخش ها منهدم گشته و بسياری از برنامه های اقتصادی طرح 

اين انسانها می دانند که صلح توسط اين همه تسليحات و مهمات ارتشی بر قرار نخواهد شد .کشور ها مستعمره گردنذ

 و همه صلح برقرار می شودنند که چگونه انسانها همچنين می دااين . بلکه برعکس بدنبال تسليحات جنگ خواهد آمد

همه چيز برای :"  را بخاطر دارند که می گويدشايد بسياری جمالت گاندی . چيز در دسترس همه کس قرار می گيرد
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هم چنين اين انسانها می دانند که به قول فيلسوف يونانی   ".نياز های انسانی  و نه حرص و طمع انسانی وجود دارد

 قدرت بزرگی چون آمريکا  آنطوری که اينکه اين جنگ طوالنی مدت برای ". يستجنگ پدر همه چيز ن" هراکليت 

 در مغز های انسانها جا بيافتد، بايد اين جنگ را ايدئولوژيک ، مورد قبول ، طبيعی و نرمال  طرح ريزی نموده است

با نظاميگری عجين )  چيز را رسانه ها، زبان ها، اقتصاد و خالصه همه( نمود تا بدينوسيله زندگی روزمره انسانها را 

  . ساخت

زيرا که صلح هم در .اين کتاب تالس دارد بر عليه اين جنگ آن چيزی را که در مغز ها رشد نموده است   پاک نمايد

در . اين روند چيزی بيشتر از پولميک کردن ميان منفی گرايان و واقع گرايان  است. ابتدا در مغز ها  شکل می گيرد

مهمترين طرز تفکری را که که اين .  يک واقع گرائی جديد و نگاهی واضح به واقعيت های جهان داردواقع احتياج به

ديد جديد به جهان می تواند به ديگران  منتقل کند اين است که   اين انسانها حتی اگر بسيار خردسال هم باشند از مادر 

بلکه عوامل . که جوانمرد و يا مبارز هم نخواهند بودآنها نه تنها طبيعتا خشونت ندارند بل. جنگجو بدنيا نمی آيند

هم چنين زنان بطور . خارجی در زندگی اين انسانها باعث می شود که آنان خشونت بار يا مبارز و جوانمرد شوند

نه زنان . طبيعی نه کسانی هستند که بايد قربانی شوند و قربانی بدهند و نه کسانی که تنها در روياهايشان بسر می برند

ميتوانند منفی تر و يا مثبت تر و يا صلح طلب تر از مردان باشند ،  بلکه اين خصلت ها به آنان داده می شودو زندگی 

چون سيل " نوين" و جنگ های " قديم"  اين حقيقت است که جنگ های از همهمهمتر  . آنان را اين چنين می سازد

ها خيلی سرد و خشک و عريان برنامه ريزی می گردند و به بلکه اين جنگ . از آسمان بر سر ما جاری نمی شوند

  . صلح جهانی هم از اين قاعده پيروی می کند. اجرا در می آيند

دقيقا اگر بتوانيم جنگ های اقتصادی و نظامی را بعنوان يک سيستم جاری طرح ريزی شده در سطح جهان درک 

ما برای درک اين جنگ های کوتاه مدت و . ز نتايج دست يابيمنمائيم ، سپس توانسته ايم در مغز های خود به بسياری ا

دراز مدت احتياج به گوش های درازی خواهيم داشت که بتواند وقايع دور و نزديک را بشنود و درک کند و از اين 

اند وقايع روزمره در جهان که مرتبا از سوی رسانه ها و ايدئولوگ های جنگ تکرار می شود، به نتايجی برسد تا بتو

با طی کردن اين روند می . فاتحان چه منظوری دارند و فتح شدگان چه می گويند:تشخيص دهد در جهان چه می گذرد 

توان ضد و نقيص های اعمال و کردار و حرفهای آنان را که بدون هيچ گونه مقاومتی از طريق رسانه ها پخش می 

ه يکی از ضد و نقيض ها اين است که جنگ عراق بعد از برای نمون.  که چه می گذردگردد را پيدا نمود و درک کرد

حال بايد از خود سئوال نمود که چرا به . پيروزی قوی ترين قدرت نظامی، اقتصادی جهان در اين کشور به پايان نرسيد

 آيا پايان نرسيد؟ و يا اين سئوال که غرق شدن اين قدرت بزرگ در افغانستان و هم اکنون در عراق چه مفهومی دارد؟ 

در آخر چه .... هنوز صادق است؟ صورت حساب ها، خرج ها و " جنگ برای اقتصاد خوب است" اين گفته که 

  ميشود؟ چه کسانی از اين خرج ها بهره می برند و چه کسانی متضرر می شوند؟ 

به گوشی دراز برای اين منظور ما احتياج . تمامی اين سئواالت را نمی توان با يک گوش  شنوا و حساس پاسخ داد 

 بتواند جنگ را به طوری ايدئولوژيک، سياسی ، اقتصادی و تاريخی تجزيه و ر را ببيند وداريم که بتواند وقايع دور ت

  .تحليل نمايد و به نقد بکشاند

در اينجا خواهيم ديد که اين . نهفته است" نوين" در مرحله نخست بايد روشن کنيم که چه چيز هائی در جنگ های 

شور های جهان بر عليه ضعيف ترين و فقير ترين کشور  قدرتمندترين و ثروتمند ترين کاز سوی" نوين"ی جنگ ها

يعنی برای دفاع از امنيت اين کشور ها . پس در نتيجه به هيچ وجه اين جنگ ها تدافعی نمی باشند. ها اجرا می گردد

ی ارتکاب به جنگ مطرح بود در اينجا مفهومی پس اين منطق هم که قبال برا. نيست که آنان دست به جنگ می زنند
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مسائل بشردوستانه و "آيا اين جنگ ها بخاطر . بجای اين بايد بدنبال داليل ديگری برای اين جنگ ها باشيم. ندارد

انجام می پذيرند؟ آيا داليل سياسی،اقتصادی و يا استراتژی جغرافيائی باعث اين جنگ ها نمی شوند؟ آيا تنها " اخالقی

"  اين جنگ ها رخ می دهند و يا همچنان که در افغانستان ادعا شد برای لحاظ   جلوگيری از فجايع بشردوستانه به 

  )2001نوام چامسکی ( اين جنگ ها اجرا می شوند؟ " نجات زنان و آزادی زنان

تنها برای توجيح می کند، " جنگی عادالنه"که تحت تاثير آن جنگ را " حمله های نظامی بشردوستانه" واژه 

  . مشروعيت دادن به اين جنگ ها بکار می رود

همزمان با بکار بردن اين داليل برای توجيح جنگ حقوق مليت ها و حقوق ملی کشور ها به بهانه دفاع از کشور و 

تمامی اين بهانه ها و سياست های جديد کمک می کنند تا استراتژی نظامی و . موقعيت جنگی زير پا گذاشته می شود

  .به اجرا درآيدتصادی جهانی سازی نئوليبرالی کنسرن ساالر اق

جنگ در خارج بدنبال خود جنگ در داخل را همراه " هم چنين اين قانون در جمله معروف زير هم عمل می نمايد

  .به اين مفهوم که جنگ در سياست خارجی مطمئنا به جنگ در سياست داخلی منجر خواهد شد". خواهد داشت

جنگ نتيجه سياست و " نوين" خدمات اجتماعی و دمکراسی در کشور های ثروتمند همانند سياست انهدام سيستم

  )1999گری . ( استراتژی نئوليبراليسم کنسرن ساالر می باشد

گوش دراز به ما اين امکان را می دهد که به عمق درياچه گذشته ها شنا کنيم و بررسی و تحقيقات تاريخی در رابطه با 

 در اين بخش می بايست به عمق کامل اين (و روابط جنسيتی جنگ      و رابطه اين دو با هم،االری جنگ و پدر س

را مجددا بررسی و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و .... و باالخره رابطه اقتصاد و سياست و ) دست يابيمدرياچه 

. تواند ما را به عمق اين دريا هدايت کندبخصوص جنگ عراق می . رابطه آنها را با شرايط امروزی مقايسه نمائيم

آغاز " بمب های ارتش آمريکا در آنجا نه فقط مراکز غير نظامی و نظامی را نابود نمود بلکه بسياری از نشانه های 

و اقدام بيگانه و جا انداختن يک منطق جديد " مادر طبيعت" با جنگ عليه " تمدن"اين . ما را هم نابود نمود" تمدن 

ره خشونتی به زير دست کشاندن و برده نموده زير دستان ، قرار دادن زنان پائين تر از مردان و باالخ. شتآغاز گ

  .عريان حاصل اين تمدن نوين بود

از زمانی که اين منطق جنگ حکمفرما شد . در نتيجه دزدی ، دربدری و کار برده داری بدست آمد" تمدن" ثروت اين 

ز جسم با ارزش تر، نابرابری جنسيتی برتر از برابری جنسيتی ، مرد مهمتر از زن و آسمان از زمين مهمتر ، روح ا

  .گشته است.... 

چگونه اين منطق توانست بر عليه تمامی آن چيز ها قرار . بله از اين تاريخ به بعد اين تمدن برای همه خالق زندگيست

  . بتدا توسط زنان خلق می گرددبطور مثال در مقابل اين واقعيت که زندگی انسانی در ا. بگيرد؟

C.V. werlhof 1996 

همه چيز دوباره از نو آغاز شده . طوالنی ترين گوش دراز به ما نشان می دهد که اصوال هيچ چيز تمام نشده است

 رابطه ميان جنگ  که اولين خالق بشريت را می کشد ،عرفان بابلی ماردوک، قهرمانان جنگ و طراحان ، کسی. است

  . .... ژی و رهبريت و ری و توسعه تکنولوو پدرساال

Keller 1989 , kramer 1944, Gimbutus 1996 

خصلت اصلی اين سيستم جنگی، نوين، جهانی، بی مرز اين است که تحت آن اقشار و مناسبات نامبرده همزمان فعال 

قتصادی، جنبش دفاع از يا جنبش منتقد جهانی سازی، جنبش اهيچ جنبش اجتماعی،حال چه جنبش صلح . می گردند

اين کتاب . دولت اجتماعی و دمکراسی يا جنبش زنان نمی توانداز اين سيستم جنگی جهانی گذشته و آنرا ناديده بگيرد



 جنگ بدون مرز، استعمار جديد جهان                                                                
نوشته ماريا ميز   

 
بايد کمک کند که اين جنبش بين المللی رابطه ميان اقتصاد و قدرت نظامی بازيگران امپرياليستی جهان را بهتر بشناسد 

  . اش آنرا در نظر بگيردو در طرح ريزی استراتژی

خوانندگان . قصد اين کتاب ايجاد فضائی است که در آن مناسبات عميق بطوری جدی بررسی و تجزيه و تحليل می گردد

. هوشيار مطمئنا فراموش نمی کنند که خشونت سکسيستی پدر ساالری دقيقا به اين جنگ های جديد وابسته اند

  .همانطوری که در گذشته ها هم چنين بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

    


