
  جنگ و جهانی شدن– يازدهمقسمت 

  گذار کنونی جهان
  به چه قيمت 
  ؟تمام خواهد شد

  
مبارزه با "زير نام .  است درجهاناسیيك چرخش مهم سي شروع هازدهم سپتامبر نشاني

ت را به ينده بشريآغاز شده آه عواقب آن، آای ال گرانه يقت جنگی استيدر حق" سميترور
  . اندازد مخاطره می

جنگ با "دولت بوش به بهانه . شود  ای مرآزی محدود نمیيفقط به آس" كاي آمرنيجنگ نو"
ن يا( .ران و آره شمالی آرده استيات نظامی خود را متوجه عراق، ايسمت عمل" سميترور

  ) مترجم. آتاب قبل از جنگ با عراق نوشته شده است
  تار جمعی متهم میهای آش  را به ساختن سالح" به اصطالح شرور"ن آشورهای يواشنگتن ا

  .داند  سم را نامحتمل نمیيآند و استفاده از سالح اتمی در جنگ با ترور
شرفته اتمی است، خود يست سالح پيای با حداقل دو ل آه صاحب زرادخانهيدر آنار آن اسرائ

  . رود  دی جدی برای آشورهای عربی به شمار میيتهد
ن يدر هماهنگی آامل با استراتژی جنگ نون يل با فلسطيست آه جنگ اسرائيالزم به گفتن ن

انه را گسترش خواهد داد و يهای نزاع در خاور م د شعلهيحمله به عراق بدون ترد. كاستيآمر
طراحان پنتاگون .  انگلستان قرار خواهد داد-كايشتر در صف آمريل خود را باز هم بياسرائ

 است از دو جبهه با حضور صد اند آه قرار ماده آردهآز هم اآنون طرح حمله به عراق را ا
  .كائی انجام شوديمرآهزار سرباز 
ی را در مورد يها اند و طرح ای عمان به حال آماده باش درآمدهيكا در دريهای آمر توپ خانه

های  سيروهای مخصوص و سروين. آنند  من آماده میيعراق، سودان، سومالی، اندونزی و 
روهای نظامی و شبه ين نيت در بي در حال فعالكا به صورت آشكار و پنهانياطالعاتی آمر

  . ن آشورها هستندينظامی ا
روهای القاعده در سومالی ير تقاضا آرده در حمله به نيای آبيتانيكا از برياالت متحده آمريا

  .با آن همكاری آند
  

  ر قانونی يجنگ غ
 با 2001 اآتبر 7بانی آشورهای غربی در يا و پشتيتانيدولت بوش با همكاری دولت بر

شود و جنگی است   الملل محسوب می نين اقدام نقض حقوق بيا. افغانستان وارد جنگ شد
ن جنگ نه يا. گذارد  ر پا میيرا آشكارا اصول منشور سازمان ملل متحد را زيرقانونی زيغ

ت يجنا"توان آن را در زمره موارد   تكارانه است و میيقت جنايرقانونی بلكه در حقيتنها غ
  .ده استينام" تيمافوق جنا"آن را " دادگاه نورنبرگ"قرار داد آه " صلحه يبرعل

فغانستان هستند؛ در گناه در ا  بی ی آه مسئول قتل عام هزاران يها اسی دولتيرهبران س
ف حقوقی يدنظر جدی در تعري به تجد-ستی ي به بهانه قانونگذاری ضدترورـآشورهای خود 

  .  انددست زده" ت جنگیيجنا"و " سميترور"
 ق دادگاهيتوانند از طر   می-اسیيندگان سيعنی نماي -سم دولتی يان تروريگر مجريبه عبارت د

 خودسرانه هرآس را بخواهند بعنوان ،شوند  ل شده و میين تشكين قوانيهائی آه براساس ا
تكاران واقعی جنگی آه يمضحك است آه خود جنا. تكار جنگی معرفی آننديست و جنايترور
رند چه آسانی را تحت يم بگيتوانند تصم  ار دارند، حال میياسی را در اختيی باالی سها مقام



ل يارهای حقوقی و تشكيرپا گذاشتن معيآنان با ز. ب قرار داديت جنگی تحت تعقيعنوان جنا
ت يچون در نها. اندازند  گران میيت را به گردن دين ضمنا مسئوليهای خارج از مواز دادگاه
تكار جنگی اعدام يد به عنوان جنايرند چه آسانی بايگ  م میيمی هستند آه تصمهای نظا دادگاه
  . شود
استمدارانی يروند آه در آن س  تر میينسان آشورهای غربی به سرعت به سمت نظمی توتاليبد

های باالی  ر پوشش دمكراسی مقاميت تمام و زيتكار جنگی هستند با مشروعيآه خود جنا
  .آنند  ای را اجرا می م خودسرانهيرفته و به نام مردم هر تصمار گيمملكتی را در اخت

   
  كايامپراطوری آمر

ها تن  ونيلي آه به فقر می رآود جنگ با افغانستان همزمان با رآود اقتصاد جهانی آغاز شد،
های   دهد، مؤسسه  طی آه اقتصاد اجتماعی به سقوط خود ادامه میيدر شرا. ده استيانجام

های   مجتمع. كا به آار انداخته اندين حنگی آمريت ماشيی خود را در تقوها  هيمالی سرما
نند آه يب  حاتی را تدارك میيستمی تسليكائی در حال حاضر سي نظامی آمر-بزرگ صنعتی

رو تنها در ين نيا.آند  ل میيروی نظامی و اقتصادی جهان تبدين نياالت متحده را به بزرگتريا
ان يكا آن را به زيز هست آه امريه اروپا نيبرابر اتحاد ه درست، بلكيه نين و روسيقبال چ

  .داند  هژمونی جهانی خود می
قت مستلزم نظامی يآند در حق  رهبری می" سميجنگ با ترور"ر نام يكا زيجنگی را آه آمر

امپراطوری "عی از جهان است آه به استحكام به اصطالح يون منطقه وسيزاسيلتاريآردن و م
س اتحادی يكا و انگليان آمري م1999وگسالوی در سال ياز جنگ . واهد نمودآمك خ" كايآمر

است خارجی و يدو در مسائل نظامی، س نينظامی بوجود آمد آه متكی بر ارتباط تنگاتنگ ا
انه يس در خاور مي انگل-كاينده آمريل هم به عنوان نماياسرائ. های اطالعاتی است سيسرو

مستعمره ساختن دوباره نه تنها " سميجنگ با ترور"الم نشده ی و اعيهدف نها. دينما  عمل می
  . باشد  ره هند میيران و عراق و شبه جزين و آشورهای بلوك شوروی سابق، بلكه ايچ

  ت، شرآتياستر  های مالی وال بنگاه. آنند  شانه به شانه هم حرآت میجنگ و جهانی شدن 
های   ائی اسلحه، ستونيتاني بر-كائیيان آمرد آنندگيسی، تولي انگل-كائیيهای بزرگ نفتی آمر

  . د اقتصادی استيمحوری هستند آه به دنبال تصرف مرزهای جد
ق نظامی، يآن است آه آشورهای مستقل را خواه از طر" كاين آمريجنگ نو"هدف نهائی 
  . ل آنديرانگر، به آشورهائی در خدمت بازار آزاد تبدياقتصادی و" اصالحات"ل يخواه با تحم

 در  -د شدهي تاآ1999شم در سال ي همانگونه آه در استراتژی جاده ابر-كاين آمرينگ نوج
خ به مثابه گهواره تمده باستان و پل ارتباطی يتار ريای است آه در مس حال نابودی منطقه

ا و با همكاری يق سازمان سيواشنگتن از طر. اروپای غربی و شرق دور شناخته شده است
های سابق   های اسالمی در جمهوری  نظامی پاآستان به شورشهای اطالعاتی سيسرو

ها   ن شورشيهای مخفی خود از ا  ن شكلی آامال آگاهانه داده و با آمكيشوروی، هند و چ
 ها استفاده می ن آشورها و جدائی اقوام و ملل آنيف اقتصادی ايای برای تضع لهيهمچون وس

  . آند 
ای ي، دست در دست هم، در حال نابودی تمدن آس"زاد سازی بازارآ"به طور آلی جنگ و 

  . ها هستند ر ساختن آنيق فقيانه از طريمرآزی و خاور م
  
  مانان ناتويپ  هم
كا در سازمان نظامی ناتو يهای آمر  مانيد در اتحاد نظامی غرب، هم پيرغم اختالفات شديعل
 2001 افغانستان در سال س بهي انگل-كايا از حمله نظامی آمريتاليعنی آلمان، فرانسه و اي

  . ت آردنديحما



عی يم منطقه وسيو تقس" استعمار مجدد"ن آشورها در مورد ين ايرسد آه ب  ن به نظر میيچن
  . شود، اختالفی وجود ندارد  ن میيآه شامل اروپای شرقی و بالكان تا مرزهای غربی چ

م مجدد يسر تقس  بركا، رقابتيمرآان آلمان و يژه ميع، بوين منطقه وسيولی در داخل ا
از بعضی . خی درك شوديی تاريد برمبنايم مجدد باين تقسيا. باال گرفته است" های نفوذ حوزه"

ان يقا در پاين و تصرف قاره آفريهای اروپائی در آنگره برل  ه توافق قدرتيلحاظ وضع شب
ط با در ارتبا(ن آمی قبل از جنگ جهانی اول ياست استعماری در چيس. قرن نوزدهم است

  .رفته شده بوديستی به شكلی آامال هماهنگ پذياليهای امپر  ز از جانب همان قدرتين) بنادر
   

  ی نظامی و اطالعات نيماش
 -های اجتماعی كا و آانادا سازمانيا، آمريتانيهای غربی مانند بر شتر دمكراسیيج در بيبتدر

گر ولی بنام منتخبان يی دير جامات ديتصم. شوند  ل میيفاتی تبديی تشريها  دولتی به سازمان
رد و يگ  تر قدرت میين آشورها نظمی توتاليدر ا. شود  اسی مردم گرفته میيندگان سيو نما
سازمان . شوند   دولتی می-های اجتماعی  ن سازمانيسی جانشيهای اطالعاتی و پل  سيسرو
كا را يت خارجی آمراسيم سيه و تنظيل شده و تهيتبد" دولت موازی "االت متحده به يا در ايس

ا بصورت عضوی از ين آشور، سازمان اطالعاتی سيبه عالوه در ا. برعهده گرفته است
های نظامی و اطالعاتی به شرآای  سيمقامات ارشد سرو. های مالی درآمده است مؤسسه
  . اند ل شدهيت تبدياستر  های مالی وال ن مؤسسهيبزرگتر

ارد دالر در سال بالغ يليم، به سی ميبال متذآر شدگونه آه ق  ا،همانيبودجه رسمی سازمان س
  .شود  می
ن يهای مخفی است آه سر به چند تياز درآمدهای حاصل از فعال رين بودجه رسمی غيا
  .زند  ارد دالر میيليم

قات آلفرد يتحق. توان به قاچاق مواد مخدر اشاره آرد  ات مخفی سودآور میين عملياز نمونه ا
های   استيشبرد سيا برای پيتنام، سازمان سيآه از زمان جنگ وآند   مك آوی فاش می

  . آند  خود استفاده می" ات مخفیيعمل"بانی مالی يواشنگتن، از قاچاق مواد مخدر جهت پشت
های مالی پرقدرت  كی از مؤسسهيهای آالن قاچاق مواد مخدر به  ه سوديا در سايسازمان س

ادهای مالی يها و بن  ها، بانك  ای از شرآت كهر پوشش شبين سازمان زيا. ل شده استيتبد
ر چتر سازمان يی آه زيها شرآت. آند آه موجب قدرت و نفوذ فراوان آن شده اند  ت میيفعال

 د اسلحه، شرآتيهای بزرگ تول  آنند با گذشت زمان در آمپانی  كا آار میياطالعاتی آمر
ب ين ترتيبد. اند التی نفوذ آردههای مستغ  ها و مؤسسات مالی و شرآت  های نفتی، بانك 
ات بانكی يا، به عملياردها دالر سود به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، با آمك سازمان سيليم

به . شوند  ه گذاری میيهای مختلف اقتصادی سرما شوند و در بخش  وارد می" قانونی" 
های مالی و بانكی  ا نقشی مهم در جهت منافع مؤسسهيات مخفی سازمان سيگر عمليعبارت د

. دهد  ها قرار می  ن موسسهيهای به دست آمده از قاچاق مواد مخدر را در خدمت ا دارد و پول
ك يای استراتژ ن در جهان به منطقهييد آننده هروين تولين لحاظ افغانستان به مثابه بزرگترياز ا
د ير شد توليد ناگزر فشار سازمان ملل متحينكه زيل ايحكومت طالبان به دل. شود  ل میيتبد
بمباران . شد  اغی محسوب میي درصد آاهش دهد از نظر دولت بوش 90زان ياك را به ميتر

اردها يليا هموار نمود آه ميت سازمان سير حمايافغانستان را ه را برای قاچاق مواد مخدر ز
بری ر رهيد افغانستان زيمدن دولت جدآچنانكه به محض روی آار . دالر سود آن خواهد بود

  .ك شديزان قبلی خود نزدياك به ميد تريحامد آرزای تول
  
  
  
   



  "ات سودآوريك عمليجنگ به مثابه "
های   تيهای اطالعاتی و نظامی فعال سازمان. ار سودآور استياتی بسيجنگ ضمنا عمل

های دفاعی،   سينه سرويوری را در بخش خصوصی و در زمآار سودياقتصادی بس
  . ره به راه انداخته انديستخدام مزدور و غاطالعاتی، ا

ن ي رابط ب-هالی برتون  ق شرآتيك چنی از طري از جمله د-مقامات باالی دولت بوش 
  . باشند  نه میين زميهای مختلف در ا  مؤسسه

ب، رشوه به يه فريق و بر پاي، آسب سود از هر طر"ن جهانیينظم نو"ر شعار برقراری يز
نها منافع يدر پشت همه ا. شود  نه اطالعاتی دنبال میيات مخفی در زميله، عميمقامات بلند پا
 م میياالت متحده تعليت اير چتر حمايشبه نظامی ز  های گروه. می نهفته استياقتصادی عظ

  . وندنديپ  ها را استخدام آرده به آنان می نند و مزدورانی از بخشی خصوصی آه پنتاگون آنيب 
 تابع منافع ریيگ  مين تصميا رد،يم بگيتصم مورد جنگ دولت درنكه يا یدر مجموع به جا

آه با  یيها  اطالعاتی بجزارتباط ماموران به عالوه. است خصوصی شده اقتصادی
 نيا. اند ارتباط گرفته آدم آشی های كايبا سند انهيا مخفيس ق سازمانيطر دارند، از تياستر وال
 "نتابع قانو های شرآت"بزرگ در  های  گذاریه يسرما به" شوئی پول"ه يسا ها در كايسند

   .دست زده اند
 سازمان هيسرما"  و" افتهي سازمان  تيجنا" ن يب آند آه  عمل می جهانی به شكلی نينظم نو

 تجاری و مالی د ساختاريتجد گريبه عبارت د  .ستيص نيتشخ نوع مرزی قابل جيه" افتهي
هست،  زيجنائی ن همزمان اقتصاد" شدنجهانی  "ليدر جهت تسه المللی نيب اسيدر مق

 هم به نوبه دستگاه دولتی  .تارتباط اس آالن در های هيسرما ك بايارگان آه به نحوی اقتصادی
است يس رندگانيگ ميان تصميم از ارتباط ادیيشواهد ز اآنون. شود  می "تكارانهيجنا " خود

  .دست است مواد مخدر در های  آارتل دولت بوش و خارجی
  
  آردن زهيردال

در  قرار دادن آن و" اياورآس" نفتی داالن ميذخائر عظ ها و لوله با هدف آنترل واشنگتن
ت ينها ف و دريرا تضع هين و روسيدارد چ سی، قصديانگل  -كائیيآمر نفتی های خدمت غول

آشورها  نيپولی ملی ا ستم مالی ويس واشنگتن بر ن منظوريبد  .ل آنديتبد مستعمره خود به
 بعضی از ن امر دريا  .آشورها آند نيملی ا ن پوليگزيجا دالر را آوشد  گذاشته و می دست

   .است آنها را گرفته جای پول ملی بايدالر تقر اجرا شده و سابق شوروی های  جمهوری
 خود را در حضور نظامی االت متحدهيا طی آهيشرا سپتامبر و در ازدهميپس از  چند هفته

ن يا .رفتيت پذيعضو ن را بهيچ  "نتجارت جها سازمان" آرد  میمين تحكيچ مرزهای غربی
غرب باز  نهادهای مالی ها و  روی بانك ن آشور بريا آه نظام بانكی معنای آن بود امر به
  .شود

شرآت  ها هزار به ده دهنده اعتبار دولتی را آه ستم بانكیيس ن آن است آهيچ تالش غرب در
 بانكی بود آه ستمين سيهم نجاست آهيا تعجب آور. آند فياست تضع آننده آشاورزی ديو تول

مت يبا ق دات دستیيساخت تول غرب در" صنعتی مستعمره" نيمثابه بزرگتر ن بهياز نقش چ
گر آغاز اعتباری دولتی ستميس دنيبرچ. نمود تيكا حمايآمر اروپا و برای صدور به ارزان
 ديتجد .خواهد آرد ا دگرگونن ريچ چهره اقتصاد خواهد بود آه از ورشكستگی موجی
در  ارزش پول ملی منجربه آاهش ندهيسال آ خود در چند ن به نوبهيچ نهادهای مالی ساختار

اسی يس اقتصادی و و راه استعمار ارز خواهد شد جانب بازار لی ازيتحم بازهای جه سفتهينت
   .دخواهد گشو ه خارجیيسرما آشور را توسط نيشتر ايب هرچه

سفته " آنترل آامل نشان داد، 1997ا در سال يآس بحران شرق همانگونه آه ،گريد به عبارت
  .مبدل شده است اقتصاد ملی برای نابودی ای لهيبه وس مبادالت ارزی بر" نهادی بازهای



آوتاه مدت،  ل ارز دريتبد اتيرعمليسفته بازی نظ تمام امكانات "یجنگ مال " ن مفهوم،يدر ا
تصاحب  بازی برای امكانات سفته نياز ا .رديگ  خدمت می بهره را يغ انتخاب ارز و حق

 ريماتاه"  طورآه همان. شود  استفاده می ديتول ستميبر س مالی و تسلط های  ثروت
آشور  كيارزش پول  آشاندن عمدی به سقوط نيا" :آند  می ديمالزی تاآ رينخست وز  "محمد
   ".شود  می محسوبمستقل  حقوق آشورهای ديسود، نقض شد بخاطر آسب فقط

  
  ابزار فتوحات "نگ مالیج"

 ،1997سال  یيايمالی آس ان بحرانيجر بازها، در لند سفتهيتا اندونزی و جنوبی، در آره
 مقامات محلی طی آهيدر شرا آردند، آن هم را غارت ن آشورهايمرآزی ا های  نگی بانكينقد

 بازی،  ات بورسيعمل نيان اير جرد  .آردند  پول ملی می برای حفظ ارزش جهينت  بی  تالشی
 آشورها به نيمرآزی ا های  بانك رهيدالر از ذخ ارديليصد م ش ازيماه، ب ظرف مدت چند
پول ملی  و برایيسنار ر همانينظ. افتي غربی انتقال مالی خصوصی های صندوق مؤسسه

  .است ز طراحی شدهين نيچ
ن يا اند؛ داشته قابل مالحظه ن رشدیجهانی دوم تاآنو مزبور از جنگ آشورهای در حالی آه

شدن  ريكاری و فقيب ملی، رشد های ارزش پول باورنكردنی باعث سقوط هيم سرمايعظ انتقال
 بی  آشورها را نيملی ا ارز، اقتصاد مالی در بازار تقلب. مردم شد عی ازيقشر وس شبه  كي
 "الشخور"به  معروفخارجی  گذاران هيسرما آنها توسط برای غارت آرد و راه را ثبات 

  .هموار نمود
نگونه يا بورس بازان در از مقابله با محلی ناتوان داد آه حاآمان بوضوح نشان ن واقعهيا

 به. داده اند ملی را از دست اداره اقتصاد آشورها قدرت نيمرآزی ا های هستند و بانك موارد
 ار داشتهياخت درآشور را  كيره ملی يذخ بزرگ خصوصی های  بانك گر وقتیيعبارت د
ستند ين مرآزی قادر های بانك خواهند آرد و دولتی غلبه دستگاه مالی قدرت محدود باشند، بر

 و وامدار اريمالی در اخت های استيس. آنند آنها مقابله بصورت جمعی با ايتنهائی  به
 عمومی بودجه های نهيصرف هز توانند از  می لين دليبه هم خصوصی است آه بستانكاران

در  مان آاری آهه(آارمند شوند آارگر و ها  ونيليحقوق م ز آردنيوار آنند، مانع ریيجلوگ
به  . متالشی آنند اجتماعی را های برنامه د ويو تول) دهند   انجام می شوروی سابق آشورهای
 كایيآمر ن،يمرآزی در چ های  ه بانكيبرعل بازان  بورس های  حمله د بحرانيتشد موازات

  .دهد  ش میيافزا اقتصادی را های فاجعه خطر بروز رد ويگ شدت می انهيم اورن و خيالت
قواعد  صنعتی، طبق آشاورزی و مقررات در امور تجارت و حذف ونيبراسيل به موازات
  .شود  می ن دامن زدهيچ اجتماعی در به انفجار تجارت جهانی، سازمان

 نيس" مختار منطقه خود در تبت و كايدولت آمر تحت رهبری ايسازمان س انهيمخف اتيعمل
برای  ط مطلوبیيشرا جدائی طلب، های  ه برجنبشيتك خواهد با  می غور،يجمله ا ، از"انگيچ
  .خواهد آرد تيرا تقو ونيزاسيپروسه دالر نوبه خود آورد آه به اسی بوجوديس ثباتی  بی
 هدف واشنگتن . استداشته فاجعه همراه بانكی ملی های  مؤسسه فيا تضعيدن تمام نقاط در

در تقابل  است آه" جهانی پول" به عنوان  آن توسط دالر نیيگزورو و جايي فيدر واقع تضع
  .شود  دنبال می بانكی اروپائی ميمنافع عظ ی بايارويرو و
 در حال مبارزه ورويآه دالر و  نجاآجمله در  از جهان، از عیيمنطقه وس ونيزاسيتاريليم

  .ان رسانديپا سود دالربه رقابت را به نيآه اآن است  هستند، در جهت
         

   یمكره غربين ونيزاسيدالر و ونيزاسيتاريليم
مالی  های  مؤسسه با آنار زدن "تياستر وال"عنی ي كايمتحده امر االتيداری ا هيمرآز سرما
اشنگتن و  .گرفته است ر نظر خوديز ن قاره رايا آنها، اقتصاد گرفتن جای كا ويآمر ملی قاره
مثابه  دالر را به را ملزم آرده نيكای التيآمر آشورهای  "المللی پول نيصندوق ب" با آمك



السالوادور  پاناما، ن،يآرژانت آشور اآوادور، كا در پنجيآمر تا آنون دالر  .رنديبپذ" ملی پول"
  .است ل شدهيتحم مثابه پول ملی گواتماال به و

 و بانك مرآزی "تياستر وال. "باری دارد ادی اسفاقتصی ـ اجتماع عواقب ونيزاسيدالر
نظر  ريما زيمستق آشورها را نيپولی ا های  استيس "كايآمر فدرال رهيذخ"به  كا موسوميامر

كائی يآمر بستانكاران ارياخت آامل در عمومی به صورت های نهيهز تمام ساختار .اند گرفته
قشرهای  اند و دهيپاش اجتماعی از هم های برنامه اند، آرده واقعی سقوط دستمزدهای .است
  .اند فقر افتاده آشورها به ورطه نياز مردم ا میيعظ
ن ياز ا .دهند ل میيتشك كا رايآمر "امپراطوری"دو ستون  ونيزاسيتاريليم و ونيزاسيدالر
شود،  می نيكا تاميآمر آمك نظامی نه آن توسطيهز آه" ايآلمب برنامه"طرح موسوم به لحاظ
مبادله  " هدف آن رشد جنوبی است آه كایيآمر در" نيآند" در منطقه ونيزاسيتاريليم هيپا

 یيكايآمر -سیينفتی انگل های  همان شرآت .منطقه است ونيزاسيدالر و" تجاری آزاد
 شوروی سابق ثروت آشورهای دنبال غارت آه به) و اآسون وميش پتروليتيبر شورون،(

 كا بهيآمر است خارجیيس .اند دا آردهيپ گر رايهمد زيننوبی ج كایيآمر نيمنطقه آند هستند در
  دنبال می ن رايآند آردن منطقه زهيتاريليم سم،يترور و جنگ با با مواد مخدر بهانه مبارزه

   .آند
های نفتی و منافع سرشار مالی حاصله از  ون در واقع حفاظت لولهيزاسيتاريلين ميهدف از ا

  . زند  اردها دالر میيليتجارت مواد مخدر است آه سر به م
های شبه نظامی متعددی را آه مسئول هزاران  نه گروهيهز" ايبرنامه آلمب"ر پوشش يكا زيآمر

  . آند  ن میيا هستند، تاميد شدن افراد در آلمبيقتل و ناپد
 المللی پول انجام می نيلی صندوق بيد به رهنمودهای تحميبا احترام اآ" ايبرنامه آلمب" اجرای 

ل ساختاری صندوق يهای اقتصادی تعد ن رهنمودهاست آه نسخهيرراستای اجرای اد. شود 
شه وری و آشاورزی ملی منجر يع پيا به نابودی صنايالمللی پول به عنوان نمونه درآلمب نيب

ون تجاری يزاسيبراليون قاره بطور آامل در جهت برنامه ليزاسيتاريليدر مجموع م. شده است
به موازات پروتكل همكاری نظامی ) ZLEA" (انيكائي تجاری آمرمنطقه آزاد. "قرار دارد

 ل شدهين منطقه تشكيكا بر اياالت متحده آمريكائی و با هدف آنترل آامل اي آشورآمر27ن يب
 اقتصادی -بحران اجتماعی). گذاری شده است  نام" ه مانائوسيانيب"ن پروتكل يا. (است 

ون است آه يزاسي در جهت پروسه دالرهای اعمال شده استيجه سيز نتين نيآرژانت
طور آامل در   ن آشور را بهياست مالی اي، آه س"كايره فدرال آمريذخ" و " تياستر وال"

  . ار دارند، مسبب آن هستندياخت
ه يار صاحبان سرمايطورآامل در اخت  های عمومی به نهيز نحوه مصرف هزين نيآرژانت در
های اجتماعی به فراموشی سپرده شده و  د، برنامهان دستمزدها سقوط آرده. كائی استيآمر
" تياستر وال"ن توسط ينكه پروژه آرژانتيچ آس در ايه. اند دهيت مردم به ورطه فقر غلطياآثر

كا دست يا آه امپراطوری آمرگر از دنييهر گوشه د دی ندارد و دريزی شده  ترديبرنامه ر
  .خواهد شدن وضع تكرار ينامرئی خود را به روی آن بگذارد هم

  


