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جي و نتاکردهاياهداف، رو: یبانک جهان  

 
مرداد هشتاد و هفتدوم شنبه چهار                                                                                             فريده ثابتی  

                                                               
  :مقدمه

 نه آن گونه که ادعا می شود، مورد بررسی قرارنک جهانی را همان گونه که هست، ودر اين نوشته سعی خواهم کرد با

دی را در رابطه با بحران بدهی ها، فقر فزاينده در کشورهای به اصطالح جنوب و در اين کار نقش اين نهاد اقتصا. دهم

  .ارتباط تنگاتنگ آن با سياست های کنسرن های مالی و در اين جا بانک جهانی را مورد توجه قرار می دهم

 ١٨۵ه با بانک بين المللی برای نوسازی و توسع) IBRD(شامل با مجموع پنج عضو يک گروهبانک جهانی در 

) MIGA(عضو، ١٧٩بنگاه مالی بين المللی با ) IFC( عضو، ١۶۶ توسعه بين المللی با موسسه) IDA(کشورعضو، 

 حساب مرکز بين المللی در تسويه) ICSID(عضو و ١٧١ذاری های چند جانبه با آژانس بين المللی تضمين سرمايه گ

بانک جهانی يک : " اهدافش را چنين تعريف می کندخود وشغول است وعضو، به فعاليت م١۴٣مشاجرات بين المللی با 

  )IBRD(نهاد ن دوايجاد آسراسر جهان است که درحال رشد دری مالی و تکنيکی برای کشورهای درهامنبع حياتی کمک

ين دو نهاد نقش مهمی ا. موسسه توسعه بين المللی همکاری کرده اند) AID(بانک بين المللی برای نوسازی و توسعه و 

ما با هم وام های کم بهره، . در هدف ما در رابطه با کاهش فقر جهانی و باالتر بردن سطح زندگی بازی می کنند

اعتبارات غيرانتفاعی و اعطای امتياز را برای کشورهای در حال رشد جهت تعليم و تربيت، بهداشت، زيرساخت ها، 

در ادامه خواهيم ديد که آيا واقعا بانک جهانی چنين اهدافی را دنبال کرده و   ."يم فراهم می کن* مقاصد ديگرارتباطات و

  .می کند و يا همان طور که آمده مقاصد ديگری را دنبال می کند که در اين تعريف نيامده است

ال موسسات ها و اعمما نفس کار، سياست.  داری داردبانک جهانی نقشی کليدی در جهانی سازی فزاينده نظام سرمايه

 سازمان تجارت جهانی را درمورد گسترش جهانی شدن  المللی پول والمللی مانند بانک جهانی و صندوق بينمالی بين

ها از زمين تا آيد با اهداف واقعی آنها به ذهن میاساس اين موسسات و مفهومی که از آن. توانيم درک کنيمبهترمی

های راهبران اين المللی کردن سياستالمللی بودن در واقع به معنای جهانی و بينجهانی بودن و بين. آسمان فاصله دارد

های بزرگ برای بلعيدن تمام جهان، برای کسب سودهای های سرمايهنهادها است؛ يعنی جهانی کردن سياست

 به کل اقتصاد برای شريک شدن در ارزش اضافی توليد شده در سراسر جهان و برای ديکته کردن اهداف آن ها ويژه، 

  . جهان و تبديل آن اهداف به اهداف جهانی 

 آغاز شده و اکنون به درجه ١٩های فرامليتی براقتصاد جهان است که از قرن اين به مفهوم حاکم شدن سرمايه

ن اکنو. بنابراين، سرمايه ملی و بورژوازی ملی و نظاير اين ها ديگر معنايی ندارد. پيشرفتگی اش رسيده است باالی 

 وسيع جهانی قرار دارد و رشد هر کدام از آنان به ترين واحد بهره برداری خواه توليدی يا خدماتی در زنجيره کوچک

های بزرگ ای است، گرچه در اساس با رشد نظام دانه های کوچک زنجيره به نفع دانهمفهوم گسترش اين سيستم زنجيره

آيند و روند و به صورت شعبات سرمايه مادر در میدست شدن پيش میشوند و به سمت يکازهم پاشيده و درهم ادغام می
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در کنار بی معنا شدن سرمايه ملی، بازار ملی در سايه بازار جهانی قرار . تمرکز سرمايه را تقويت و تشديد می کنند

- ايران برای تعيين قيمتشود، چنان که به عنوان مثال بازاريابد و به زائده بازار جهانی تبديل میگيرد، استحاله میمی

  .های جهانی استهای روزانه کاال هر صبح منتظر تغييرات ارز در بازار جهانی و قيمت

سياستی . تغيير استراتژی و سياست سرمايه بازی کرده و می کندنوان يک موسسه مالی نقشی عمده دربانک جهانی به ع

ملبس به دموکراسی  استعمار پوشيده و شکل جديدی ازکه می بايست جانشين سياست استعماری مستقيم قديم شود و

 و خودگستری آن اين پديده برای سرمايه. بورژوايی را عرضه دارد، شکلی که به استعمار جديد معروف شده است

نرخ سود، به مواد خام و نيروی کارارزان  سرمايه برای گسترش خود و برای جلوگيری از کاهش . ضروری بوده است

 کنترل سياسی غيرمستقيم و  می بايست برای کنترل منابع،. می بايست بازارها گسترش يابد و جهانی شود. نياز داشت

دراين فرايند، تقسيم کار بين المللی و صدور سرمايه نيز جايگاه مناسب خود را . اگر الزم شد مستقيم به کارگرفته شود

رياست بانک را همواره  .  بانک جهانی از آن گونه استپيدا می کند و نهادهای مالی مناسب نيز ايجاد می شود که

. آمريکاييان به عهده دارند و کشورها برای گرفتن وام ملزم به پذيرش سياست اقتصادی ديکته شده توسط بانک هستند

    .البته وام ها تنها برای طرح های پيشنهادی بانک جهانی پرداخت می شود نه برای رفع نياز کشور وام گيرنده

  تاريخچه بانک جهانی
اگرچه برای تاريخچه تاسيس بانک جهانی به نشست برتون وودز در دوران بعد از جنگ دوم جهانی استناد می شود،  

، دموکراتی که )  Woodrow Wilson(طرح آن حتی قبل ازجنگ جهانی اول وجودداشت و توسط وودرو ويلسن

در اين . کا انتخاب شد، فرموله و به کنگره آمريکا ارائه شده بود به رياست جمهوری اياالت متحده آمري١٩١٢درسال 

زمان با توجه به شرايط جهانی ناشی از جنگ، ويرانی زيربناهای اقتصادی و خوابيدن چرخ های توليد در اروپا، کل 

ش حقوق و برای اين که اعتصابات کارگری برای افزاي. سرمايه های آمريکايی به سمت توليد هرچه بيشتر هدايت شد

شرايط بهتر کار مانعی در اين راه ايجاد نکند و چرخ توليد برای لحظه ای متوقف نشود، خوِد کارفرماها به صورت 

جنگ و زندگی جنگی را در حقيقت توليدات آمريکا پيش می برد و . دستوری به باال بردن دستمزد و حقوق اقدام کردند

در چنين حالتی اگر بدون دخالت . و رشد سرمايه های آمريکايی بوددر عين حال جنگ وسيله رونق اقتصاد آمريکا 

آمريکا و بدون تضمين بازار برای کاالهای آمريکايی و سرمايه آمريکايی که با انبوه توليد متورم و متورم تر می شد 

به همين . وم بودجنگ پايان می يافت، بحران شيرازه هستی سرمايه آمريکايی را به لرزه در می آورد و عواقبش نامعل

، آن گاه که زمزمه پايان جنگ در گرفته بود، آمريکا ناگهان صلح طلب شد و ويلسون برای ١٩١٨ ژانويه ٨ در سبب،

او همراه با اين خواسته خواهان !! پايان دادن به جنگ و برقراری صلح در اروپا از کنگره آمريکا مجوز خواست

 آتی آمريکا   سياسی نفره در اين زمان روی استراتژی١۵٠يک تيم . بروداصالحات قضايی شد تا کارها به خوبی پيش 

آن مسائل تجارت آزاد، موافقت نامه های باز،  ويلسون به کنگره اعالم کرد و درماحصل آن چيزی بود کهکار می کرد و

  :د که عبارت بودند از نکته فرموله شده بو١۴سخنرانی او با . داشتخودتصميم گيری در مرکز توجه قراردموکراسی و 

 بازکردن مرزهای اقتصادی و ايجاد شرايط الزم برای تجارت بين ملل به صورت آزاد، چيزی که بعد از جنگ  -

  .جهانی دوم به شکل موافقت نامه تعرفه و تجارت جهانی درآمد

 چيزی که عالوه بر تسهيل جنگ؛زمان صلح ومحدوده معين سرزمين ها درخارج ازآزاد کردن مطلق درياهای آزاد در -
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تجارت جهان برای حمايت ازآب های آزاد سراسرناتو را دردريايی آمريکا و دخالت ناوگان هایمجوز  انتقال کاال،امر

منافع سرمايه، که آن را منافع آمريکا می  اقصی نقاط جهان را هنگام به خطرافتادن امکان دخالت سريع آمريکا درآزاد و

  .اهم کردخوانند، فر

   اعالم تنگه داردانل به عنوان يک گذرگاه آزاد برای عبور کشتی ها و تجارت بين المللی -

 پيش برد استراتژی خود برای آينده نگری آمريکااين بند ناشی از.  آغازکننده جنگآلمان به عنوان نگرفتن غرامت از-

سرمايه در اقصی نقاط جهان جهان گستری هرچه بيشترآمريکا برای گسترش هژمونی خود و  های آتی که جنگبود تا در

نی به غرامت ضايعات مالی و جاترميم خرابی ها وادی و فرهنگی وبرپا می کرد، هنگام بازسازی زيرساخت های اقتص

 ورترا به ص بتواند مازاد انباشت سرمايه خودآمريکادرعين حال و. امت به ميان نيايدغردرجنگ، سخنی ازمردم درگير

. خود دورکندبيندازد و بحران را ازغيره به کارتخصصی وهای فنی ويرمستقيم، کمکغوام، سرمايه گذاری های مستقيم و

  .ببينيم اين سياست چگونه به اجرا درمی آيد و چه آينده ای داردانيم به سرنوشت عراق توجه کنيم وبه عنوان نمونه می تو

بزرگ، چيزی که  ل کوچک وی ملل برای دادن تضمين استقالل سياسی به همه ملشکل گيری يک موافقت نامه عموم -

  .به مضحکه تبديل کردراحق تصميم گيری آنها  وتو، حق ملل وبا ايجاد حقکرد وسازمان ملل اعالم وجودشکل بعدها در

مونته   ، رومانی، صربستان،درکشورهای مختلف ازجمله روسيه،ايتاليا، مجارستاناشغال موادی درموردخاتمه دادن به  -

  .فرانسه و نگرو

 در جريان کنفرانس صلح پاريس مبنا قرار گرفت و ويلسون به خاطر ١٩١٩اين سخنرانی و نکات مطروحه در سال 

ما برای اين هدف وارد جنگ شديم که دنيا را " وی گفت . کوشش هايش برای صلح به دريافت جايزه صلح نوبل نايل شد

  "!!ت کنيم هداي به سوی صلح

 بند اول است که بيانگر عاليق سرمايه مالی آمريکا در رابطه با ۵چنان که می بينيم پاشنه آشيل اين سخنرانی همان 

مردم سرزمين های تحت سيطره استعمار قديم و ساير نقاط جهان بود تا اوال راه فرار از بحران سرريز انباشت سرمايه 

م برای صدورآن و نفوذ اقتصادی آمريکا به جای استعمار مستقيم منفور اروپايی در آمريکا را با ايجاد مکان های الز

جلوی رشد جمهوری تازه تاسيس شوراها در روسيه را بگيرد و حرکت آن را در مسير سرمايه داری . فراهم آورد

تانيا را به داشتن نقش تسهيل کند و گام به گام جای پای آمريکا را به عنوان رهبر امپرياليسم جهانی محکم سازد و بري

 ليتوفسک بود که به ياری آن سرمايه اولين گام پيروزمندانه خود در -اولين گام موفق آن صلح برست. دوم تنزل دهد

  .مبارزه عليه انقالب را جشن گرفت

 همه کشورهای در حال رشد جريان آزاد کاال را از طريق مرزهای ملی، خصوصی   کنگره آمريکا قول داد که برای

  . کردن امور دولتی، کوچک سازی نقش اقتصادی دولت و حذف کمک های دولتی تضمين کند

کاالها در محل توليد به مصرف می رسيد و ديده .  فعاليت های اقتصادی اغلب محلی بود١۵قابل ذکر است که تا قرن 

  :گرفتعموًال به سه طريق انجام میشدن مردم بيگانه نادر بود و اگر بود م

  .ريق حمله نظامی به کشورهای ديگر که با غارت و برده گيری همراه بود از ط-١

مردم در اين . شود از وايکينگ ها و مارکوپولو نام برد از طريق سفر و جهانگردی و اکتشافات جغرافيايی که می-٢

  . رسيدندجديد میبا پشت سرگذراندن خطرات دريايی به سرزمين های کردند ورمیبا کشتی سفطوالنی رادوران مسافات 
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ها در آسيا و خاورميانه ها و عرببرای صدها سال چينی. کردند از طريق تجارت، مردم به کشورهای ديگر سفر می-٣

 کريستف کلمب ١۴٩۵در سال . های استعماری آغازگرديد فعاليت١۴٩٢از سال . کردندوآفريقای شمالی تجارت می

از همين سال فعاليت هايی آغاز شد که پيش زمينه آغاز سياست . يی پرداختبرای تجارت و رسيدن به هند به سفر دريا

شود و چه مواد در کجا ها توليد می اين فعاليت ها شامل کشف و دريافت اين نکته بود که چه چيزهايی . استعماری بود

 کشف مناطق درآفريقا های اروپايی برای قدرت١۵از اواخر قرن . در کجاها وجود دارد معدنی و کشاورزی و طبيعی 

بعد از . کردنددادند و هيئت های اکتشافی را تامين مالی میو آسيا و امکانات موجود در آن ها پول اختصاص می

کردند در حقيقت مردمی بودند که گاه نظام های پيشرفته مناطقی را که آن ها کشف می. اکتشاف نوبت بهره برداری بود

بردند و ا اروپائيان با تخريب اين بنيان های پيشرفته، سياست استعماری خود را پيش میام. اقتصادی و اجتماعی داشتند

 و نيم قرن به ترتيب اسپانيا، پرتقال، انگليس، ۴ ميالدی به مدت ١۵بدين طريق از قرن . ناميدندآن را اشاعه تمدن می

 آفريقا و آمريکای التين برای حرکت کاالها و فرانسه، هلند، بلژيک، آلمان، ايتاليا و سپس آمريکا و ژاپن، در آسيا و

  :سرمايه و تقسيم نيروی کار دست به اقدامات زير زدند

. در اين زمان در ايران، فيليپين، هند و ساير کشورها مراکز نساجی پيشرفته ای نسبت به زمان خود وجود داشت

صنايع بومی . به کشورهای مستعمره سرازير کردنداروپاييان با ايجاد مانوفاکتورهای نساجی توليدات ارزان تر خود را 

اين مناطق که قدرت رقابت با توليدات اروپايی را نداشتند از بين رفتند و مردم اين مناطق به توليد محصوالت و موادی 

  . مجبور شدند که صنايع اروپايی به عنوان ماده اوليه به آن ها نياز داشت

 ويژه طال مهم ترين قدرت استعماری آن زمان اروپا يعنی اسپانيا، کريستف برای به دست آوردن محصوالت معدنی به

 در ميليون ها مردم بومی اين مناطق برای توسعه اروپا در اثر بيماری. کلمب را روانه کارائيب و آمريکای التين کرد

تهيه آن آمريکای التين و با رشد صنعت در اروپا نياز به موادی چون مس و بوکسيت باال رفت و . معادن جان سپردند

  . آفريقا را که منبع اين مواد معدنی بودند به ويرانی کشيد که اين روند، هرچند به شيوه ای ديگر، هنوز ادامه دارد

تقاضای اروپا برای مواد لوکس چون شکر، قهوه، کاکائو، چای و موز و به ويژه کتان برای انگليس سبب تخريب جنگل 

 پرتغالی ها در برزيل برای توليد ١۵٣٠اولين بار در سال . ها برای کشت اين مواد شدينهای انبوه و اختصاص زم

امروزه ميليون ها هکتار . شکر دست به تخريب جنگل زدند و اين امر تا به امروز هم در آمريکای مرکزی ادامه دارد

شود و با از بين بردن تخريب میجنگل برای توليد کاغذ، کشت سويا برای پرورش گاو و غيره در ادامه همان راه 

هم چنين ميليون ها کشاورز با از دست . شوندسدهای طبيعی در برابر جريان سيل و طغيان دريا سبب باليای طبيعی می

تا قرن  تجارت استعماری . يابدشوند و فقر و فاقه گسترش میدادن زمين های کشاورزی بيکار شده روانه شهرها می

های بزرگ اروپايی و آمريکايی و ژاپنی جايش را گرفتند و استعمار جديد به قولی با ين که شرکت ادامه داشت تا ا١٩

بيند اما اگر برای منافع سرمايه الزم ببينند از اشغال پنبه سرمی برد و ديگر نيازی به مستعمره سازی مستقيم نمی

زاد غرب آفريقا را به برده تبديل کرد و تجارت  ميليون انسان آ١٣سياست استعماری . سرزمين های ديگر ابائی ندارند

 کشور به ويژه در افريقا به چنان فقر و ۶٠امروزه . برده يکی از منابع اوليه انباشت سرمايه برای صنعت اروپا شد

فالکتی افتاده اند که بدون کمک خارجی قادر به ادامه زندگی نيستند و کمک های خارجی که معموًال توسط بانک جهانی 

گيرد نه به خاطر انسان دوستی بلکه فراهم کردن زمينه برای تامين منافع بيشتر است  صندوق بين المللی پول انجام میو
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  .آمدش يعنی فقر بيشتر برای توده های مردمو پی

  پيامدهای جنگ جهانی دوم و نقش اياالت متحده آمريکا در اقتصاد جهانی
ر کنفرانس برتون وودز در د. می رسداين زمينه به ثمرينيم کوشش ها دربعد از پايان جنگ جهانی دوم است که می ب

در اين . شودانگليس برای سيستم تجارت جهانی و تکامل اقتصادی جهان در دهه بعد از جنگ تصميم گيری می همپشاير

رت جديد مطرح  سياسی خود را از دست می دهد و آمريکا به عنوان قد-جنگ رهبری اقتصادی زمان، انگليس در اثر

سيستم ارزی و تجارت جهانی پياده کند تا فشار از ن است که نظم مورد نظر خود را دربنابراين، خواهان اي. می شود

نظام بانکی آمريکا برداشته شود و شرايط برای بهره يابی سرمايه های مالی و صنعتی آمريکا فراهم آيد تا از خطر يک 

در اين کنفرانس، آمريکا و انگليس نظرگاه های اقتصادی مورد . ريکا جلوگيری شودبحران مالی و سرريز انباشت در آم

اين دو نظريه پرداز آمريکايی و انگليسی می خواستند با توجه . نظر خود را با نظريات وايت و کينز به پيش می بردند

 جنگ، سرمايه داری بحران فاصله بين دودر  -صالحات اقتصادی انجام دهند به شرايط جهان در فاصله دو جنگ ا

 بحران بورس وال استريت سبب شد که هزاران موسسه اعتباری سقوط ١٩٢٩در جمعه سياه . عظيمی را تجربه کرد

سپس موج بحران به اروپا رسيد و بانک هايی را که با اعتبارات دالری قرض گرفته از بانک های آمريکا کارمی . کنند

انگليس مجبور شد .  پيش آمد١٩٣١حران فروننشسته بود که بحران ارزی سپتامبر هنوز موج اين ب. کردند، دربرگرفت

 سال سلطه بر اقتصاد جهانی جايگاهش و استاندارد طال را از دست بدهد، سلطه ای که درآن پوند انگليس ٣٠٠بعد از 

 در ازای خريد جنگ افزار زيرا طالها  . وسيله پرداخت جهانی شناخته می شد و لندن نيز مرکز تجارت بين المللی بود

از آمريکا توسط کشورهای درگير در جنگ به آمريکا سرازير شد و در نتيجه آمريکا صاحب بزرگ ترين ذخيره طالی 

قابليت تبديل دالر به  .  ارزش واقعی باالست  جهان شد و توانست تنها کشوری شود که اسکناس اش يعنی دالر دارای

ساير ارزها تضمين می کرد و امکان تبديل ساير ارزها به دالر را قابل قبول می طال ثبات ازرش دالر را برخالف 

پی آمد بحران اقتصادی به .  به بحران ارزی تبديل شد١٩٣٣ به تجارت جهانی راه برد و در ١٩٣٢بحران در . نمود

رای سيستم مالی و تجاری  وايت و کينز طرح های جداگانه ای ب–بيکاری های توده ای و سپس به ظهور فاشيسم انجاميد 

پول . در مرکز پيشنهاد وايت آمريکايی يک صندوق بين المللی قرارداشت که می بايد وام می داد. جهانی تهيه ديده بودند

او يک ارز بين المللی را پيشنهاد می داد و . الزم را از کشورهای عضو و قرض دهندگان احتمالی تامين می کرد

هيات انگليسی با طرح کينز پيشنهاد يک انستيتوی تکنوکرات و يک بانک . لمللی داشتطرحی برای يک سيستم بين ا

موقعيت . مرکزی جهانی را می داد که پول بگيرد و پول قرض بدهد و يک ارز مصنوعی را در کنارش مطرح می کرد

شود که وسيله پرداخت بين مسلط اقتصادی آمريکا اين امکان را برايش فراهم آورد که به يک کشور هدايت کننده تبديل 

صنايع اش نيز برخالف صنايع کشورهای اروپايی درجريان جنگ تخريب نشده بود . المللی اش را نيز خود چاپ می کند

دوباره به راحتی قابل تبديل به صنايع بلکه برای روشن نگه داشتن شعله جنگ تنها به صنايع نظامی تغيير يافته بود که 

پول انباشت شده اکنون نياز به مصرف داشت تا به بحران در آمريکا دامن . سازنده لوازم مصرفی بود که تبديل نيز شد

 ژوئن ٢۵در . مجموعه اين شرايط در کنفرانس برتون وودز به بار نشست. نزند و اروپای ويران شده بهترين گزينه بود

 ميليارد دالر کارش را به طور رسمی آغاز می کند و در فاصله ١٢با توان   جهانی برای وام دهی به اروپا  بانک١٩۴۶

در عرصه سياسی، آمريکا خود را حامی مبارزات آزادی بخش .  ميليارد دالر وام می پردازد۵/٨  مبلغ ١٩۶٠ تا ١٩۴۶
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ايی آن کشورها را تسخير می کند و با ايجاد وابستگی ملی از قيد استعمار نشان می دهد و سپس با سرمايه های آمريک

اقتصادی آن ها از طريق سرمايه گذاری های خارجی و کمک های تکنيکی و مهارتی، اهداف سرمايه را بهتر از 

استعمار مستقيم پيش می برد، يعنی با استثمار اقتصادی مستعمره های سابق و هم چنين کشورهای غيرمستعمره حتی 

به طور نمونه در ملی شدن نفت در زمان دولت مصدق در . اسی ظاهری آن ها را در کنترل خود می گيرداستقالل سي

اما به محض . ايران، جانب ايران را می گيرد تا رقيب کهنه کار انگليسی را از ميدان به در کند و خود جای آن را بگيرد

.  سال به آن اعتراف می کند۵٠ بر می دارد که بعد از اين که احساس خطر می کند با انجام کودتا مصدق را از سر راه

و کودتاهای بيشمار ديگری که با عمده کردن خطر کمونيسم در ساير نقاط جهان در رابطه با دولت های اندک راديکال 

ر انجام می دهد که در اين مورد به طور نمونه می توانيم از کوشش های مداوم در براندازی ناصر در مصر و آلنده د

  .شيلی نام ببريم

 ژاپن   پس از آمريکا، به ترتيب). ١٨/٠٢٪( امروزه در تصميم گيری های بانک جهانی بيشترين نقش را آمريکا دارد 

  .قراردارند) ۵/٧٩٪هرکدام (و فرانسه و انگليس ) ۶/٠۴٪(، آلمان ) ٧/٨٢٪(

  فعاليت ها و اهداف بانک جهانی
 به عنوان بزرگ ترين ١٩۶٠ کشور جهان شعبه دارد واز دهه ١٨۵ور از  کش١٠٩بانک جهانی با ده هزار کارمند در 

. برد ميليارد دالر وام پرداخت می کند و اهداف و منافع سرمايه را در جهان پيش می٢٠وام دهنده جهان ساالنه بيش از 

ميليارد دالر بابت بهره  ۴٠همين جا الزم می بينم توضيح دهم که بانک جهانی ساالنه تنها از کشورهای آمريکای التين 

 ميليارد آن را به عنوان وام دوباره به همين کشورها يا کشورهای ديگر ٢٠وام های قبلی می گيرد و نيمی از آن يعنی 

گذاری های خارجی را ترويج درحقيقت سرمايه. يعنی هيچ چيزی از کيسه بانک جهانی پرداخت نمی شود. می پردازد

 درصد ٣٠ دالر تبديل می شود، يعنی ١/٣٠هر دالرش به . ی آمريکايی در جهان استهاوسيله ترقی شرکت. می کند

بايد پرسيد اين . در سطور آتی خواهيم ديد که ميزان سود در عمل بسيار فراتر از اين مقدار است. آوردسود به دست می

ی وام گيرنده می شود؟ آيا وام ها در چه زمينه هايی به مصرف می رسند و چه نفعی از آن ها نصيب مردم کشورها

ترازنامه آن ها مثبت بوده و توانسته نقشی در بهبود زندگی مردم داشته باشد؟ برای پاسخگويی به اين سئوال به شرح 

  :نمونه هايی از اقدامات بانک جهانی می پردازيم

نام می برد کوشش در از جمله فعاليت هايی که بانک جهانی آن را به عنوان اهداف خود در کشورهای درحال رشد 

زمينه اهداف ساختاری است که از جمله مهم ترين آن ها در زمينه توليد انرژی است و پروژه های سد سازی جزو اولين 

اهداف بانک جهانی بوده است که اکنون نگاهی به اين پروژه ها می اندازيم تا به درجه اهميت آن و تاثيرات انسانی و 

  .محيطی آن آشنا شويم

 درصد از حجم ماهی های صيدی که قوت اليموت ٨٠ تا ۶٠ژه های سدسازی بانک جهانی در تايلند سبب شد که  پرو-

درنتيجه .  و درآمد کشاورزان و مزرعه داران نواحی زير سد از بين برود   نوع ماهی۵٠مردم بود کاسته شود و 

 در ٧٠درست مثل حالتی که در دهه .  شغل شوندها مجبور به مهاجرت به شهرها برای يافتنهزاران تن از اهالی دهکده

ايران برای مردم کشاورز ساکن در نواحی زير سد دز پيش آمد و در مواردی حتی با بازکردن دريچه سد و به زير آب 

  .بردن دهکده ها و زمين های کشاورزی آنان را حتی بدون پرداخت غرامت مجبور به مهاجرت کردند
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 ميليارد تن اکسيد کربن توسط اين کشورها شد و حجم گاز ۵٠د سوخت فسيلی سبب توليد  با سرمايه گذاری در تولي-

  . ای اتمسفر شداوزن را در جو باال برد و باعث گسترش پديده گرمای گلخانه

. تامين مالی کرددالرميليارد ٢/٣جهان به ميزان در پروژه جنگل را٨  ،١٩٩٢سال افاصله تاسيس اش ت بانک جهانی در-

 ١٩٧۶ی در تايلند در سال مثل پروژه جنگل کار. بعضی ازين پروژه ها منجر به جنگل زدايی و تخريب جنگل ها شد

به دليل نبود حفاظ ١٩٨٨سال به دنبالش در قديمی کائوچو شد ودرختانجنگل ويب حدود نيم ميليون هکتاربه تخرکه منجر

  . انسان کشته شدند٣٧١ هزار دام و ١٣٧ه ويران شد و  هزار خان١۶ دراثر باران سنگين   طبيعی جنگلی،

  پروژه  بهبود استاندارد زندگی مردم  با اعالم هدف  ) FAO; UNDP(  بانگ با همکاری سازمان ملل١٩٧٨ در سال -

 )Social Forest ( واندانا شيوا از شبکه جهان سوم نشان داد که اتفاقا اين کار تاثير معکوس داشته است. را آغاز کرد .

شد و به جنگل ها را از زير کنترل کمون ها در آورد و آن را از ملک مشاع به سرمايه تبديل کرد که از خارج کنترل می

  .جای محصوالت طبيعی آن ، منطقه را به منطقه کشت چوب تجاری تبديل کرد

چاد به کامرون در ساحل  ميليارد دالری به پروژه خط لوله نفت از ٣/٧ بانک جهانی يک کمک مالی٢٠٠٠ در ژوئن - 

 گالن ٢٠٠٠با اجرای اين طرح روزانه . های بزرگ نفتی بودآتالنتيک اختصاص داد که در واقع برای خدمت به کنسرن

های جدی برای تنها سود دريافتی دولت چاد ازاين عمليات که باعث آسيب. کند مايلی عبور می۶٠٠نفت از اين خط لوله 

فراموش نکنيم که عالوه براين . الر بود که صرف خريد اسلحه از کنسرن های اسلحه شدميليون د۴/۵محيط زيست شد 

موارد، ساخت هتل های چند ستاره ، مراکز تفريحی و کازينوها و غيره نيز برای آسايش خاطر سرمايه گذاران در 

  .سفرهای تجاری در زمره همين سرمايه گذاری ها قرار دارد

 پروژه جاری بانک ١٨٠٠ توسط ويلی واپن هابس آمده که حدود ١٩٩٢ميانه سال در يک گزارش بانک جهانی در 

 معلوم شد که حدود يک سوم ١٩٩١در سال .  ميليارد دالر قرض ايجاد کرده است١٣٨ کشور مجموعاًَ ١٣جهانی در 

  . پروژه ها اشتباه بوده است

ط به کشاورزی بيشترين مشکالت را پروژه های مربو۴٢٪پروژه ها مشکالت اساسی داشت و ۴٣٪در زمينه آب 

  .  صفحه ای بود۴٠٠اين يک گزارش .  بود۵٠٪در دو کشور آمريکای التين اشکال . درآفريقا داشت

  بانک جهانی و آمريکای التين
 بار از فاصله ١٨٠ آمريکای التين را به بانک جهانی به صورت يک دالری کنار هم بچينيم  می گويند اگر بدهی های

دارايی های طبيعی ملل غيراروپايی به جای کمک به آن ها برای رشد و تکامل به زمينه . اه بيشتر می شودزمين تا م

ر به طو. استعمار و استثمار و غارت تبديل شد و برای مردمش فقر، دربه دری و بی هويتی به ارمغان آورده ومی آورد

اين به از سال بعد ۶٠درفاصله و ه آوردرا به همرااستعماربا کشف کريستف کلمب با خود مثال، طال و نقره قاره آمريکا 

هويت شان به . ی مواجه شدنداصطالح کشف، مردم بومی آن با نسل کشی ، کشتار و نابودی فيزيکی و فرهنگ

  .د هزار جمعيت پايتخت ازتک تنها تعداد کمی زنده ماندن٣٠٠از . درمورد تمدن ازتک به هويت اسپانيائی تبديل شد ويژه

 قاره آمريکا با بزرگ ترين موج انقالبی تا آن زمان مواجه شد که سبب لغو بردگی ، کار اجباری و ١٧٧٨در سال 

مکزيک، آمريکای : در همه کشورهای آمريکای التين جنبش های آزادی بخش به راه افتاد. ماليات برمردم بومی شد

  .ندارمدر اين جا قصد بررسی اين جنبش ها را ). بوليوار( جنوبی



 

 8

اما بعد پای انگليس و سپس آمريکا به .  نيروهای بوليواری به اسپانيايی ها حمله بردند و آن ها را بيرون کردند١٨٢۴در

  .آن جا باز شد

سپس کلرادو و آريزونا، نيومکزيکو، نوادا و نيمی از سرزمين . آمريکا، مکزيک و کاليفرنيا را تصرف کرد١٨۴۵در

خونريز يلم های هاليوودی با قسی القلب وفود سازی نظامی که تحريف آن را درعمليات نابزبعد ا. آرژانتين را گرفت

ی پول بانک های آمريکايی و سپس بانک جهانی و صندوق بين المللنوبت کنسرن ها و  ستان ديده ايم، نشان دادن سرخ پو

. رسيد ...کوبا وهائيتی ودومينيکن،راس، نيکاراگوا،، آرژانتين، هندوبه شيلیشد ومکزيک آغازها ازعمليات آن .فرا رسيد

  .و شکر و قهوه و موز و مس و جنگل و رودخانه و بردگی مدرن زنان راه بردشد، و به نفت و گازطال و نقره آغازاز

  بحران بدهی ها
مکزيک، برزيل، : دند ازترين بدهکاران عبارت بوبزرگ .  مسئله بحران بدهی ها سرزبان ها افتاد١٩٨٢از تابستان 

 دارا بودند که به همراه بوليوی، کلمبيا، کاستاريکا،  کل بدهی های خارجی را  ٣۶٪آرژانتين، شيلی و ونزوئال که 

در کل .  بدهی را داشتند۵٠٪  ساحل عاج، اکوادور، جامائيکا، مراکش، نيجريه ، پرو، فيليپين، اوروگوئه و يوگوسالوی 

طبق آمار بانک .  به دامن فقر افتادند که ديگر نمی توانستند بدهی ها را بازپرداخت کنند کشور جهان چنان۴٠حدود 

 ميليارد دالر رسيد ١٣٠٠ به ١٩٩٠در سال  .  ميليارد دالر بود١٠١٠ برابر با ١٩٨۶جهانی بدهی اين کشورها در سال 

بی .  رسيده است٢٠٠۴دالر در سال  ميليارد ٢۵٠٠ ميلياردافزايش يافت و سپس به ٢١٠٠ به حدود ٢٠٠٠و در سال 

ترقی کرده باشد، تنها رشد و ترقی ای که در اين کشورها مشهود   سال گذشته اين بدهی ها بايد بازهم ۴گمان، در فاصله 

  !!. است و به همراه خود رشد و ترقی فقر و فاقه را نيز سبب می شود

که در حقيقت اين کشورها تا اين زمان چندين برابر وام های بايد گفت .  مقدار بدهی ها ده برابر شده بود١٩٧٠از دهه 

 نرخ بهره بسيار باال رفت و هزينه خدمات ١٩٨٠ - ٨١   در سال های. دريافتی را پرداخته بودند اما هنوز بدهکار بودند

ره هم پرداخت می عالوه برآن بايد به.  ميليارد دالر رسيد۴٠ ساالنه به ٧٠يا کارمزد خود به تنهايی در نيمه اول دهه 

 توليد ناخالص ١٠٪   تا ۶ درآمد صادراتی شان را و ١٠٠٪  تا ۶٠ اغلب از ١٩٨٣کشورهای آمريکای التين از . شد

 ميليارد دالر از ٧٠٠ تا ١٢٠از آغاز بحران بدهی ها، ساالنه . ملی شان را برای بازپرداخت بدهی می پردازند

  .شمال با فقر جنوب تغديه و پروار می شود. شود میکشورهای فقير به کشورهای ثروتمند غرب جاری

.  در بر داشت صادرات توليدات ساخته و نيمه ساخته مراکز صنعتی سه چهارم حجم کل صادرات را١٩۶٩در سال 

اين حاصل تقسيم کار .  ارزش صادرات شان را يک ماده خام تامين می کرد۵٠٪حال رشد بيش ازنيمی از کشورهای در

های حاصل از صنايعی که راه رشدشان را پول . می گرفتخدمت صنايع غرب قرار می بايد درهمه جهان. جهانی بود

مستقيم و کشفيات مذکور فراهم آورده بود و تکامل آن و حفظ و بقای آن نياز به سياستی جهان تجارت برده، استعمار

  .گستر و جهان خوار داشت

در اين سال ها بهره وام ها . کنسرن ها با هم ادغام شدند. يه داری آغاز شد مرحله جديدی از تکامل سرما١٩٧٠از دهه 

به کشورهای مقروض وام های جديدی داده .  با راه حل بدتری دنبال شد١٩٨٢بحران بازپرداخت در . بسيار باال رفت

  !!شد تا وام و بهره قبلی را دوباره زمان بندی و پرداخت کنند

.  ميليارد دالر از بانک جهانی دريافت کردند۵٧هان سوم اعتبارات جديدی به مقدار  کشورهای غيرنفتی ج١٩٨٣در  
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 در اعتراضات مردمی عليه افزايش قيمت ها که به خاطر سياست های ١٩٨۴در .  پرداختند ميليارد بهره۵٩ اما آن ها

بوليوی و جمهوری دومينيکن  در تونس، مراکش،  قطع سوبسيد ديکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بين المللی پول

 ميليون فقط به ١٠٠ اين سال در.  ميليارد دالر رسيد١٢٠٠ به ١٩٨٨در سال   اين قروض .  نفر کشته شدند٣۵انجام شد 

به بيش % ٢/٢٢  بازپرداخت بدهی در بعضی از کشورهای آمريکای التين از ١٩٨٧در سال .  افزوده شدبهره ها

 ميليارد دالر را از کشورهای مقروض به جای اين که برای مردم اين کشورها  ۴۵٠ صادرات آن ها رسيد و ۴٠٪  از 

در جدول زير خواهيم ديد که چه نسبتی . روانه کيسه سرمايه داران کرد  کار و درمان و آمورش و بهداشت فراهم آورد، 

 بدهی ۴٠٪   گروه از کشورها از چنان که خواهيم ديد ميزان بهره پرداختی اين. بين بدهی ها و بهره پرداختی وجود دارد

  .با وجود اين اصل بدهی سرجای خود باقی می ماند.  درصد کل بدهی می رسد۶١ به ٨۴شروع می شود و در سال 

  مقدار بدهی ها و بهره پرداختی توسط کشورهای بدهکار به ميليارد دالر آمريکا
   
   
   
   
  
  

 ميليارد دالر ٣٠٠تصميم گرفته شد که ) کنفرانس سازمان ملل در باره تجارت و توسعه (   UNCTADدر کنفرانس 

با دقت در .  بوداصل بدهی و بقيه بهره وام ها ميليارد ٩٠ ميليارد تنها ٣٠٠ ازين.  کشور را به آن ها ببخشند١۵بدهی 

 درصد بقيه را بهره و کارمزد ٧٠ درصد بدهکاری ها و ٣٠اين رابطه متوجه می شويم که اصل وام ها در حقيقت تنها 

 است چيزی که در تاريخ اقتصاد جهان ٧٠٪تشکيل می دهد يعنی بازده سرمايه برای صاحبان آن به طور ناخالص 

  .و می شود حتی فقر و فالکت جهانی را تنها با آن توضيح دادهمتايی ندارد 

وام ها می   ميليارد برای بهره ۴٠ساالنه  اين کشورها .  ميليارد دالر رسيد۴٠٠ به ١٩٨٩بدهی های آمريکای التين در

زوده شود، که برابر  ميليارد دالر بر بدهی ها اف٢٠بهره های باال و ناتوانی در بازپرداخت سبب شده که ساالنه . پردازند

اگر اين مقدار را ثابت فرض کنيم، در صورتی که گرفتن وام جديدی را برای بازپرداخت بدهی .  کل بدهی هاست۵٪با 

 ميليارد دالر ديگر تنها به خاطر بهره به قروض آن ها ٣۴٠ها به آنان تحميل نکرده باشند، از آن زمان تا کنون بايد مبلغ 

ن به طور نمونه نگاهی به وضعيت زندگی مردم دربعضی از اين کشورها می اندازيم تا نتيجه اکنو. افزوده شده باشد

  :سياست های فقرزدايی بانک جهانی را آشکارا ببينيم 

کل  ٣١٪اروگوئه در. به ترک مدرسه می شوند کودک به دليل فقر مجبور١٠٠هر کودک از٧۴آمريکای التين در

بيمه عنی يک ششم کل جمعيت به بهداشت وميليون جمعيت آن ي٣نفر از هزار۵٠٠، کودکان دچار فقرغذايی هستند

بين المللی برای هر کودکی که متولد   نفر بيکارند و سرانه بدهی به بانک های ٣٠روستايی ١٠٠هر از. دسترسی ندارند

به يک ميليارد رسيد  ٧٠انه دهه ميدر ميليون دالر۵٠٠بدهی خارجی اروگوئه از.  دالر٢٣٠٠می شود برابر است با 

  . برابر شد١١دهه فاصله نزديک به دويعنی در. رسيدميليارد دالر ٧٣۵/۵ به١٩٨٨و در  ميليارد ٢به ١٩٨٠سپس درو

های بانک جهانی است، گرچه از نظر بانک جهانی به عنوان نمونه  آرژانتين بزرگ ترين نمونه برای شکست پروژه-

يت های طرح ريزی شده توسط سياست های بانک جهانی معرفی می شود و دليل آن تنها به خاطر موفق در ليست موفق

 ١٩٨۴ ١٩٨٣ ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٨ ١٩٧٧ سال مالی
ميزان 
 بدهی

٣/۴٠ ۵/۵۴ ١٢ ٧/١١٣ ٩/٨٧۴ ۶/١١۴ ۶/١٢٢ 

بهره 
 پرداختی

١/١۵ ۴/٢١ ۶/۴۶ ٩/۶٣ ۶/٧١ ۴/۶٧ ٧۵ 
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 دولت بازار مالی و تجارت را آزاد کرد و سرويس های عمومی ٩٠اوايل دهه . موفقيت در امر خصوصی سازی هاست

 ، آرژانتين در صادرات ٩٠دهه با افزايش ارزش دالر در ميانه . را خصوصی نمود و ارز خود را به دالر وابسته کرد

وضع مردم . در نتيجه بيکاری افزايش يافت. شداش گران تمام میقدرت رقابت را از دست داد، چون کاالهای صادراتی

، ٢٠٠٢توليد ناخالص داخلی در سال . ها فروخته شدبانک آرژانتين به خارجی. فقير و اقشار ميانی بدتر شد

شان را از دست دادند هزاران تن از قشر متوسط بورژوازی دارايی. وی کار بيکار شديک پنجم نير. کاهش يافت   ١١٪

شبيه !! های عمومیقطع بيشتر کمک: پيشنهاد صندوق برای مبارزه با اين وضعيت چنين بود. و به فقر و فالکت افتادند

  .اين سياست درجمهوری اسالمی ايران در زمان دولت ميرحسين موسوی به اجرا در آمد

 و مکزيک ٣۴-٣١ ، اکوادور بين ۵٣-۵٠، شيلی بين ۴٠-٣٧ دالر، برزيل بين ٣٣ -٣٧آرژانتين برای هر دالر بين 

بدهی های  . دالر تبديل می شود۵٠ تا ٣١يعنی هردالر قرض داده شده توسط بانک جهانی به .  دالر پس می دهد۵٠

: کنون مقروض ترين کشورهای آمريکای التين عبارتند از ا.  ميليارد دالر رسيده است۵/١  ميليون دالر به ٢٢شيلی از 

 برزيل ١٩٨٠ - ٨٢در فاصله .  ميليارد دالر است١٧بوليوی، گويانا، هندوراس و نيکاراگوئه که مجموع بدهی آن ها 

  . ميليون دالر رسيد٩۵٠ مجموعه قرض هايش به حدود ١٩٨۴ ميليون دالر قرض کرده بود و در ٣٠٠حدود 

قضاوت نادرستی آن درستی وباره خواننده خود دردهيم تا پايان میصفحه اول سايت بانک جهانی  با شعارحال مطلب را 

  ".بانک جهانی برای ايجاد جهانی عاری از فقر فعاليت می کند"    :کند

  ٢٠٠٨ژوئيه  -فريده ثابتی                                                                                           
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