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 قطبي؟  چندييا جهانقطبي   يكيجهان
. دادند را ترجيح مي» !جهان ديگري ممكن است«ي تم برخ.  اين مجموعه مدت طوالني مورد بحث قرار داشتعنوان

.  بحث بر سر سيستم بديل نيست، بلكه مسأله، تغيير تناسب قوا در جهان امروزي سرمايه استهولي در اين مجموع
 بلكه ،جناح بورژوازي اين تغييرات را هميشه بطور شديدي بازتاب داده و نتايج خود را نه تنها براي مبارزه رقابتي

مثالً . هاي جمعي غالب بخوبي دنبال كرد توان در رسانه اين مطلب را مي. ي مبارزه طبقاتي از باال گرفته استبرا
: در ماه ژانويه براي بازديد رييس جمهور چين از آفريقا، اين تيتر را انتخاب نموده بود» وله راديو دويچه«
كنند تا خود را از وابستگي سياسي و اقتصادي و  يكشورهاي زيادي كه كوشش م. »مهمان عزيز آفريقا: تاو هوجين«

قيموميت رها سازند و راه مستقلي را در پيش گيرند، بجاي نظم جهاني يك قطبي كه زير نفوذ و سركردگي اياالت 
اند، زيرا كه درآنصورت امكانات بيشتري براي تجارت و رشد  متحده آمريكا باشد، خواستار يك جهان چندقطبي

نيز بايستي اين تغيير تناسب قوا را بررسي كرده و در قبال (...) نيروهاي چپ . دانند نه  را  ممكن مياقتصادي عادال
  .گيرد اين مسايل در اين مجموعه از مواضع مختلفي مورد بررسي قرار مي. آن موضع مشخص اتخاذ كند

مريكا دچار بحران شديدي كند كه سركردگي اياالت متحده آ  اين تز را مطرح مي Ernst Woid در مقاله اول
ترين دليل بحران هژموني آمريكا را در شكست اين كشور  وي مهم.  هنوز به انتهاي خود نرسيده استولي ،گرديده

  .داند المللي اين كشور مي در عراق و ازدست دادن وجه بين
Jörg Mieheتز .  قرار داده است تغييرات در تناسب اقتصادهاي بزرگ جهان را از آغاز هزاره سوم مورد بررسي

داري، بمثابه يك سيستم جهاني كه تحت نفوذ اياالت متحده آمريكا است، باوجود  وي بر اين پايه بنا شده كه سرمايه
دارد، هنوز قادر است در جهت منافع  همه تضييقاتي كه با ازبين بردن دستاوردهاي اجتماعي و غيره به مردم روا مي

از طرف ديگر نارضايتي خفته مردم تاكنون به يك  مقاومت كارا تبديل نگرديده كند و  خوب عمل  سرمايه بسيار
  . است

Margit Anteberger» ترين كشور دهد، كه غني مي و اين پديده عجيب را مورد بررسي قرار» عدم تعادل جهاني 
وي . كند  تأمين ميويژه از چينه جهان، يعني اياالت متحده آمريكا، مصرف خود را با قرض از كشورهاي فقير، ب

كند و  كند، عمل نمي  ادعا ميهماهنگيدهد كه كدام بخش از اين سيستم، آنطور كه علم نئوليبراليِ توازن و  نشان مي
  . پذير است ثبات و ضربه بسيار بي

Dieter Lohausبدست آورده و ي راكند كه امپرياليسم نفتي در جنگ عراق چه چيز  برآورد  مي خود  در مقاله 
نه و سياست كاربردي آنگلو ـ آمريكايي در مبارزه براي دستيابي بر درآمدهاي نفتي در مقابل چه چيزي را  چه

بنظر وي سياست كاربردي خشونت بار و نظامي اياالت متحده آمريكا پس از انتخابات . مشكلي قرار گرفته است
  .رياست جمهوري احتماالً پايان نخواهد گرفت
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 ت متحده آمريكا و بحران آنهژموني اياال
  

Ernst Woid  
  

 سياست جهاني دوقطبي مرحلهجماهير شوروي و پيمان ورشو تنها جنگ سرد به پايان نرسيد، بلكه  با تالشي اتحاد
براي اياالت متحده آمريكا كه اكنون با فاصله . بودن كه از پايان جنگ دوم جهاني شكل گرفته بود، خاتمه يافت

پيمانان  كمك همه ها ب رسيد و آن ين كشورجهان بود، سلطه بر تمامي جهان بسيار نزديك بنظر ميتر زياد پرقدرت
بسيار نزديك خود تصميم گرفتند تا پس از سوسياليسم، اكنون دستاوردهاي مبارزات ضداستعماري را نيز تا حد 

فرانسيس «دانستند، از زبان  ريت ميداري خود را نهايت رشد و تكامل بش ها كه سرمايه آن. ميان بردارند امكان از
داريِ  را برخي ديگر از متفكران امپرياليسمِ سرمايه» پايان تاريخ«اين . را اعالم كردند» پايان تاريخ» «فوكوياما

مثالً . عقب برگردانده كردند كه حتا بتوان دستاوردهاي انقالب بورژوايي را نيز ب معناي شانسي تعبيره پيروزمند ب
كار كه يكي از ناشرين يك مجله هفتگي پرنفوذ آلمان است، ادعا  ايدئولوگ دست راستيِ محافظه» ژوزف يوفه«

اصوالً پايان يك دوران استبدادي و توتاليته است كه «جماهير شوروي  كرد كه پايان آلمان دمكراتيك و اتحاد
 1» . سال پيش با انقالب فرانسه آغاز شد200دقيقاً 

 
 »تنها قدرت جهاني«
طرح كاربردي براي   انتشار يافت، پيش1997كه در سال » تنها قدرت جهاني«گنيو برژيسنسكي در كتاب خود زبي

اين طرح فرض را . آماده ساخت» هژموني طراز نوين«عملي ساختن سلطه جهاني اياالت متحده آمريكا را زير نام 
غلبه بر قاره «گرچه اوسعه خواهد يافت، گذاشت كه قدرت و نفوذ اياالت متحده آمريكا در سطح دنيا ت براين مي

قول برژينسكي از نظر ه  اين غلبه ب2».شرط اساسي براي دستيابي به سلطه جهاني است  آسيا هنوز امروز پيش-يورو
بلكه ... ها و درياها را تحت سلطه خود دارد اياالت متحده آمريكا نه تنها كليه اقيانوس«: همتا است تاريخي بي

اند و عالوه برآن  هاي شرقي و غربي قاره يورو ـ آسيايي استقرار يافته اياالت متحده آمريكا در بخشنيروهاي نظامي 
ها  دهندگاني است كه برخي از آن تمام قاره مملو از نوچگان و باج«عالوه برآن » .كنند خليج فارس را نيز كنترل مي

بين هست كه تكيه  حال آنقدر واقع  رژينسكي در عين ولي ب3» .مايلند وابستگي خود را به واشنگتن حتا بيشتر كنند
روي همين اصل وي اميد » .آمريكا در مقام قدرت رهبري كننده تنها داراي يك شانس تاريخي كوتاه است«كند، 

  برژينسكي براي 4» .حاكميت اياالت متحده آمريكا حداقل براي يك نسل، بهتر كه بيشتر، حفظ گردد«دارد كه 
اياالت متحده آمريكا براي مدت نسبتاً طوالني حفظ گردد، از دولتمردان اياالت متحده » طراز نوينهژموني «اينكه 

  :سه اصل اساسي استراتژي جهاني امپرياليستي را رعايت كنند«خواهد كه  آمريكا مي

اياالت متحده ها را به  از قول و قرار گذاردن كشورهاي وابسته مابين خود جلوگيري بعمل آورند و وابستگي آن« -
  دارند هاآمريكا  در مورد حفظ امنيت برقرار نگ

   دارند هاكشورهاي خراج دهنده را گوش بفرمان و مطيع نگ -
 5» .با يكديگر متحد نشوند) بربر(هاي وحشي  و كوشش كنند كه خلق  -
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 امپرياليسم كلكتيو
جوهر و خصلت هژموني اياالت متحده آمريكا پرده از » سه اصل اساسي استراتژي جهاني امپرياليسم«دقيقاً همين 

كند،  ها عمل مي هاي مختلفي كه طبيعتاً منافع رقيب نيز در آن اين سركردگي قبل از هرچيز توسط پيمان. دارد برمي
ولي وضع مشترك امپرياليستي اياالت متحده آمريكا، جامعه اروپا، ژاپن و اسرائيل در مقابل . گردد ممكن مي

القولند  ها در اين مسأله متفق آن. گردن گيرند، تعيين كننده استه  استعمار را بغيل نيستند مجدداً يوكشورهايي كه ما
 80 درصد جمعيت جهان، مصرف 20دارند كه براي كشورهايشان، با  هر وسيله چنان نظمي را استوار نگهه كه بايد ب

با اين هدف جامعه اروپا .  درصد باقي گذارد20بشريت تنها » بقيه«درصد از منابع جهان را تضمين كند و براي 
زير پرچم «، »رف اولريش دوخ«قول ه ب. حاضر است آزادنه گردن به سركردگي اياالت متحده آمريكا بنهد

شدت در شرق رشد ه هاي اخير ب سال هاست پيمان نظامي ناتو كه در  مدت6.»امپراتوري ولي در درون امپراتوري
نشانده و مطيع تبديل گرديده، كه بنا به ميل  و نظامي از يك سري كشورهاي دستكرده است، به يك نيروي رزر

  .گيرد اياالت متحده آمريكا در مقام سركرده، اينجا و آنجا مورد استفاده قرار مي
 انحصار كه در زير خواهد 5امكانات عملكرد امپرياليسم كنوني در سطح جهان را در داشتن » سمير امين«سالها پيش 

 :كرد استدالل ميآمد، 

 .انحصار مالكيت تكنولوژي مدرن.  1

 هاي مالي در سطح جهان انحصار كنترل جريان.  2

 برداي از منابع طبيعي كره زمين هاي بهره انحصار كنترل راه.  3

 اي انحصار كنترل وسايل ارتباطي و رسانه.  4

 .هاي كشتار جمعي انحصار داشتن سالح.  5

جمعي و مكمل ولي گاه نيز پرتنش مابين سرمايه بزرگ صنعتي و  ها توسط عملكرد دستاعمال اين انحصارات تنه«
ها، اياالت   با تكيه به اين انحصارات و مصمم به حفظ آن7».گيرد ها صورت مي مالي و همينطور كشورهاي خادم آن

 1991بوش در نوامبر سال هستند كه جورج » نوين جهاني  نظم«پيمانان آن در صدد استقرار آن  متحده آمريكا و هم
الملل و  كه بر پايه حقوق بين» نظم قديم جهاني«دادن  مورد سئوال قرار» نظم نوين«ي واقعي اين امحتو. اعالم داشت

 كه توسط اياالت ،بود منشور سازمان ملل متحد تنظيم شده بود و همينطور اعمال يك امپرياليسم و كلنياليسم نوين
بايستي تحمل  شد، مورد پشتيباني همپيمانان وي قرار داشت و از طرف بقيه دنيا مي رده ميمتحده آمريكا به اجرا گذا

كنند تا سازمان نظامي ناتو  اياالت متحده آمريكا در تعقيب اهداف نامبرده كوشش مي» سمير امين« بنظر .گرديد مي
سيس أس سنتي سياست كه قبل از ترا بمثابه ناظم و حافظ نظم نوين، جايگزين سازمان ملل متحد نمايد و به اسا

كمك ه كرد كه مشكالت سياسي ب چيز حكم مي  حاكم بود بازگردد كه قبل از هر1945سازمان ملل متحد در سال 
تر بر قدرت  طلبي اياالت متحده آمريكا بيش هژموني«: و اين مسأله به هيچ وجه اتفاقي نيست، زيرا. جنگ حل گردد

 8».سيستم اقتصادي آن» مزاياي« ر است تا بيش از اندازه نظامي آن استوا

  
 »نظم نوين جهاني«جنگ براي 

نظم نوين «نشانده آن پس از پيروزي خود در جنگ سرد، براي اعمال  اياالت متحده آمريكا و كشورهاي دست 
 :اند كرده الملل برپا  جنگ تهاجمي ناقض حقوق بين4مورد نظر خود، تاكنون » جهاني

 عليه عراق 1991
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 عليه يوگسالوي 1999

 عليه افغانستان 2001

  .مجدداً عليه عراق 2003

هاي مشابه مثالً عليه ايران  دولتمردان و نظاميان اياالت متحده آمريكا مستمراً در حال تهديد دنيا به انجام جنگ
تا ها مشاور سازمان جاسوسي سيا بود و ح شناس آمريكايي، كه مدت سياست «Chalmers Johnson» .باشند مي

هاي  هاي اياالت متحده آمريكا در بين سال گويد كه جنگ رفت كه رييس سازمان مزبور نيز بشود، مي احتمال مي
هاي امپرياليستي بود كه به بهانه دخالت انساندوستانه و يا آزادي زنان از اسارت و يا  عمالً جنگ «2003 تا 1991

ديگري كه براي سخنگوي كاخ سفيد و يا پنتاگون مناسب به هاي كشتار جمعي و يا هر شعار  مقابله با تهديد سالح
خواهد بنمايد نيست،  آنچه كه مي«همين دليل براي وي، اياالت متحده آمريكا ه  ب9» .رسيد، براه انداخته شد نظر مي

ن  يكي از عناصر تعيي10».زير يوغ خود درآورده خواهد جهان را ب ناپذير نظامي است كه مي بلكه آن قدرت سيري
    همين علته ب.  پايگاه نظامي در ديگر كشورها است725كننده در اعمال هژموني اياالت متحده آمريكا حداقل 

«Chalmers Johnson»   11. نام نهاده است» هاي نظامي امپراتوري پايگاه«امپراتوري آمريكا را  

بخش ضداستعماري قرن  ي مبارزات رهاييهاي امپرياليستي با هدف از بين بردن دستاوردها ها، جنگ عمالً اين جنگ
  .Eric j» شناس تاريخ 12.خواني داشته باشد  كاپيتاليستي همسازي بيست و ايجاد كلنياليسم جديدي است كه با جهاني

Hobsbawm»  كننده  پديده تازه تعيين«د را احتماالً نكن طور فعاليت مي كه امپرياليسم و كلنياليسم جديداً اين از اين
در شبه جزيره بالكان و افغانستان، » قيموميت نوعي از كلنياليسم نوين«گويد  وي مي. داند مي» ران پساشورويدر دو
استتار » مستعمرات نو زير نقاب مسئوليت محوله توسط جامعه ملل«كند، كه   را در خاطر زنده مي1918هاي  سال
لذا هيچ تصادفي نبود كه . ده بويژه نفت و گاز استو طبيعتاً مسأله بر سر دستيابي بر منابع تعيين كنن 13.شد مي

كند كه تمامي  كرد و هنوز نيز مي اياالت متحده آمريكا با هجوم به كشور عراق اين هدف مشخص را دنبال مي
،  مشاور پنتاگون و رييس سازمان سيا James Woolsey. خاورميانه و نزديك را به شيوه نئوكلنياليستي متحول سازد

 طي يك 2003 س بالواسطه قبل از هجوم اياالت متحده آمريكا به عراق، در ماه مار1994 تا 1993هاي  لدر بين سا
كار بايد يك برنامه  براي اين... ما بايستي سالح نفت را از دست خاورنزديك بيرون بياوريم«: مصاحبه گفت

 14»...و ما در ابتدا با عراق آغاز خواهيم كرد... كاربردي درازمدت داشت

در رابطه مستقيم با حمله به عراق، كه البته آخرين اقدام در يك جنگ اعالم نشده يازده ساله اياالت متحده آمريكا و 
اي به تعظيم و تكريم هژموني   و هيجان زده سابقه آلماني به نحو بي كار هاي محافظه انگليس عليه عراق بود، رسانه
 از ورود نيروهاي اياالت متحده آمريكا به عراق در يك روزنامه چند روز قبل. اياالت متحده آمريكا پرداختند

عراق ...هم يك سركرده خوب برود جوي يك سركرده، آنو جست«بشريت بايستي به : كار آلماني آمده بود محافظه
: اشدتواند يك قدرت ب اين سركرده تنها مي. تنها اولين گام در اين راه طوالني، پرمسئوليت و شايد حتا خونين است

كه  Christian Hacke 15».شانس ديگري نداريم. امپراتوري آمريكا تنها شانس ماست... اياالت متحده آمريكا 
تدريس اشتغال دارد، ه كرد و اكنون در دانشگاه بن ب ها در دانشگاه جنگ آلمان در هامبورگ تدريس مي مدت
: ها نمايد ن هاي كاربردي جنگي آ  سياستت كرد كه صلح جهاني را منوط به پذيرفتن سركردگي آمريكا وأجر
اين، آن توانايي . خواهد از جنگ جلوگيري كند، بايستي نهايتاً آماده باشد كه در جنگ شركت كند هركس كه مي«

دهد كه اياالت  ترساند و هسته اصلي ديپلماسي از موضع قدرت در شرايط بحراني را تشكيل مي است كه رقيب را مي
هركس كه ... ان تنها قدرت، هژمونيست، امپريال و يا انتظامي در آينده نيز عمل خواهد كردمتحده آمريكا بعنو

 16».نخواهد سركردگي اياالت متحده آمريكا را بپذيرد، بايستي كه اميد به صلح جهاني را به خاك بسپارد
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ايش تابستاني كلوب سياسي  در هم2003، آقاي ادموند اشتويبر نيز در ژوئيه سال )آلمان( وزير ايالت بايرن نخست

 51وي اعالم داشت كه حق دفاع از خود كه در بند . مواضع مشابهي ارايه كرد» توتزينگ«ها در  آكادمي پروتستان
منشور سازمان ملل متحد ثبت شده، بايستي كه با حق استفاده از جنگ پيشگيرانه منطبق با استراتژي جديد اياالت 

 17.متحده آمريكا تكميل شود

 جنگ عراق محافل امپرياليستي با نفوذ را به قبول هژموني اياالت متحده آمريكا ترغيب كرد، ناتواني اياالت اگر
اگون «. . استثير معكوس داشتهأ ت،كه كه تاكنون عيان گرديده طوريه متحده آمريكا براي پيروزي در اين جنگ ب

تازي اياالت متحده  قطبي شدن و يكه وج يكا«) يكي از سياستمداران قديمي سوسيال دمكرات آلماني(» باهر
 .بيند مي » 2005 تا 2001هاي  آمريكا و يا نخوت آمريكايي را در بين سال

 
 هژموني اياالت متحده آمريكا در بحران

طور كه در  تواند آن كامالً مشخص است كه اياالت متحده آمريكا قادر نيست در جنگ عليه عراق پيروز شود و نمي
ها عراق را با  ن كه آ هم با اين و آن. امي خاورميانه و نزديك را به شكل مستعمراتي نوين تغيير دهدنظر داشت تم

 سال از نظر سياست خارجي 10كمك و يا حداقل با تحمل شوراي امنيت سازمان ملل متحد قبل از هجوم بيش از 
 19.مالً عراق را از دفاع از خود ناتوان ساختندو بدين وسيله ع  كردند، و از نظر نظامي تقريباً خلع سالح نمودندمنزوي
گردد  اي بر اين واقعيت تعبير مي گردد و نشانه هاست كه اين آبروريزي با شكست آمريكا در ويتنام مقايسه مي مدت

كه امپرياليسم آمريكا بلندترين نقطه اوج بسط جهاني قدرت خود پس از تالشي سوسياليسم را ديگر اكنون پشت سر 
ريزي در وزارت امورخارجه زير نظر كالين پاول   رييس دفتر برنامه2003كه تا سال «Richard Haas»  .استنهاده 

 زد و دومين رقماولين جنگ عراق، آغاز دوران آمريكايي در خاورميانه را ... «داند كه  مي» طعنه تاريخ«را  بود اين
خارجه آمريكا  ريزي وزارت امور ييس سابق دفتر برنامهعللي را كه ر» .دارد را اعالم مي اكنون پايان آن... جنگ 

در خاورميانه گذشته كه دورانش اخيراً به پايان رفت، اياالت «: كند بسيار جالب است براي اين تحول مطرح مي
آنچه كه . نفت ارزان و منطقه نسبتاً آرام بود. متحده آمريكا داراي نفوذ بسيار عظيم و امكانات فعاليت بسيار بود

بخاطر شيوه و شكل اين جنگ، بخاطر : وخامت شديدي را باعث شد، تصميم واشنگتن در آغاز جنگ عليه عراق بود
 20». بخاطر عدم وجود يك سياست جدي تأمين انرژي،اعتقاد ما به دمكراسي

د سياست ، زبيگنيو برژينسكي در مور»تنها قدرت جهاني« سال پس از انتشار كتاب 10، يعني2007اواسط فوريه سال 
جنگي دستگاه دولتي بوش در مقابل كميسيون امور خارجي مجلس سناي آمريكا انتقاداتي را كه براي يك مغز 

يكي : وقت آن رسيده كه كاخ سفيد دو واقعيت اساسي را بپذيرد«: متفكر امپرياليستي بسيار سنگين بود مطرح كرد
 است و چون با تصورات غلطي به اجرا درآمد، كه جنگ در عراق يك فاجعه تاريخي، كاربردي و اخالقي اين

جاي  ثر از تصورات مذهبي و توقعات بيأكه مت ديگر اين. برد مشروعيت جهاني اياالت متحده آمريكا را از ميان مي
تنها آن كاربرد سياسي كه قيموميت استعماري را . كند ثباتي منطقه را تشديد مي گيري كاخ سفيد، اين جنگ بي جهان

هاي فزاينده در منطقه را به  تواند جنگ در عراق و تنش ها زنده نكند و از نظر تاريخي مقدور باشد، مي در خاطره
 :گيري برژينسكي كه از اين نقد سياست اياالت متحده آمريكا برآمده نيز جالب توجه است نتيجه» .پايان برد

 دهد كه عراق را در مدت زمان نسبتاً كوتاه و اياالت متحده آمريكا بايستي كه كامالً روشن و بدون سوءتفاهم قول«
عالوه برآن يك اطالعيه علني الزم است تا ترس در خاورميانه از پيدايش يك ... قابل قبولي ترك خواهد كرد

 21».گونه درازمدت را از ميان ببرد سركردگي امپراتوري
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را از چنگ خاورميانه بيرون » ح نفتسال«عمالً سياست كاربردي اياالت متحده آمريكا، از طريق جنگ با عراق، 

» اوپك«سازمان . كشيده و نظم نوين استعماري را در خاورميانه و نزديك مستقر سازد، با شكست روبرو شده است
تر از قبل از جنگ عراق است و عالوه برآن بدنبال سياست نفتي آمريكاي التين كه هژموني اياالت  امروز قوي

ريزان امپرياليسم در  در اين رابطه اعتراف متفكران و برنامه. تر خواهد شد ته، حتا قويمتحده آمريكا را نشانه گرف
هانتينگتون . مثالً ساموئل پ. رسد هاي امپرياليستي جالب بنظر مي هاي امروزي جنگ مورد مرزها و محدوديت

يم شد ولي پس از آن سرعت بر صدام حسين پيروز خواهه بيني كردم كه ما ب قبل از جنگ عراق پيش«: گويد مي
خود را در جنگ ديگري عليه مردم عراق دوباره بازخواهيم يافت، جنگي كه هرگز درآن پيروز نخواهيم 

اگر قرار شود كه دولت برآمده از كودتا و يا «: نوشت» خاوير سوالنا«رييس دفتر  Robert Cooper  22»..گرديد
ها ديگر  يفقط مشكل اينجاست كه امپراتور... تم خواهد شدزور حفظ و تضمين گردد، معموال كار به امپراتوري خ

سادگي به عقب ه توان ب يك قرن جنبش آزاديبخش ملي و حق تعيين سرنوشت ملي را نمي. ندنك امروزه عمل نمي
 23».برگرداند

  :سازد اما قبل از هرچيز دو روند، بحران پراغتشاش هژموني اياالت متحده آمريكا را مشخص مي

اند، مثالً در عراق و يا  واني نيروهاي نظامي اياالت متحده آمريكا كه قادر نيستند جنگي را كه آغاز كرده نات-اول
 .افغانستان با موفقيت به پايان برند

 .ايدئولوژيكي در سطح جهان - از دست دادن نسبتاً وسيع امكانات نفوذي سياسي- دوم

 سطح يتوان هم در ارتقا  را مي مرز امكانات نظامي خود رسيدهاكنون به  اين واقعيت كه اياالت متحده آمريكا هم 
هاي خارج از  موريتأ سال رسيده و هم در استفاده از نفرات گارد ملي در م42سن براي سربازگيري كه اكنون به 

 اين 1999هانتينگتون در سال . المللي اياالت متحده آمريكا را ساموئل پ از دست دادن وسيع وجهه بين. كشور ديد
» كشورهاي خبيث«كه اياالت متحده آمريكا بطور منظم چندين كشور را بعنوان  در حالي«: كرد طور توصيف مي

 24».گردد زند، خود اين كشور در چشم بسياري از كشورها به قدرت جهاني خبييث تبديل مي داغ مي

تحده آمريكا را در سياست جنگي المللي اياالت م رييس جمهور اسبق آمريكا كارتر علت از دست دادن وجهه بين
هاي خود در  ملت ما از مسئوليت«: داند الملل صورت گرفت، مي اين كشور كه با زيرپا گذاردن و استهزاء حقوق بين

جمله به اساس حقوق  المللي، از المللي شانه خالي كرد و به بسياري از معاهدات درازمدت بين هاي بين سازمان
هاي بيولوژيكي، اقدامات حفظ محيط زيست،  هاي اتمي، معاهدات در مورد كنترل سالح حالملل، قراردادهاي سال بين

هر ه كنند تا ب برخي از دولتمردان مسئول ما علناً كوشش مي. پشت نمود...  المللي و رفتار انساني با اسرا دادگاه بين
    25».قيمت شده يك امپراتوري جهاني آمريكايي را مستقر سازند

ها كه با ما مخالفند،   سپتامبر  حتا از جانب برخي از رژيم11ستي و همبستگي عميقي كه پس از ضربات دو«: نتيجه
ما، ما را به  آميز طرفه و تحكم طرف ما سرازير شد، امروز تا حد زيادي از بين رفته و سياست رشد يابنده يكه ب

يك روح ضدآمريكايي «Jan Ross  تهگفه  ب26».جايي رسانده كه همه جا با سوءظن و دشمني روبرو هستيم
بيني جهاني و فرهنگ هادي براي اعتراض  نوعي جهان«آمريكانيسم را  وي اين آنتي» .نوردد كلكتيو جهان را در مي
 27».شد ها سال به اشكال مختلف توسط سوسياليسم ترويج مي داند كه ده به مناسبات حاكم مي

  
 ايان است؟پ  آيا هژموني اياالت متحده آمريكا رو به

گرچه كه بويژه بدنبال جنگ در عراق امپرياليسم آمريكا اينقدر روشن و عيان به مرزهاي توانايي و قدرت خود  
توان از بحران هژموني آن سخن گفت، لكن هنوز زود است كه امروز بخواهيم  رسيده، به طوري كه به حق مي
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اين كشور . نظيري در سطح جهان است  هنوز داراي قدرت بياياالت متحده آمريكا. هژموني آن را يايان يافته بدانيم

هاست، مرزهاي غربي و جنوبي  ن ترين قدرت نظامي است و از طريق توسعه پيمان ناتو كه زير نفوذ آ هنوز قوي
مد اين عينيت را برژينسكي در مثال آ پي.  آسيايي را زير نظر دارد-روسيه و از اين طريق عمالً كنترل قاره اروپا

بدون اوكرائين، روسيه «: دارد ين به ناتو ارايه ميئعضويت درآمدن اوكراه  براي ب1997وشش آمريكا از سال ك
تواند عضو اروپا محسوب  راحتي ميه كه برعكس اوكرائين بدون روسيه ب تواند عضو اروپا  باشد، در حالي نمي

 28».گردد

  
 كه تحت نفوذ پولالمللي  صندوق بين و ني، بانك جهانيالمللي مثل سازمان تجارت جها از طريق سازمانهاي بين

هاي بزرگي چون  هاست، آمريكا تاكنون باب ورود به بازارهاي جهاني را آنچنان تحت كنترل دارد كه حتا قدرت ن آ
هاي  با پديد آمدن اين قدرت» جان راس«گفته ه ب.  با آن را ندارندياروييت روأچين، هندوستان و يا برزيل جر

نوعي رفاقت ابرقدرتي با اياالت متحده آمريكا پديد «وار سياسي و اقتصادي خود حتا   نوين با صعود جهشبزرگ
همين دليل ه كند و ب البته تاكنون اياالت متحده آمريكا هنوز نقش غالب را در سياست جهاني ايفا مي» آيد مي
 يك جهان زير سلطه آمريكا و يا يك پديده«يابد  تر قدرت مي كه روزبروز بيشرا روح ضدآمريكايي » راس«

 29.داند  مي،»شود ترين فاكتور محسوب مي ترين نيرو و متحرك جهاني كه آمريكا در آن قوي

المللِ دولتِ فعليِ اياالت متحده  در رابطه با شكست استراتژي جنگيِ مخالف حقوقِ بين» اگون باهر «،در مقابل
و از ناتو طلب كمك » منفور«اكنون از سازمان ملل متحد «حده آمريكا رسد كه اياالت مت آمريكا به اين نتيجه مي

هاي نوين  مثل چين و هندوستان آگاهند و رفته رفته، البته نه با رغبت  ها از رشد فزاينده وزنه غول ن آ. كرده است
اياالت . كنم عبير مي من اين برداشت را خيلي خوشبينانه ت30».سازند زياد خود را براي يك دنياي چندقطبي آماده مي

  ها تاكنون توانسته ن آ: برعكس. سمت قبول يك نظم جهاني چندقطبي را نپذيرفتهه متحده آمريكا هنوز اين چرخش ب
ها را كه منشور  ن هاي تجاوزكارانه آ اند مانع از اين شوند كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد هيچ يك از جنگ

ماسبق ه ها، اكثر عطف ب همه اين جنگ: حتا بيش از آن . است، محكوم كندسازمان ملل متحد را زير پا گذارده
هاي الزم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشروعيت يافته و بدين صورت سازمان ملل متحد به  نامه توسط قطع

تا وقتي كه . گذارد، تنزل كرده است الملل را زيرپا مي كه حقوق بين» تنها قدرت جهاني«سطح يك سازمان كمكي 
دوست  وقتي كه نيروهاي صلح تا. يك چنين اقداماتي ممكن باشد، هژموني اياالت متحده آمريكا برقرار خواهد ماند

اش با تحمل شوراي امنيت سازمان  و كشورهاي دست نشانده آنقدر قوي نيستند كه از تجاوز اياالت متحده آمريكا
ن، عراق و لبنان و ويراني اين كشورها جلوگيري كنند، حقوق ي چون يوگسالوي، افغانستايملل متحد به كشورها

  .الملل حاكم نخواهد بود و آنچه كه حاكم است، قانون چماق خواهد بود بين
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  .براي مدت مديدي نيز نظم جهاني چندجانبه بر پايه منشور سازمان ملل متحد بوجود نخواهد آمد

گويد بلكه با در نظر گرفتن بحران علني در  سخن نمي» ييسده آمريكا«ديگر كسي بطور جدي از : با اين وجود
هژموني اياالت متحده آمريكا و همينطور افول علني جمهوري خلق چين و هندوستان، بيشتر بحث بر سر به پايان 

در واقع مسأله برسر پايان هژموني اياالت . گيرد بودن  اياالت متحده آمريكا صورت مي» تنها قدرت جهاني« رسيدن
كه زير نفوذ ) 8 -كشورهاي جي(» امپرياليسم كلكتيو«حده آمريكا نيست، بلكه مسأله پايان حاكميت جهاني مت

نامند، برتري جهاني خود را روزبروز بيشتر  مي» غرب«اين كشورها كه خود را . باشد اياالت متحده آمريكا است، مي
 انحصار 5ها برآن  ن نام برده و قدرت جهاني آ» نسمير امي« انحصاري كه 5تر  از دست خواهند داد، هرقدر كه بيش

 ها بمعني آغاز يك دوران نوين خواهد بود ن از نظر تاريخ جهاني، پايان كار آ. دهند استوار است، را از دست مي

«Jan Ross»  و «Bernd Ulrich» افول چين و هندوستان خيلي «: كنند از موضع غرب وضعيت را اينطور تعبير مي
يكباره ظاهر ه ها ب ن آ. رفت، تقريباً بطور ضربتي از شايعه تاريخي به واقعيت تبديل شد آنچه كه انتظار ميزودتر از 

آن زمان كه اروپا و اياالت متحده آمريكا مركز ثقل سياست ...  بلكه بعنوان قدرت،شدند، نه بعنوان مناطق رشديابنده
ست كه بتواند تحريكي براي ديگران باشد اما ديگر آنقدر غرب هنوز آنقدر قوي ه... جهاني بودند، سپري شده است

قطبي جهاني كه اياالت متحده آمريكا پس از تالشي   دوران نظم يك31»... ها سلطه ورزد ن قوي نيست كه بتواند بر آ
 .جامعه كشورهاي سوسياليستي به جهان تحميل كرد، ديگر به پايان رسيده است

ن نظم قبلي خواهد شد، امروز همانقدر نامعلوم است كه تصميم در اين مورد كه كي نظم نوين جهاني ديگري جايگزي
ها نهايتاً مربوط به خصلت تعيين كننده جهاني شدن  اين. آيا اين نظم چندقطبي و يا مجدداً دوقطبي خواهد بود

  .ثير آن است، خواهد بودأاقتصادي آينده و دوران نوين تكامل جامعه بشري كه تحت ت
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  دنياي امروز سرمايه
  

  
 
 

Jörg Miehe 
 

  گفتار پيش
تواند به  هاي اقتصادي مي در اين مدت سيكل. ، مدت زماني زيادي نيستعاديطور ه داري ب  سال توليد سرمايه7 تا 6

هاي نوين پايدار خواهد ماند و  همينطور ممكن است معلوم شود كه آيا پديده. ا مجدداً آغاز گرددپايان رود و ي
داري تمام دوران را برهم ريزد و مثل  هاي سرمايه تواند فاجعه اما در طي همين مدت مي. اهميت كسب خواهد كرد

  .ا منقلب سازدهاي جهاني دوران ر  و يا هردو جنگ1933 تا 1928بحران اقتصاد جهاني از 
آمده، جهان از شر يك چنين » اوراق« تاكنون كه مطالب مبسوطي در مورد تكامل جهاني در 2001از سال 
هزار قرباني ضربات به  هاي افغانستان و يا عراق و همينطور چند ي مصون مانده است، البته خلقيها فاجعه

  .هستند از اين قاعده اثن مست2001 سپتامبر 11 در روز »ورلد تريد سنتر«هاي  ساختمان
يك سيكل . داري داراي رشد نرمال بوده است برعكس باوجود وقوع اين وقايع، تكامل اقتصادي جهان سرمايه

ها عمدتاً توسط اقتصاد اياالت  ن دوي آ اقتصادي در سطح جهان به پايان رفت و سيكل ديگري آغاز شد كه هر
  .ت اساسي از دوران گذشته بي هيچ تغييري باقي مانده استاما دو واقعي. گرديد متحده آمريكا هدايت مي

  
  .كهنه و نو از آغاز هزاره جديد -3

  داري سرمايهاصلي هاي  صلح مابين قدرت) الف
اين صلح با .  استداري برقرار مانده  تاكنون كماكان صلح مابين كشورهاي اصلي سرمايه1945طرف از سال    از يك

زمان توسط اياالت متحده  داري آلمان، ايتاليا و ژاپن در آن انه كشورهاي سرمايهسركوب نظامي سياست كشورگشاي
  يعني با دشمن تاريخي خود در آن،جماهير شوروي آمريكا تحميل شد كه البته اياالت متحده آمريكا حتا با اتحاد

  .پيمان گرديد زمان و قرباني اصلي تجاوز،  هم
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  تناسب كلي نيروهاي نظامي ) ب
ها با بلوك  ن  مشترك آروياروييداري و پس از آن  صلح مابين بورژوازي كشورهاي پيشرفته سرمايهنتيجه 

پس از از بين رفتن . ، تناسب نيروهاي نظامي بود1945/1947جماهير شوروي از سال  سوسياليسم به رهبري اتحاد
  . اساساً از بين نرفت سوسياليسم اروپايي اين تناسب نيروهاي نظامي

 متحده آمريكا تنها كشوري است كه نيروهاي نظامي زميني، هوايي و دريايي آن در اقساء نقاط جهان مستقر اياالت
. هاي بزرگي مثالً در عراق شركت كند تواند خارج از مرزهاي خود در جنگ است و تنها آمريكاست كه هنوز مي

داري و اخيرا حتا برخي از كشورهاي  مايهتر پيشرفته سر و برخي از كشورهاي كم» قديمي«اغلب كشورهاي پيشرفته 
هيچ يك از اين كشورها قادر . اسبق سوسياليستي، عضو سيستم پيماني اياالت متحده آمريكا در سطح جهان هستند
جماهير شوروي داراي  اتحاد. نيست بطور مستقل عمليات نظامي بزرگي را خارج از مرزهاي خود به اجرا گذارد

 كه در سرتاسر جهان مستقر بوده و قابليت و آمادگي حمله داشته باشد، و روسيه هم آنچنان قدرت نظامي نبود
  .تغييري در اين وضع بوجود نياورد

در اين قسمت اياالت . گرفته است هاي حامل قرار هاي اتمي و موشك در وراي اين نيروهاي ضربتي، سيستم سالح
هايي هستند كه هم از لحاظ كيفي و هم  تنها قدرت )شورويجماهير  در مقام جانشين اتحاد(متحده آمريكا و روسيه 

اي  هاي هسته البته فرانسه و انگليس نيز داراي سالح. باشند  مقابله اتمي و ضربه دوم را دارا ميتواناز لحاظ كمي 
ها كم است و در صحنه سياست جهاني داراي  هاي خود هستند، لكن تعداد اين سالح ناپذير در زيردريايي آسيب

 ولي قادر نيست در مقابل ،اي استراتژيكي مستقر در خشكي دارد هاي هسته چين تعداد زيادي سالح. اهميت نيست
همين دليل روابط تجارتي چين با اياالت ه ب. شده اياالت متحده آمريكا دوام آورد يك ضربه سهمناك و حساب

  . اين كشور الزم استيمتحده آمريكا براي ادامه بقا
اي چه قديمي، جديد و يا احتمالي ارزش كاربردي ندارند و در بهترين حالت  هاي هسته ن سالحديگر دارندگا

اين مسأله در مورد . اسرائيل، هندوستان، پاكستان و احتماالً كره شمالي. ثيرگذار باشندأتوانند در منطقه خود ت مي
ن و هم آلمان داراي سالح اتمي نيستند و در ماند اينكه هم ژاپ آنچه كه جالب توجه باقي مي. كند ايران نيز صدق مي

  .شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز كرسي ثابت ندارند
  
  2001 در سپتامبر »ورلد ترايد سنتر«ضربه به ) ج

 به بعد 2000هاي واقعاً نو از سال   كه دليلي شد براي حمله به افغانستان و عراق، پديده»ورلد ترايد سنتر« سوءقصد به 
البداهه يك ائتالف  نظر گرفتن كه و چرا، بايد پذيرفت كه اياالت متحده آمريكا و انگليس توانستند في ون دربد. بود

كشورهاي مخالف . پيمانان درازمدت خود برپا سازند كه بيش از هرچيز ارزش سياسي داشت نظامي را از دايره هم
ماتيك در مقابل تجاوز بوجود آورند و يك موضع مثل فرانسه، آلمان، روسيه و چين نتوانستند مشتركاً سدي ديپل

آلمان حتا مجبور شد مركز عبور و نقل و انتقاالت هوايي تداركاتي . يا باقي ماندؤمشترك اروپايي نيز تنها يك ر
مجبور شد به ادعاي اياالت متحده آمريكا كه اشغال عراق را همچون » تمام جهان«و سرانجام . ارتش آمريكا شود

  .نستان توسط سازمان ملل متحد مشروع اعالم نمود، گردن نهداشغال افغا
كه تغيير موضع برخي از كشورها   ولي بطوري،كند  اين فعل و انفعاالت تناسب نيروها در سطح جهان را مشخص مي

  .كند كنندگان را دقيق ترسيم نمي دهد، منافع شركت هايشان نشان مي پس از تغيير اكثريت دولت
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 - ضدامپرياليستي جهان مايل است منافع اياالت متحده آمريكا در عراق را در اهميت استراتژيكيجنبش چپ و

اين . عليه يك كشور نافرمان تعبير كند» جنگ نظم جهاني«جهاني نفت اين كشور ببيند و لشگركشي اين كشور را 
 ولي نافرماني عراق كه آغاز جنگ شد تعبير شامل حال جنگ اول پس از اينكه عراق كويت را به اشغال درآورد، مي

خواست پس از ده سال بمباران و محاصره اجازه استفاده  شد كه آمريكا نمي بار در اين خالصه مي دوم بود، اين
  . خصوصي از نفت را به اين كشور بدهد

مدهاي آ  پياين افزايش قيمت. بدنبال اين جنگ و اشغال عراق قيمت جهاني نفت دو و حتا براي مدتي سه برابر شد
: ها را افزايش داد  ن اي را براي برخي از كشورهاي غيردوست داشت و عرصه مانور سياسي آ اقتصادي غيرمترقبه
  .ونزوئال و روسيه

  
  2000 سال ز ـ تكامل جهاني اقتصاد ا3

  )BIP(تكامل توليد ناخالص داخلي جهان
 بيليون دالر 44 به 2000 بيليون دالر در سال 31٫7 طبق آمار سازمان ملل متحد از) BIP( توليد ناخالص داخلي جهان

 2٫7 و آلمان 4٫6 بيليون، ژاپن 10براي مقايسه مثالً تنها در اياالت متحده آمريكا . ( افزايش يافته2005در سال 
د در  ميليار950 به 2000 ميليارد دالر در سال 600از ) BIP(حتا براي آفريقا رشد توليد ناخالص داخلي ) بيليون دالر

هاي ساختماني، تأمينات و حمل و  بدون درنظر گرفتن بخش(توليد صنعتي جهان .  برآورد گرديده است2005سال 
داري با هسته مركزي خود  بدين صورت اقتصاد سرمايه.  بيليون دالر محاسبه گرديده است7٫2 بيليون به 5٫6از ) نقل

اين برآورد جامع از . رسد دي بسيار سرزنده بنظر مي درص5يعني توليد صنعتي در سطح جهان باوجود نرخ تورم 
ها تنظيم شده كه در زير  ن اقتصاد جهاني بادر نظر گرفتن اقتصاد تك تك كشورها و تغيير و تحوالت مختلف آ

  :گردد ها مطرح مي ن مهمترين آ
  

  ماندگي  سازي و جبران عقب رشد چين ـ  صنعتي
 درصد 20هاي صنعتي حتا   درصد و در برخي از بخش10 تا 8ور متوسط يكي رشد فراروينده اقتصاد چين است كه بط

يابد و   دهد كه متناسب با آن تجارت خارجي اين كشور نيز رشد مي را تشكيل مي) BIP(توليد ناخالص داخلي 
 و آلمان اكنون به ابعادي نظير افزايش مازاد در كشورهاي ژاپن اين افزايش مازاد هم. افزايش مازاد را بدنبال دارد

هاي اخير  طي سال. يابد مازاد سه كشور نامبرده در موازنه منفي تجارتي اياالت متحده آمريكا بازتاب مي. رسيده است
ناپذير منفي گشايش  مدهاي اجتنابآ چين توانست به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد و ظاهراً از اين طريق پي

هاي  هاي اقتصادي و در نتيجه فعاليت  اين امكانات استقالل چين را در زمينه.دارد  بازارهاي داخلي خود را محدود نگاه
  .بخشد سياسي توسعه مي

  
  روسيه

 گرچه اين كشور در جنوب و غرب مرزهاي خود با ،كند آنچه كه در باال ذكر شد، در مورد روسيه نيز صدق مي
اصره آمريكا و ناتو قرار گرفته است حمالت سنگين ديپلماتيك، اقتصادي و خرابكارانه مواجه است و در مح

با اين وجود ). جمهوري چك، آذربايجان، گرجستان، اوكرائين و با توسعه ناتو، كشورهاي كرانه درياي بالتيك(
اي خود را حل كرده و حتا به مازاد  كمك افزايش عظيم قيمت نفت، مشكالت ارزي و بودجهه روسيه توانسته ب
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ها كه كشور را ترك كرده بودند،  برخي از اليگارش. مالً بدهي خارجي ندارداين كشور  ع. بودجه دست يابد

توانستند بازپرداخت كنند، برخي ديگر از نظر حقوقي مورد پيگرد قرار گرفته و مجبور به بازپرداخت شدند و 
هاي  بر با كنسرنعالوه براين، بخش اعظم قراردادهاي نابرا. سرانجام بقيه به قبول منافع اوالي كشور گردن نهادند

همين دليل ه ب. خارجي براي استخراج منابع طبيعي كه رژيم يلتسين به امضا رسانده بود، تاكنون ملغا گرديده است
ها و كليه  هاي مخملي ديپلماتيك خود را مجدداً از دست كنده و از طريق رسانه اكنون دستكش» غرب«است كه 

كند كه با اين كشور از اين پس رك و  كند و تهديد مي ديكتاتوري ميطور مستقيم متهم به ه ها روسيه را ب كانال
  .پرده سخن خواهد گفت بي

 روسيه اكنون مجدداً استقالل عمل خود را در اقتصاد و سياست بدست آورده و وضعيت نظامي ،در نتيجه اين روند
 آن كه كماكان با غرب قابليت البته پايه صنعتي كشور به استثناي صنايع تسليحاتي. خود را تثبيت ساخته است

 را ترك نكرده و در سطح كشورهاي درحال رشد 90رقابت خود را حفظ كرده است، هنوز بطور جدي ابعاد دهه 
روسيه كماكان از نظر . انداز تغيير خواهد يافت در حال حاضر معلوم نيست كه آيا و چگونه اين چشم. مانده است

پايان برده است، هنوز ه لي برعكس اياالت متحده آمريكا كه ذخاير خود را ب و،تهديد اتمي قدرت مقابل آمريكاست
حال روسيه در آينده نزديك قادر نخواهد بود خود را حتا   با اين. در صدور نفت و گاز و ديگر مواد طبيعي تواناست

 چون برزيل قابل قياس تر با كشوري  بلكه بيش،هاي متوسط مثل ايتاليا، فرانسه و يا انگليس برساند به سطح قدرت
  .خواهد ماند

  
  ها ي از دام بدهيي رها-آرژانتين و برزيل

، خود را از بندهاي پولالمللي  هاي خارجي خود بويژه به صندوق بين آرژانتين و برزيل توانستند با بازپرداخت بدهي
نست هم در رشد و تكامل اين وضعيت توا. مالي به كشورهاي پيشرفته بويژه به اياالت متحده آمريكا رها سازند

بطور . ها تأمين كند ن تري را براي آ اقتصادي داخلي و هم در اقتصاد و روابط ديپلماتيك خارجي عرصه فعاليت وسيع
  .توان از قراردادهاي اقتصادي با چين سخن گفت كه عليرغم مخالفت اياالت متحده آمريكا به امضا رسيد سمبليك مي

اما قضايا در . رژانتين و نه در برزيل به چرخش به چپ در سياست داخلي منجر نشدسفانه اين وضعيت نه در آأمت
 كودتاي دست راستي در اين كشور كه مورد پشتيباني ديپلماتيك اياالت متحده آمريكا قرار -ونزوئال برعكس بود

اد ملي و كمك نيروهاي خودي در درون ارتش دفع شد و پس از آن كورس تندتري در سياست اقتصه داشت، ب
در اين كشور هم مثل روسيه اين اقدامات در سياست ملي، بدنبال افزايش شديد . بويژه در رابطه با نفت به اجرا درآمد

قيمت نفت در اثر جنگ عراق مقدور گرديد و بعلت درگيري نظامي در عراق، اياالت متحده آمريكا نتوانست با 
  .ري بعمل آوردتهديدات جدي و يا حتا حمله نظامي از آن جلوگي

 اقتصادي ملي و -كوشش ونزوئال در پشتيباني از ديگر كشورهاي آمريكاي جنوبي در اجراي يك كورس سياسي
ها به فاصله گرفتن از منطقه آزاد اقتصادي تمام قاره كه تحت نفوذ و سلطه اياالت متحده آمريكا  ن چپ و ترغيب آ

آميز بوده است و  حدودي موفقيت  حلقه انزواي كوبا، ظاهراً تاقرار دارد و حتا كوشش فعال اين كشور براي شكستن
البته آمريكاي جنوبي داراي صنايع بزرگ پيشرفته . كنون نتوانسته از طرف اياالت متحده آمريكا متوقف گردد تا

 همين لحاظه  و بندنيست و نه تك تك كشورها و نه كل منطقه تاكنون در اقتصاد جهاني داراي نقش حساسي نيست
  .كند از نظر سياسي نقش دوم را  ايفا مي
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  آسياي جنوبي
 تاكنون تغييرات 2000در بين كشورهاي جنوب شرقي آسيا بويژه مالزي، تايلند، اندونزي و فليپين از ابتداي سال 

 اما درجه ،ها كماكان با نرخ رشد بزرگي در حال افزايش يافتن است ن توليدات صنعتي آ. جدي پديد نيامده است
جنوبي، تايوان، سنگاپور بويژه با چين بسيار كوچك است تا بتواند در اقتصاد و يا  ها در قياس با كره ن عتي شدن آصن

  .سياست جهاني نقشي داشته باشد
 و در آينده نيز تغييري در اين واقعيت پديد ندپاكستان و بنگالدش در اقتصاد جهاني هيچگونه نقشي را دارا نيست

. گردد، تعيين كننده نيست دليل وسعت و جمعيتش با چين مقايسه ميه كرات به دوستان كه بحتا هن. نخواهد آمد
هاي اخير ارايه داشته است، نتيجه صنعتي سازي  نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بزرگي را كه اين كشور در سال

  .تصاد چين را وعده دهدپرتوان آن كشور در سطح وسيع نيست كه بتواند در آينده بسيار نزديكي تكاملي چون اق
  

  آفريقا
ماندگي كامل مستعمراتي بيرون آيد و با وجود كشورهايي چون  اين قاره تاكنون نتوانسته بطور كامل از عقب

اي كه قبل از آن داراي  مدهاي استعمار در منطقهآ پي. دهد آفريقاي جنوبي و نيجريه، اصالً حركتي به جلو نشان نمي
تواند از نظر  كه مي» پالنتاژي«توليد كالن در سطح . ز از ميان برداشته نشده استكشاورزي خودكفا بود، هنو

 يي سازماندهي نگرديده و عالوه برآن واردات سوبسيديآميز باشد، تاكنون برپايه صنايع مواد غذا اقتصادي موفقيت
بدين صورت . برد  بين مياندازي براي رشد اقتصاد خودكفاي غالب دهقانان را از مواد مختلف غذايي، هرنوع چشم

هاي جهاني و  نشاندگان قدرت ماند و نقش آن، نقش قرباني پيمان مابين دست انداز تكامل آفريقا تاريك باقي مي چشم
  .هاي خونخوار منطقه از يك طرف  با خريداران خارجي مواد خام از طرف ديگر باقي خواهد ماند»Warlord«يا 
  

  خاورميانه
 سال تضييق سيستماتيك و محاصره كامل اقتصادي، وضعيت را 10ني و اشغال عراق پس از در اين منطقه، جنگ عل

امپرياليسم نفتي . مانده  عالوه برآن شعله بحران حل نشده فلسطين كماكان مشتعل باقي. بسيار بحراني ساخته است
دليل منافع ه هاي اروپايي ب قدرتوقتي  تا. اند  آمريكا و انگليس براي هرنوع ماجراجويي نظامي در خليج فارس آماده

نشانده اياالت  عنوان دسته داري از جهان و يا حتا تنها ب پيمان در استفاده سرمايه نفتي خود و يا در مقام شريك و هم
تازي نظامي اياالت متحده  متحده آمريكا نتوانند يك موضع مشترك جامعه اروپا، روسيه و چين را عرضه كنند، يكه

رسد كه تغيير رييس جمهور  خواهد يافت و بدليل پيمان نفتي در بين بورژوازي آمريكايي، بعيد بنظر ميآمريكا ادامه 
  .آمريكا، بتواند تغييري در اين وضعيت پديد بياورد

  
  داري كشورهاي عمده سرمايه

ها بنا به  ن ثير آأشود كه كميت و ت داري در كشورهاي اصلي مطرح مي و سرانجام تكامل نرمال اقتصاد سرمايه
  .زند شان، تكامل جهاني حتا در كشورهاي در حال صنعتي شدن را هم رقم مي بزرگي

  
و » نيواكونومي«توانست خود را بطور سريع و كارا از اثرات منفي تالشي   اين كشور:اياالت متحده آمريكا* 

ولي توليد صنعتي به .  دست يابند90دهه هاي رشد پايان  ها توانستند مجدداً به نرخ ن آ.  طبيعي آزاد سازدادواريبحران 
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معناي محدود آن در اين رشد سهيم نبود كه يكي از داليل مهم آن، كشش بازارهاي دروني اياالت متحده آمريكا 
. براي كاالهاي وارداتي از ژاپن، چين، كره و تايوان بود كه به نوبه خود به افزايش ضريب رشد اين كشورها انجاميد

 .مند گشتند  آسياييِ مواداوليهِ اين كاالهايِ صادراتي نيز از اين وضعيت بهرهتأمين كنندگانِ

  
ولي . اين كشور پس از نابودسازي بسيار دشوار سرمايه در درون، راه خروج از سكون اقتصادي را بازيافت :ژاپن* 

 ثبات الزم دست نيافته تر است و تاكنون به  پايين1990هاي قبل از  مراتب از ساله ضريب رشد اين كشور هنوز ب
داري   سال بحران، ژاپن را از نظر سرمايه10تا چه حد اين . ولي آنقدر هست كه انباشت سرمايه را مجدداً مقدور سازد

 چندين بانك ژاپني 80اگر در دهه . هاي ژاپني دريافت  و مقام جهاني بانك توان از مرتبه مالي به عقب افكند را مي
تواند در  البته اين وضعيت مي. ها نيست ن ، امروز ديگر خبري از آندي در صدر جدول قرار داشتبا اعداد و ارقام طالي

 .هاي آينده نيز باز تغيير كند سال

  
قبل .  تازه در سال گذشته كمي ثبات در توليد بدست آورد2001قاره اروپا پس از بحران سال  :اي اروپا بخش قاره* 

اين ركود اقتصادي . برد از شكوفايي اقتصادي آمريكا و آسياي جنوب شرقي بهره مياز آن اروپا و بويژه آلمان تنها 
قبول . پديد آمده بود» سياست كاربردي ليسبون«بازارهاي داخلي در نتيجه سياست اقتصادي مشترك به اصطالح 

ها و  ها، دولت طور سنت همكاري مابين كنسرن  و همينتدمكرا - هاي نئوليبرالي حتا توسط احزاب سوسيال برنامه
پناه شدن مزدبگيران انجاميد و منجر به كاهش سطح مزدها و در نتيجه كاهش تقاضاي مصرف در  سنديكاها به بي

هاي دولتي و از بين  گذاري ها، كاهش سرمايه در نتيجه كمبود رشد، مسابقه براي كاهش ماليات. بازارهاي داخلي شد
 -بار اقتصادي  گذشته نه تنها در آلمان ادامه داشت، وضعيت فالكترفتن مستمر دستاوردهاي اجتماعي كه تا سال

نئوليبرالي نيانجاميد، چه  اين تغييرات ولي در هيچ جا حتا به پيدايش يك اپوزيسيون كاراي ضد. اجتماعي پديدار شد
 . داري رسد به يك اپوزيسيون كاراي ضدسرمايه

  
كورس نئوليبرالي اين . پا داراي يك موقعيت استثنايي استانگليس در ارو: انگليس بعنوان عضو جامعه اروپا* 

كشور بسيار شديد بود، لكن استقالل ارزي، موقعيت ويژه اين كشور در اقتصاد جهاني و همينطور سياست گسترده 
اي به شكوفايي  ها ضريب رشد بااليي را مقدور سازد و تا اندازه اي اين كشور توانست سال ضد سيكلي ارزي و بودجه

البته نابودي قدرت سنديكاها كه توسط دولت تاچر انجام گرفت، بعدها توسط دولت نئوليبور . اقتصادي كمك كند
داران، مديران و  تصحيح نشد و از همين رو بخش عظيمي از رشد اقتصادي به نحوي وقيحانه از آن سرمايه» بلر«آقاي 

دبگيران كارگر انگليسي، مثل سطح زندگي كارگران باوجود اين سطح زندگي مز. سوداگران مالي شهر لندن گرديد
 .تر باقي ماند اي خفيف اندازه قاره اروپا سقوط نكرد و تضييقات بازار كار تا

  
هاي بعد از  از نظر اقتصادي و بدنبال آن از نظر سياسي جامعه اروپا توانست در سال:  وزنه جامعه اروپا در جهان* 

با اين وجود اروپا در صحنه سياست جهاني، بويژه در مقابل .  بهتر حفظ كند،از آن خود را تا ژاپن در دهه قبل 2001
اين وضعيت بويژه در جنگ اياالت متحده آمريكا عليه عراق، . اياالت متحده آمريكا يك رقيب سبك وزن باقي ماند

لي و ديپلماتيك اين ضعف اما فاجعه عم. نشانده و يا اجير عمل كرد، بخوبي مشاهده گرديد كه اروپا مانند يك دست
 .تر بود مراتب بزرگه بآن كشور در درون و هاي عليه يوگسالوي  از جنگ
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   ـ تناسب قدرت اقتصادها در سطح جهان4
  

 
  . در تصوير باال تناسب مابين اقتصادهاي جهان منعكس گرديده است

  
داري را نشان  كز جغرافيايي توليد سرمايهاين سه منطقه تنها تمر. در اين تصوير سه منطقه مركزي برجسته گرديده

هاي مابين  پيمان. هاي سياسي و اقتصادي مشابه را هاي مختلف و نه سوژه د، يعني تجمع كشورهايي با سياستنده مي
قدري ه هايي كه عليه اين سه منطقه بسته شده، از نظر اقتصادي ب كشورهاي خارج از اين سه منطقه و يا حتا پيمان

همين دليل اين كشورها قادر نيستند به ه ب. ها را ندارد ن  در سطح جهان قابليت مقابله اقتصادي با آضعيف است كه
هم از نظر اقتصادي به اندازه انگليس و فرانسه به تنهايي  روسيه، برزيل و هندوستان روي. يابند  استقالل اقتصادي دست
 به سطح توليد 2004ها در سال  ن كنيم، حجم توليد ناخالص آها اضافه  ن اگر چين را نيز به آ. قدرت اقتصادي ندارند

  .هم  ها روي ن  چه رسد به ژاپن، اروپا، آمريكا و بازهم بدتر كه همه آ،رسد ناخالص داخلي انگليس و فرانسه باهم نمي
چين اگر . هد ماندقابل فهم است كه در اقتصاد جهاني، وزنه اياالت متحده آمريكا، اروپا و ژاپن فعالً سنگين باقي خوا

دارد، براساس برخي   بتواند سرعت رشد خود را براي مدتي حفظ كند و همينطور تجارت خارجي خود را استوار نگاه
همين امكان براي . به استقالل نسبي دست يابد» قديمي«ديگر از صفات خود قادر خواهد بود در مقابل سه مركز 

طول خواهد انجاميد تا چين به ه ها سال ب لكن ده. ر نيز مقدور استروسيه با در نظر گرفتن صفات ويژه اين كشو
  .ژاپن نسبت به توليد ناخالص داخلي آن دست يابدكشوري مثل قدرت مطلق اقتصادي 
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عنوان مرحله گذار در جهت ه عنوان وضعيت پايدار و يا به داري جهاني كنوني ب  ـ نظم سرمايه5
  مثابه فرماسيون جهانيه داري ب استقرار سرمايه

بورژوايي در جهان با چندين رابطه تعيين كننده سروكار   ما از نظر تاريخ جهاني، يعني پديدآمدن فرماسيون جامعه
ها  اين كنسرن. شود هاي جهاني تشكيل مي از يك طرف زيربناي اقتصادي است كه قبل از هرچيز از كنسرن. داريم

  .باشد  كه بطور عمده نتيجه قوانين اقتصادي سرمايه مي اندار يافتهعمدتاً در بخش پيشرفته جهان استقر
هاي جهاني در وراي كشورها و بطور منظم در بازار جهاني كه در  در اينجا درك اين نكته مهم است كه كنسرن

هاي وارداتي كشورهاي بزرگ و كوچك است، كه مشمول  بازار جهاني، بخش. كند آسمان معلق است، عمل نمي
بازارهاي ملي هنگامي . ترين بازار وارداتي، بازار كشور آمريكاست بزرگ. ل دولتي كشورهاي مزبور قرار داردكنتر

 .المللي وجود داشته باشد كنندگان بين  ها رقابتي فزاينده مابين عرضه ن د كه در آنكن خصلت بازار جهاني را كسب مي
براي . آيد  مشابه يعني قيمت بازار جهاني بوجود ميهاي كنندگان قيمت صورت است كه براي همه شركت در اين

اينكه بازار جهاني باثبات باقي بماند، الزم است كه شرايط ورود به بازارهاي مختلف براي همه عرضه كنندگان مشابه 
داران، هسته مركزي عبارت بامسماي  در نتيجه، مشابه گرديدن شرايط مصرف سرمايه براي همه سرمايه. باشد

 مثل ارز، مناسبات حقوقي، ماليات و ،روبناي الزم براي كنترل و تنظيم دولتي. دهد را تشكيل مي» سازي جهاني«
كوشش براي تنظيم فرامليتي اين روبنا در . تك كشورهاست ديگر مناسبات اجتماعي هنوز جداجدا و مربوط به تك

 اين ساختار، يعني وجود بازار جهاني با و در .جامعه اروپا كه بنوبه خود در جهان نادر است، هنوز به نتيجه نرسيده
داري است كه در درون و با كمك  توليد سرمايه  هاي تاريخي دوران پيدايش شيوه درون كشورهاي ملي، از باقيمانده

  .ريزي شد داري جديد پايه كشورهاي استبدادي قديمي و نوسرمايه
. آمدن و وجود كنوني آن است ي شرط تاريخي براي پديدنيست، ول» خود  خوديه سرمايه ب«معني قانونمندي ه اين ب

كه در مقام پيشقراول » هايي پروس«آن . توانند  بطور دلخواه  اين ارث رسمي را از ميان بردارند ها نمي بورژوازي
كردند، در   جامعه گمركي آلمان در بوجود آمدن، اجرا و تضمين نظامي و قراردادي آن در يك كشور ملي عمل

از نظر تئوريك ممكن است اروپا و ژاپن را بعنوان چندمين ايالت آمريكا بحساب آورد، . ان وجود ندارندسطح جه
  .ها بخاطر اقيانوس اطلس و بويژه اقيانوس آرام خيلي بزرگ است ن لكن عالوه بر اختالفات بزرگ ديگر، فاصله آ

دولتي مشخص و كامالً متفاوت با ابعاد » عناصر«ن انداز دوران، اينكه جهان سياسي و اقتصادي از اي اما از جنبه چشم
  .هاي طبيعي متفاوت و سطح تكامل نابرابر تشكيل شده، امري است كامالً تصادفي مختلف، داده

  
  ل كمكييفقدان روبناي جهاني و وسا: الف

اقدامات  1945داري جهاني، بورژوازي آمريكا پس از سال  براي مسدود كردن شكاف روبنايي در سيستم سرمايه
جماهير شوروي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي اياالت متحده  البته با حضور اتحاد. مختلفي را بكار بست

 ولي نظم اقتصادي جهان زير نفوذ اين كشور تا اندازه زيادي شكل ،آمريكا  رياست غيررسمي جهان ميسر نشد
ود كه دالر را بعنوان پول رسمي جهان و اياالت متحده ب» برتن وود«سسه اقتصادي، قرارداد ؤترين م مهم. گرفت

  .المللي مشخص ساخت آمريكا را بعنوان تنظيم كننده اقتصاد بين
كنار گذاشته شد و ه  بعلت تضادهاي دروني آن ب1973اين نظم جهاني ارزي و رژيم جهاني ارزي ناشي از آن در سال 

افتاده نقش منفي   بعدها براي كشورهاي عقبپولالمللي   بينصندوق. آنارشي ارزي ملي مجدداً جايگزين آن گرديد
  .ايفا كرد و بانك جهاني بعدها به مرتبت كنوني خود دست يافت
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گذاري در بازسازي  سرمايه ، مارشال پالن آمريكا بعنوان ابزار1945/1947هاي  براي بازسازي سرمايه پس از سال

هاي اقتصادي و رشد در مقام تنظيم كننده سياست  زمان همكاريمجدد صنايع كاالهاي صادراتي اروپاي غربي و سا
انداخته  كرد، بكار هاي انتگراتيو و ادغامي اروپايي نقش ايفا مي اقتصادي و مرجعي كه بطور فزاينده در ايجاد مكانيسم

، با براي تعديل تجارت خارجي و كاهش موانع گمركاتي و تجارتي  GATTتا چندي پيش سازمان چندجانبه . شد
  .اين سازمان اكنون توسط سازمان تجارت جهاني جايگزين گرديده است. جلسات متعدد مذاكراتي خود مشهور بود

قواعد و نحوه . كنند را تعيين كرده و مي» نظم اصلي اقتصادي جهاني«ها تا به امروز  ن سسات و قوانين آؤاين م
گردد، كوششي براي ايجاد يك سياست اقتصادي واحد  ميعملكردهايي كه در آنجا براي تنظيم اقتصاد جهاني تعيين 

داري  هاي سرمايه خصوصي در جهان، نوعي رژيم اقتصادي جهاني در سرمايه در همكاري با فعاليت. المللي است بين
اين مناسبات همراه با . كند پديد آمد كه بهمين گونه قواعد حاكم براي انباشت سرمايه را در سطح جهان معين مي

داشت و با مصالحات سياست طبقاتي اجين بود، عمالً پس از  قرار» كينز« اقتصادي كه تحت تاثير نظرات سياست
  .گرديد  نظم غالب جهاني در كاپيتاليسم شد كه توسط اياالت متحده آمريكا رهبري مي1950سال 

همگرايي در  نوع نظم تضادهاي اين سيستم آنقدر زياد شد كه براي مدت بيش از يك دهه هيچ 60در اواخر دهه 
داري بسيار زياد  فاصله منافع و گاه تضاد منافع در بين كشورهاي مختلف سرمايه. داري وجود نداشت جهان سرمايه

  .سوي خود جلب كنده اي نداشت كه بتواند ديگر كشورها را ب بود و اياالت متحده آمريكا سياست همگراكننده
اين تغيير به . المللي توسط اياالت متحده آمريكا تغيير يافت هنگي بين اهداف و ابزار ايجاد هما1980پس از سال 

فقط اكنون اياالت متحده آمريكا و انگليس با استفاده از . معني وداع با دولت و يا دخالت آن نبوده وجه ب هيچ
 انباشت سرمايه كه رژيم اقتصاد جهاني مثل رژيم. المللي سرمايه گشودند امكانات دولتي راه را براي آزادي عمل بين

ه داران و ب نفع سرمايهه اي كه اكنون پديد آمده بود، از يك طرف ب  كننده هاي تنظيم گام با فعاليت از اين طريق، هم
 به نفع رشد، تكامل و 70داري و از طرف ديگر نسبت به دهه  ضرر زحمتكشان حتا در كشورهاي پيشرفته سرمايه

  .ر كردثبات جوامع بورژوازي در جهان تغيي
وجه از افت و  المللي مختلف به هيچ وجود اقدامات تنظيم كننده بين روند عملي تكامل اقتصادي در سطح جهان با
كه سياست پولي فعال و موفق بانك مركزي آمريكا پس از  طوريه خيزهاي معمولي اقتصادي، آزاد نيست ولي ب

  .رار نگرفتهها ق ن دفاع نيز در معرض حمله آ دهد، بي  نشان مي80دهه 
هاي آزاد مانده را  داري و يا بخش سرمايه تر داري كماكان داراي اين گرايش است كه جوامع كم شيوه توليد سرمايه

 80جمهوري خلق چين از اوايل دهه . تصاحب كرده، زير و رو كند و به جوامع توليد كننده كلي كاال متحول سازد
  .مانده است ندوستان هنوز يك كانديد سخت گوشت باقيولي ه. مثال تاريخي مهمي در اين زمينه است

ها بازارهاي جهاني را  ن داراي جهاني با تقسيم توليدات در سطوح ملي، و بازارهاي محلي كه بخشي از آ خصلت سرمايه
دهند، با تقسيم كار و تقسيم توليد در سطح جهان، با روبناهاي مختلف كشورهاي ملي و همينطور اختالف  تشكيل مي

اين . خالصه كرد» سازي جهاني«هايي چون امپرياليسم و يا امپراتوري و يا  توان با واژه ها را نمي ن آ بزرگي هريك از
عبارت آخر كه هم از نظر . گيرد و داراي قدرت تعريف نيست برنمي هاي اساسي نامبرده را در عبارات خصلت

داري از نظر تكنولوژي  سرمايه«ولي برعكس عبارتي چون . درس نظر ميه جغرافيايي و هم از نظر كيفي بسيار مبالغه ب
تنها شكل انباشت » داري بورسي سرمايه«كه  كند در حالي جبر نيروهاي مولده را الغا مي» پيشرفته و جهاني شده

  .سازد سرمايه را به عالمت مشخصه دوران مطرح مي
طور ه ها سخن گفت كه جوامع خود را ب ن اري آد ها و كشورهاي سرمايه توان از كارتل بورژوازي برخالف آن مي

براي . آورند و اياالت متحده آمريكا بدون هيچ رقيبي فعالً رييس اين كارتل باقي مانده است وسيع به انقياد در مي
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. آيد توليدي آن پديد مي  دنبال تكامل سرمايه و شيوهه كنندگان مسأله برسر جبر عيني است كه ب كليه شركت

هاي  كه برخي از مزدبگيران در بخش توانند آگاهانه بدان گردن نهند و از آن بهره گيرند و در حالي ان ميدار سرمايه
كنند و برخي ديگر مدهوشانه  گويند، كساني عاجزانه عليه آن مقاومت مي رغبت بدان لبيك مي موفق صادراتي با
  .نهند بدان گردن مي

  
  كنونداري تا بديلي سرمايه ثبات، پذيرش و بي :ب

سازد كه توليد و انباشت بنا براستثمار   توسط آمريكا حاكم شد، ممكن مي1945داري كه پس از سال  مناسبات سرمايه
ها و خطرات اجتماعي، و  رفت همين دليل است كه با وجود پسه ب. صورت گيرد» منظمي«طريق ه دروني كشورها ب

كنند، اين سيستم را در   در مراكز اين سيستم زندگي ميبا وجود فقدان محبوبيت وضعيت سياسي سرمايه، مردمي كه
طرف براي اكثريت مردم در اين   به اين80از دهه . كنند گاه تقويت مي كشورهاي خود پذيرفته، تحمل نموده و حتا

  . باز زندگي بهتر از هميشه بوده است،مراكز با وجود افزايش رنج، زحمت و مخاطره
تر مراكز   يا در مورد مناسبات بسيار بد در بقيه جهان و يا حتا در طبقات پايينهرنوع سخنوري در مورد فجايع و

پوشي از آنچه كه تاكنون  كه بدون ريسك و بدون چشم اين. كند داري كمك زيادي به حل اين مسأله نمي سرمايه
اي پيشرفته را ها در كشوره موجود است، هنوز اكثريت توده» دنياي بهتر«بدست آمده، امكان دستيابي به يك 

بخش از مردم جهان، مثل مردم اروپاي شرقي، تركيه، آمريكاي التين و حتا چين و  نظر آنه و ب. مجاب نكرده است
داري، كماكان بهشت موعود در  سرمايه» قديمي«اند، مناسبات در كشورهاي  يا هندوستان  كه هنوز به اينجا نرسيده

داري كماكان مقصد مهاجرين اقتصادي دنيا و نه تنها  ي مركزي سرمايههمن دليل است كه كشورهاه اين دنياست و ب
 .از مناسبات واقعاً فقيرانه آفريقايي است
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  گردد دهندگان تبديل مي چگونه بدهكار به سردسته وام

  
  
  

M. Antesberger 
  

ري باشد كه بيش از ترين كشور در عين حال كشو ترين، از نظر نظامي و اقتصادي غالب چطور ممكن است كه غني
هاي مركزي و وزراي دارايي  ساي بانكؤهاي اخير اقتصاددانان، بانكداران، ر همه بدهكار است؟ اين سئوال را در سال

ها البته قادرند توضيح دهند كه از نظر تاريخي چه وقايعي رخ داد كه اياالت متحده  ن آ. اند مشهوري مطرح كرده
 حتا  اين رقم 2007يليارد دالر وام جديد از بقيه دنيا دريافت كرده و در سال  م900آمريكا تنها در سال گذشته 

ترين كشور دنيا به كشورهاي فقيرتر بدهكار  ها، غني كه چه شد كه برخالف كليه تئوري ولي اين. افزايش يافته است
ماند و باعث  جواب مي يبرخواهد داشت، ب داري فعلي چه عواقبي را در شده است و اين وضعيت براي سيستم سرمايه

عدم تعادل «و نهايتاً اين سئوال كه به قول فرهيختگان نامبرده باال، اين پديده به اصطالح . گردد ها مي ن تحير آ
موازنه منفي : تنها يك چيز مسلم است. ماند جواب باقي مي عجيب و غريب به كجا خواهد كشيد، باز و بي» جهاني

كند و    يعني آن مبلغي كه آمريكا براي تأمين اين كمبود با قرض از خارج، هزينه مياقتصادي اياالت متحده آمريكا،
ها  باالخره روزي بايد ديناميك افزايش حجم بدهي. طور مستمر ادامه يابده تواند ب يابد، نمي سال افزايش ميه سال ب

  .ثبات است جهاني بي يعني به سخن ديگر وضعيت فعلي اقتصاد. شكسته شود
 ، درصد توان اقتصادي كشور گرديده6كه هم اكنون را  موازنه منفي اقتصادي عظيم در اياالت متحده آمريكا پيدايش

هاي الزم كه اين وضعيت را ممكن ساخت، تعديل حركت  شرط يكي از پيش. توان تعريف كرد خيلي كوتاه مي
 سنگين كردند، يها د را دچار بدهيكشورهايي كه خو.  قرن گذشته بود80 و اوايل دهه 70سرمايه در اواخر دهه 

كشورهاي وام دهنده، . بايستي تأمين كنند قيمت را مي كشورهاي آمريكاي التين بودند كه مخارج نفت گران
مالي نيويورك و لندن به آمريكاي التين هدايت  كشورهاي خليج و ژاپن بودند كه مازاد خود را از طريق مراكز

 ناتواني خود را از 1982مكزيك در سال . مريكاي التين نتيجه اين روند بودبحران بدهي كشورهاي آ. كردند مي
دنبال دستورات ه ها سال بحران عميقي را تجربه كرد و ب آمريكاي التين ده. هايش اعالم داشت بازپرداخت بدهي

  .ها، محكوم به ضريب نرخ رشد نازل شد  در مقام اداره كننده بدهيپولالمللي  صندوق بين
جنوبي، تايوان، تايلند، مالزي،  مثل كره» ببرهاي آسيايي«هاي مالي به آسياي جنوب شرقي يعني به   مازاد90 طي دهه
 يعني به 1997/1998هاي  اين تحرك در سال.  شرقي سرازير شديكنگ، سنگاپور و بخش كمي هم به اروپا هنگ

هاي سرازير شده از منطقه خارج   كه پولهم درست هنگامي طور ناگهاني قطع شد و آنه اصطالح طي بحران آسيا ب
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دنبال فشار شديد ه دنبال كاهش ارزش ارز، به ب. پس از آن اكثر كشورها دچار ركود سخت اقتصادي شدند. گرديد

هاي وسيع، اقشار حاكم در اين كشورها نايل به مازاد صادرات عظيم گرديدند  بر مزدها و كاهش قدرت خريد توده
 1988مدهاي بحران روبل در سال آ پي. العاده قرار نگرفت هاي فوق ستفاده براي كاهش بدهيوجه مورد ا كه به هيچ

هاي خود بكاهد   روسيه قادر شد از بدهي2003هاي  تازه با افزايش قيمت نفت و گاز از سال. طول انجاميده تر ب بيش
  .و حتا به افزايش مازاد دست يابد

  
  كند  واقعيت تئوري را نفي مي

البته جريان . هاي خود به خارج تجربه خوبي نداشتند افتاده و در حال رشد با بدهي ت كشورهاي عقببدين صور
شد و سطح  كه سرعت رشد كمي بطئي مي  ولي همين،گذاري شد خارجي به كشور موجب سرمايه هاي  سرمايه
سويي ه ريان سرمايه قطع و بكه ورود سرمايه واقعاً الزم بود، ج رفت، يعني درست هنگامي دهي كمي پايين مي سود

هاي اقتصادي متداول امروزي كه در آن جريان  در تئوري. آمد شد و جبراً ركود اقتصادي پديد مي ديگر هدايت مي
بايستي كه بدهكاري  هاي بسيار باصرفه حجت است، مي گذاري در بخش المللي سرمايه براي سرمايه آزاد بين

زيرا در كشورهاي . سط كشورهاي پيشرفته صنعتي امري بديهي باشدكشورهاي در حال رشد و پرداخت وام تو
شود، سطح رشد جمعيت و اقتصاد در اين كشورها نسبتاً پايين است و در نتيجه  پيشرفته سودهاي كالني حاصل مي

يع افتاده با رشد سر لذا قاعدتاً بايستي كه سرمايه اضافه در كشورهاي عقب. گذاري زيادي نيست الزم به سرمايه
طور درازمدت بازپرداخت ه گردد، بايستي كه ب سطح رشد وااليي كه از اين طريق ممكن مي. گذاري شود سرمايه
دهد كه  ولي تجربه كشورهاي در حال رشد نشان مي. رسد نظر ميه اين تئوري كامالً منطقي ب. ها را ميسر سازد بدهي

  . گيرد ت نمياين روند از نظر منطق درست، در عمل هماهنگ و منطقي صور
تر از اين بحران  المللي وابستگي داشتند، كم تر به بازار مالي بين  كشورهايي مثل مالزي و هندوستان كه كم،در آسيا
جمهوري خلق چين كه در مقام يك كشور سوسياليستي هنوز راه حركت آزاد سرمايه را . خوردند تا ديگران  صدمه

  . ا كامالً مصون ماندنگشوده، از اين بحران اقتصادي منطقه حت
المللي آن را  منطقي  داري دقيقاً در تضاد با چيزي قرار دارد كه تئوري بازار مالي آزاد بين اكنون واقعيت سرمايه

هاي كالن هستند، نيستند كه شاهد  گذاري اين كشورهاي در حال رشد كه مجبور به هزينه كردن سرمايه. داند مي
باشند، بلكه اين اياالت متحده آمريكا است كه نه بخاطر ارتقاي سطح رشد  ود ميورود وسيع سرمايه به كشورهاي خ

 90در پايان دهه . نمايد هاي خارجي را به بازارهاي خود هدايت مي گذاري، بلكه به خاطر مصرف، سرمايه و سرمايه
 2000هاي  مي كه در سالهنگا. المللي سرمايه تغيير كرد و به سمت اياالت متحده آمريكا جاري شد جهت جريان بين

 سقوط طوالني در بازار سهام به كاهش سطح رشد در اياالت متحده آمريكا و اروپا انجاميد و حتا هنگامي كه 2003تا 
 درصدي در مقابل اين بحران جهاني 1سياست اقتصادي آمريكا با قروض دولتي بسيار سنگين و نرخ بهره بسيار نازل 

تري سرمايه خالص به اين  شد، مقدار بيش هايي كه بيرون كشيده مي نسبت به سرمايهواكنش نشان داد با اين وجود 
و برخالف هرگونه تئوري، سرمايه تمايل به جايي نشان . ورود سرمايه حتا شدت گرفت. گرديد كشور وارد مي

ي اقتصادي اياالت گرا سياست توسعه. كرد گذاري، بلكه مصرف را تأمين مي اش كم بود و نه سرمايه داد كه بهره مي
. كرد  پديد آمد، جلوگيري مي2001متحده آمريكا از كاهش مصرف، كه در اروپا و به ويژه در آلمان پس از سال 

رشد قيمت خانه، . بدنبال بهره وام مسكن بسيار نازل معامالت زمين و مستغالت شكوفايي جديدي را تجربه كرد
ها ثابت مانده  ن كه مزد و حقوق آ ل بر روي كاغذ پولدار كرد، با اينبگيران مرفه را حداق هايي از مزد و حقوق بخش
) ي اعتباريها كارت(هاي بانكي  ها، پروژه وام و يا بدهي با بهره بسيار نازل از طريق كارت زمان با آن بانك هم. بود
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اي آمريكايي به صفر انداز خانواره نرخ پس. طور كلي تسهيل امكانات براي دسترسي به وام را ميسر ساختنده و ب

كه در سه سال گذشته بانك مركزي سطح  يافت و با اين هاي خصوصي و دولتي افزايش مي كه بدهي با اين. رسيد
علت اين . كنندگان نسبتاً پايين ماند ها و مصرف  درآورد و باال برد، بهره بازار براي شركتعاديحالت ه بهره را ب

   بود وضعيت جريان سرمايه از خارج به داخل
چنين بدهكاري كه در مقايسه با . آمريكابه شود تا  رغبت اعتبار داده نمي بابدين گونه به هيچ كشوري در جهان 
زده ارز توسط  دنبال فروش هراسه حال حاضر دارد، ارزش ارز هر كشور ديگري ب اياالت متحده آمريكا در

كند و از هول و  تر شده، اما سقوط نمي  سال پيش ضعيف5ه البته دالر نسبت ب. داران، به قهقرا سقوط كرده بود سرمايه
ارزش شدن  دالر تبديل كرده است، عالوه بر بهره ضعيف، بيه كسي كه سرمايه خود را ب. هراس هم خبري نيست

اين رفتار بسيار خونسردانه مخالف آن  خرد و جان ميه  نيز ب،اندوخته خود را كه ناشي از سقوط ارزش دالر است
  .اند ي است كه اقتصاددانان ماركسيست و يا بورژوايي از حركت سرمايه تاكنون داشتهبرداشت

  
  بهره زياد مهم نيست

ها  ن آ. توان شناسايي كرد ها را مي ن آ. اراني است كه بهره برايشان زياد مهم نيستذگ  صحبت از سرمايهاينجا ظاهراً
هاي مركزي  له اول بانكهدر و. باشند ها قرار دارند مي يي كه در قفاي اين بانكاه هاي مركزي و يا دولت بانك

 1200اكنون مبلغ هنگفت  اين بانك هم. يي بويژه بانك مركزي جمهوري خلق چينياتعدادي از كشورهاي آس
 سرعتي است ،چيز بسيار جالب توجه است آنچه كه قبل از هر. ميليارد ذخيره ارزي خارجي، عمدتاً دالر انباشته است

علت، حجم اضافه صادرات كشور بويژه به اياالت متحده آمريكا . اندوخته گشته استبا آن يره ارزي كه اين ذخ
از آنجا كه صادركنندگان چيني ارز . انجامد صادرات عظيم و فزاينده به افزايش مستمر حجم ارز خارجي مي. است

كنند در نتيجه اين ارز در اختيار   تعويض مياي به نرخ بسيار كنترل شده» رن مين بي ـ ژوان«دريافتي را با ارز محلي 
دار دولتي اياالت متحده آمريكا  و اين بانك ارز نقدي موجود را بطور عمده در اوراق بها. گيرد بانك مركزي قرار مي

نتيجه مستقيم اين روند اين است كه بهره اوراق بهادار دولتي در اياالت متحده آمريكا و . كند گذاري مي سرمايه
كشور نسبتاً فقير چين كشور نسبتاً غني آمريكا . هاي اعتباري بسيار نازل و دالر نسبتاً گران باقي بماند طور وام همين

كار اين است كه سطح تقاضاي كاالهاي چيني در اياالت متحده  از موضع چين هدف از اين. كند را سوبسيد مي
نحوه همزيستي عجيب مابين چين و آمريكا شبيه . شودآمريكا باال بماند تا بدين صورت سطح باالي نرخ رشد حفظ 

 آلمان فدرال در آن.  قرن گذشته مابين آلمان و اياالت متحده آمريكا وجود داشت60وضعيتي  است كه در دهه 
بانك مركزي بطور وسيع ارز ذخيره خود را . داشتن نسبي ارزش مارك، قهرمان صدور بود هنگام بدليل پايين نگاه

  .طور سنگيني مجبور به كاهش ارزش دالر گرديده آوري كرد تا آمريكا ب به دالر جمع
از آنجا كه قيمت نفت . هستندد، صادركنندگان نفت نكن گروه ديگري كه موازنه منفي اقتصادي آمريكا را جبران مي

نده نفت مبالغ مراتب باالتر از مخارج استخراج آن است، كشورهاي صادركننده و توليدكنه  سال پيش ب5از تقريباً 
شود تا كمبود جاري در  و اين اصل باعث مي. گردد اين مبالغ معموالً به دالر ذخيره مي. اند هنگفتي مازاد انباشته

  .اقتصاد اياالت متحده آمريكا را نسبت به بقيه جهان جبران كند
اوالً : شوند مند مي ارد، بهرههاي آمريكايي از موضع برتري كه اياالت متحده آمريكا نسبت به بقيه كشورها د كنسرن
 رشد بازارهاي داخلي بسيار باال اًثاني. تر از معمول است ها براي كشوري كه دچار موازنه منفي است بسيار پايين بهره

اثر ورود سرمايه از  ثالثاً بدهي بزرگ مصرف كنندگان و دولت كه در. كه سطح مزدها بسيار نازل است است با اين
  .كند هاي مالي، امكانات سودمند بسياري را فراهم مي ، براي بخشخارج  بوجود آمده
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هاي نويني كه  فرصت. نظيري تجربه كرده است اين بخش توسعه بي. اصوالً بخش مالي آمريكا دنياي عجيبي است

اي از  سسات مالي نوع بسيار پيشرفتهؤامروز براي يك آمريكايي معمولي در گرفتن قرض موجود است، براي م
هاي مالي بازتاب  كنندگان در ترازنامه هنگفت كنسرن بدهكاري عظيم مصرف .رسد اي به نظر مي م بانكي و بيمهسيست
از . گردد سطح باالي نرخ بدهي بسياري از اقتصادها نسبت به ديگر ملل به رشد جهاني بخش مالي تعبير مي. يابد مي

تر  علت مصرف سرمايه خارجي بسيار پيشرفتهه يكا بكه بدهي افراد عادي مزدبگير در اياالت متحده آمر آنجايي
به اين امر . آيد است تا در قاره اروپا و يا ژاپن، در نتيجه مزيت ديگري نيز براي اين كشور بزرگ بدهكار پديد مي

گردد  ستيزي نيز اضافه مي گيرد اين عرف ترين كشور جهان مورد سوبسيد بقيه جهان قرار مي پوچ و نامعقول كه غني
  .يابد گذاران در سطح جهان ارتقا مي مقام رييس سرمايهه ه اين كشور كه همواره معتاد به ورود سرمايه است، بك

و » Hedge Funds«گذار اشكال سازماني نويني، از جمله  براي كسب قدرت در ساير نقاط جهان اين سرمايه
»Private Equity Funds «هاي خصوصي هستند كه توسط   شركتدوي اين بنيادها هر. را تكامل بخشيده است

سسات پولدار، معامالت خطرناك ولي بسيار ؤگردند و با مازاد سرمايه افراد و م مديران و بانكداران سابق هدايت مي
اوالً مديران اين بنيادها سهم مهمي از سود را براي : ها داراي دو مشخصه ديگر نيز هستند ن آ. دهند پرسود انجام مي

  .دهي باال در رابطه با حجم باالي سرمايه خارجي، يعني بدهي كالن قرار دارد گذارند، ثانياً بهره يكنار مه خود ب
  

  8 -دستور جلسه همايش جي
از اياالت متحده آمريكا عمل » Private Equity Funds«و » Hedge Funds«قضا بخش عمده  از دست بر

ها  سسات كنترل بانكؤحال م هاي سنگين هستند، با اين طور متداول داراي بدهيه ها ب كه اين با اين. دنكن مي
هاي خود را بالمانع در سطح جهان  توانند فعاليت شوند و مي ها كنترل نمي ن آ. آورند ها بوجود نمي ن محدوديتي براي آ

ديكاها و نه تنها سن. داري زياد مورد پسند قرار ندارد ها در ديگر كشورهاي سرمايه فعاليت اين شركت. توسعه دهند
گفته خود زياد از اين تصور ه داراني كه حتا به نئوليبراليسم گرايش دارند ب كنند، بلكه سرمايه مزدبگيران اعتراض مي

همين دليل آقاي ه ب. كنند، زياد خوشحال نيستند تر قدرت را تصاحب مي طرف اقيانوس روزبروز بيش كه آقايان آن
را در » Hedge Funds« صدراعظم كشور آلمان كنترل و تنظيم» لمرك«وزير دارايي و خانم » اشتاين بروك«

اما اين بند همواره و بطور منظم توسط نمايندگان آمريكايي . اند قرار داده) 8 - جي(دستور جلسه همايش كشورهاي 
  .گردد و انگليسي از دستور جلسه خارج مي

هاي  كنند تا به پول ات جديد استفاده ميهاي آلماني از اين امكان  شركتمديرةت أبديهي است كه اكثريت هي
محل اجتماع . فعاليت دارند» Hedge Funds«ها يا در لباس شريك و يا مديران عاليرتبه در ن آ. هنگفتي دست يابند

مثالً . گيرند كار ميه ها را در اشكال مختلف استثمار ب هاي بيمه و بنيادهاي ديگر، سرمايه هاي آلماني، شركت سرمايه
هاي ديگر هم با سعي وافري به  دولت. رساند فروش ميه هاي مالي را ب لمان با اعتقاد كامل شراكت در بخشدولت آ

  ميليارد دالر سهم به شراكت پارازيت بزرگ آمريكايي3جمهوري خلق چين با . ورزند كار اشتغال مي اين
Blackstoneم آلمان را خريده بودوك ركت تلهماه قبل در آلمان سهام ش اين همان شركتي است كه چند.  درآمد .

آميز ما با رهبري آمريكا  همزيستي مسالمت: ها را بطور خالصه تعريف كنيم گذاري چيني اگر بخواهيم اين سرمايه
  .بايد تنگاتنگ برقرار ماند
مي ضعف مالي و اقتصادي قدرت اصلي امپرياليستي، بطور غيررس: رفته شكل عجيبي دارد هم وضعيت مالي جهان روي

ولي البته حلقه ضعيف زنجير اين ساخت و پاخت . تبديل به شيوه و متدي گشته كه بر رقباي خود سلطه يابد
رشد فزاينده بدهي مصرف كنندگان آمريكايي و شكوفايي و بازار مستغالت : توان ديد چشم ميه امپرياليستي را حتا ب
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اگر مازاد چين و ديگر كشورهاي آسياي . گردد ضعيف ميرشد بازار داخلي اياالت متحده آمريكا . رود  پايان مي به

طور كشورهاي صادركننده نفت رو به كاهش رود، صدور پول ارزان به اياالت متحده آمريكا نيز  شرقي و همين
داده شده، بازار وام و اعتبارات و يا  تواند از بازار سهام پربها واكنش به اين جريان مي. كاهش خواهد يافت

  .بيايد» Hedge Funds«نجالي يك ورشكستگي ج
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   آمريكايي براي درآمد نفت خليج فارس-مبارزه آنگلو
  آغاز دوره دوم

  

  
  
  

Dieter Lohaus 
  
  رازنامه جنگ عراقت -1

ز هنوز  آمريكايي تاكنون قربانيان زيادي از مردم عراق بجاي گذارده و پايان اين بختك مرگبار ني-جنگ آنگلو
 تا 2005دهد كه در فاصله زماني ژوئن   نشان ميThe Lancetتحقيقات اخير مجله پزشكي انگليسي . معلوم نيست

ها بدنبال اعمال خشونت وقوع يافته بود  ن مرگ دوسوم  آ. اند  نفر وفات يافته20 نفر، 1000 در بين هر 2006ژوئن 
 درصد بقيه 12ثر انفجار بمب ماشيني يا ديگر انفجارات و  درصد در ا30 درصد آن در اثر اصابت گلوله، 53كه 

 نفر عراقي، دو  از هر سه: كنند مدهاي جنگ را هر روز لمس ميآ مردم عراق پي. هاي هوايي بوده است ن نتيجه بمبارا
ها بعلت  ن بسياري از كودكان دچار سوءتغذيه هستند و بسياري از آ. نفر دسترسي آسان به آب آشاميدني تميز ندارند

 ميليون عراقي بزور 4. سپارند هاي قابل عالج جان مي حال تالشي كامل است، بدنبال بيماري سيستم بهداشتي كه در
قانوني زندگي روزمره را  بي. اند  گرفتهاها در كشورهاي همسايه سكن ن اند كه نيمي از آ مجبور به ترك وطن گرديده

باشد كه باالترين محافل سياسي نيز از آن  ويج ارتشا در كليه سطوح مييكي از ظواهر اين امر تر. احاطه كرده است
  .ند نيستامستثن

 ميليون دالر به آن 275روز   ميليارد دالر خرج برداشته و هر400براي ماليات دهندگان آمريكايي اين جنگ تاكنون 
ز فروش نفت عراق، مخارج مورد كه با درآمد ا برخالف آن اميد و آرزوهاي آمريكا در اين. گردد اضافه مي

 ميليون دالر در 275اگر مخارج مستقيم جنگ آمريكا را كه . ميلياردي ارتش تأمين خواهد شد، جامه عمل نپوشيد
سادگي دريافت كه ه توان ب  ميليون دالر در روز را در قياس بگذاريم، مي100روز است با درآمد احتمالي نفت قريب 

  .گيرد، مخارج جنگ را تأمين نخواهد كرد اختيار اياالت متحده آمريكا قرار راين درآمد حتا اگر بطور كامل د
حتا . ييد وسيع مردم در اياالت متحده آمريكا بود، امروز آراي مخالف برتري داردأاگر در ابتدا، جنگ عراق مورد ت

 مبلغ اين تز است كه از نوع ريچارد پرل برخوردي انتقادي به شيوه رهبري جنگي جورج بوش دارد و» نئوكان«يك 
قدر اثر منفي  چيز اين هيچ. خطاي اصلي در آنجا بود كه پس از تسخير بغداد فوراً دولتي از عراقيون تشكيل داده نشد

  1.»انتصاب يك معاون پادشاه مدرن كه معرف قدرت اشغالي است«توانست داشته باشد تا  نمي
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  بحث خروج نيروها
  .دهد  نيروهاي نظامي از عراق تشكيل ميهسته اصلي اين بحث را مسأله خروج

 جمهور سابق جيمي امنيتي رييس ست، توسط برژينسكي كه مشاوراها  طرفداران دمكراتويژة گيري كه  موضعآن 
كند و  ار عمومي امروز جنگ را يك اقدام خطا برآورد ميفكوي بر اين عقيده است كه ا. گردد كارتر بود، مطرح مي 

 فلسطين -كه مشكالت در خاورميانه، منجمله مسأله اسرائيل كند پيشنهاد مي)  هاميلتون-رمثل كميسيون بيك(لذا 
و اياالت متحده آمريكا بايستي . توسط مذاكرات ديپلماتيك با سهيم كردن نيروهاي منطقه مورد بررسي قرار گيرد

اي در  مبارزات انتخاباتي ميان دوره در طي 2.اي نيات خود در تخليه عراق طي مدتي معقول را اعالم دارد بي هيچ شبهه
علت طرح شعار ه خواهان ب جمهوري.  بحث بسيار عميقي در مورد چگونگي ادامه جنگ صورت گرفت2006سال 

اصل خواهان خروج سريع  ها كه در دمكرات. از طرف پرزيدنت بوش، دچار شكست شدند» ايم  ادامه راهي كه رفته«
با اين وجود رهبري سياسي و نظامي . دست آوردنده ق كنگره اكثريت را بدو اطا ارتش از عراق بودند، در هر

:  گفت2007 در اواسط ماه آوريل Petraeus مثالً ژنرال. كنوني تصميم دارد چندين سال ديگر در عراق بماند
  .»عراق محتاج مساعي عظيم و حضور نيروهاي نظامي براي چندين سال آينده است«

كاربردي   ها و يا ديگر منتقدين براي ادامه سياست توان از اردوگاه دمكرات اي نمي افات سادهطبيعتاً با يك چنين اعتر
كار بهتر از عهده قلم ژورناليست نيويورك تايمز، آقاي توماس ال فريدمان  اين.  مثبت گرفتامتيازكنوني 
ها براي تعيين تاريخ  مكراتخوشحال است كه دوي كند كه گويا  طور آغاز مي  وي مقاله خود را اين3.آيد برمي

حال مدافع آن سياست انرژي   دهد كه انسان بايد در عين وي ادامه مي. آورند خروج به جورج دبليو بوش فشار مي
تر به  ها خود را وابسته ما آمريكايي«صورت  در غير اين. دهد باشد كه وابستگي به نفت را واقعاً تقليل مي

) ...( بهترين نقشه بديل(...) اگر واقعاً همه چيز در عراق به نتيجه نرسد، . كنيم ، ميتر است ثبات اي كه بي خاورميانه
فريدمان » .اين خواهد بود كه ما آن سياست انرژي جدي را دنبال كنيم كه قيمت نفت را براي هميشه تنزل بخشد

 سنت به يك دالر 50ز بنزين ا كند كه براي كاهش مصرف نفت در آمريكا، ماليات بر بطور سطحي پيشنهاد مي
تضمين (تر از همه وي به رابطه مابين سياست عراق و نفت  اما مهم. برابر شود دو)  ليتر3٫785( گالون بابت هر

ها را  ن نمايد كه به ترس و وحشت دامن زده و آ طريق كوشش مي  كند و از اين اشاره مي) تأمين نفت و قيمت نفت
 اجتماعي در اياالت متحده آمريكا، تغييرات عميقي كه بتواند -بات سياسينظر گرفتن مناس در با. تشديد نمايد

توان  عنوان نتيجه منطقي تنها ميه ب. رسد نظر ميه  برؤياييطور ملموسي كاهش بخشد، بسيار ه مصرف نفت را ب
به تصرف تواند وجود داشته باشد و نقشه اوليه با هدف استراتژيك خود كه  دريافت كه اصالً نقشه بديلي نمي

ها در مورد  بديل است و پرحرفي  آمريكايي عمالً بي-هاي آنگلو درآوردن ذخاير نفتي كشورهاي خليج براي كنسرن
آنچه كه منظور فريدمن است در . آميز آب نيست كردن طعنه آلود هاي ديگر غير از گل حل خروج نيروها و يافتن راه

تواند بطور جدي تصميم بگيرد كه عراق را ترك كند، اگر واقعاً  انسان نمي«: آخر مقاله وي به روشني درج گرديده
  ».قصد داشته باشد كه خود را از وابستگي به نفت رها سازد

  
  يك الويت مهم

پس از خروج واقعي نيروهاي نظامي، احتماالً عراق مثل ديگر : اياالت متحده آمريكا در وضع دشواري قرار گرفته
اما اگر اياالت متحده آمريكا در .  ملي شده نفت خود، رشد و تكامل خواهد يافتكشورهاي خليج، با تثبيت صنايع

آنجا با خشونت از منافع نفتي خود دفاع كند، ممكن است كه سياست كاربردي كلي خود را كه تصاحب حداكثر 
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االً در آينده مشكالت امنيتي كه حل نشده و احتم عالوه بر .خطر افكنده سود و سهم نفت ذخيره كل منطقه است، ب

كند اين واقعيت است كه پارلمان عراق  نزديك نيز قابل حل نخواهد بود، آنچه كه اياالت متحده آمريكا را نگران مي
ها  گروه  از يك طرف الزم است كه منافع مختلف. هنوز نتوانسته هيچ اليحه و قانوني در مورد نفت به تصويب رساند

 ولي از طرف ديگر بايستي كه شرايط طوري آماده ،رفته شده و ارضا گرددنظر گ االمكان در در درون كشور حتي
  . آمريكايي از سودهاي كالني برخوردار شوند- هاي نفتي آنگلو گردد كه اگر وضعيت امنيتي اجازه داد، كنسرن

ك پروژه بسيار اي در باره ي در روزنامه فاينانشل تايمز  مقاله 2007درست در رابطه با اين وضعيت بغرنج در ماه مي 
 شد كه با دور در اين مقاله گفته مي.  انتشار يافتDNO كوچك استخراجي توسط يك شركت بسيار كوچك نروژي
اي  هزار بشكه نفت در روز مابين حكومت منطقه25  زدن حكومت مركزي در بغداد،  قراردادي مبني بر استخراج

نوميدانه «المللي كه  هاي نفتي بين براي شركت. سيدداري به امضا ر كردها و اين شركت خصوصي خارجي سرمايه
 كه ،دار بسيار مهم است اين استخراج يك امر اولويت» كنند تا به منابع ذخيره نوين دستيابي حاصل كنند كوشش مي
مطمئناً غيردولتي؛ و براي : كنند اي را براي منطقه خليج آرزو مي هاي نفتي غربي چه نوع آينده كند شركت روشن مي

  .دهند ها حريف حداكثر ضعيف را ترجيح مي ن مذاكرات در مورد اخذ حق امتياز آ
  
   نفت-2

      هاي فرامليتي نفتي سودهاي درخشان شركت
هاي   ميليارد دالر شد كه بخش اعظم آن از به اصطالح فعاليت39٫5 بالغ بر 2006 در سال Exxonسود خالص شركت 

اي است كه يك شركت  ترين سود ساالنه اين بزرگ. شود  تشكيل مي، يعني كشف و استخراج نفت»آپ استريم«
 سال گذشته 5در . هاي قبل نيز سودهاي كالني برده است اين شركت در سال. خصوصي تاكنون بدان دست يافته

هاي   اين شركت نسبت به شركت،در محافل مالي. اند  ميليارد دالر سود دريافت كرده92داران اين شركت  سهام
جهان كه در  هاي ديگر همين دليل اين شركت از كليه شركته  ب4.گردد برتر محسوب مي» شل«و   BPمثل ديگر 

 ارزش بازاري 2007 فوريه 26در تاريخ » اكسون«مثالً براي . بازار بورس ثبت گرديده، داراي ارزش باالتري است
نتيجه افزايش انفجاري  ت در قيمت نفت و دردنبال تغيير و تحواله ب.  ميليارد دالر تعيين گرديده است438٫7معادل 

گير است كه تناسب   در عين حال چشم5. درصد ارتقا يافته است108 سال گذشته، ارزش بورس اكسون 7سود در 
اين ارزشيابي نازل از كنسرن كه ضمناً تنها . بهره سهام براي يك چنين شركت توانايي خيلي پايين است/كورس

كند، بايد داليلي داشته  هاي نفتي غرب صدق مي در حال حاضر در مورد كليه شركتخاصه اكسون نيست، بلكه 
را بايد درك  اين. بيني بدبينانه شركت كنندگان بازار در مورد روند آتي تحوالت است معموالً اين عالمت پيش! باشد
  .كرد

  
  »ناسيوناليسم مواد طبيعي«علت ه هاي فرامليتي نفتي ب شركت» بحران حياتي«
نشيني، نيروهاي   درنظر گرفتن نظرات انتقادي سطوح وسيع مردم نسبت به جنگ عراق و درخواست شديد عقببا

هاي واقعي خويش از جنگ را كه  خودداري خود از اعالم اهداف و انگيزه شوند تا تر مجبور مي حاكم روزبروز بيش
ارند تا ذكنار گه كرده بودند، رفته رفته بتسخير منابع نفتي كشورهاي حومه خليج فارس است و تا اين لحظه حفظ 

  .حداقل كليه نيروهاي سرمايه را براي ادامه راه استراتژيكي كه آغاز گرديده، گردهم جمع آورند
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استدالالت الزم براي اين منظور در ارگان مركزي سرمايه فاينانشل تايمز چاپ لندن در يك سلسله مقاالت مبسوط 

چگونه : ارزش پنهان«نويسندگان مقاله زير عنوان :  به چاپ رسيد2006له در دسامبر اولين مقا. انتشار يافته است
. دهند  شركت ارايه مي20ليستي از » .دهند هايي كه عضو بازار بورس نيستند، بازار بورس را در سايه قرار مي شركت

برابر ارزش  لغ تقريباً دواين مب. شود  ميليارد دالر تخمين زده ميSaudi Aramco 781ترين شركت،  ارزش بزرگ
اتفاقي نيست كه در تعريف .!  داري جهان است ترين شركت خصوصي سرمايه اين پرارزش» اكسون«بازار فعلي 

مكزيكي است كه   Pemexشركت دوم . ثبت گرديده» نفت و گاز« شركت 18 شركت، 20ها از  فعاليت شركت
نفت و «همين صورت در بخش ه قيمت ديگر نيز ب ت گرانده شركت از يازده شرك.  ميليارد دالر ارزش دارد415
آمده » ها شكل شركت«ها، در ستون  ن عالوه بر اين در مورد تمام آ. تنها استثنا پست ژاپن است. كند عمل مي» گاز

»State owned«پترولئوس دِ ونزوئال،  كويت : هاي بعدي نسبت به مرتبه خود عبارتند از شركت. ، مالكيت دولتي
، )اندونزي(  Pertamina، شركت ملي نفت ايران،)الجزيره (Sonatrach، )مالزي(يوم كورپوريشن، پتروناس پتول

. ، ليبيا ناشنال اويل كامپني)عراق (INOC، )عمارات متحده عربي (Adnocنيجريان ناشنال پتروليوم كورپوريشن، 
هاي سهامي كه در بازار  از بخش شركتهاي جهاني، خارج  پس از اين تشخيص كلي كه مقدار عظيمي از سرمايه

 13 شركت از 12« :اند كه گيري جامع دست يافته اند، قرار دارد، نويسندگان به اين نتيجه بورس به ثبت رسيده
هاي  يك چنين شركت. ندتهسحال رشد  هاي نفتي دولتي از كشورهاي در هاي جهان، شركت ترين شركت عظيم

كنند كه درآمدهاي نفتي براي تأمين بودجه  و انتقاد مي» .ندنك  را كنترل ميچهارم ذخاير نفتي جهان دولتي، سه
. هاست گيرد كه از نظر اقتصادي و مديريت بازرگاني ضايع كردن اين ثروت كشورهاي فوق مورد استفاده قرار مي

شد گفت كه  نميتر  تزيين شده بود؛ واضح» اكسون موبايل«بديهي است كه اين مقاله با آگهي تبليغاتي چهاررنگ 
  .هايي هست اين استدالالت در خدمت چه گروه

خود اختصاص داده و با گرافيك بزرگي تزيين شده بود ه ماه بعد مقاله ديگري كه يك صفحه كامل روزنامه را ب دو
 كنسرن بزرگ 7يعني » قديمي«خواهران  اين مقاله ختم هفت. كرد تر نظرات خود را مطرح مي پرده حتا خيلي بي

باشند و عرصه  هاي نفتي تعيين كننده امروزي مي كه كنسرن» جديد«خواهران  المللي نفتي را با معرفي هفت بين
ها كه تعداد   اين شركت7!اند، اعالم كرده است پي، شورون و شل تنگ كرده هاي اكسون، بي سودبري را بر كنسرن

 درصد ذخاير جهاني را در اختيار 3جهان و فقط  ازدر صد نفت و گ10 عدد تنزل يافته اكنون تنها 4  به 7ها از  ن آ
مدهاي ملي آ پي. قرار دارند» بحران حياتي« كنار رانده شده و دره خواهران نو ب ها توسط هفت اين شركت. دارند

هاي فرامليتي منابع نفتي جديدي ندارند كه  امروزه كنسرن«.  سال پيش كامالً فرق كرده است30كردن امروز با 
اند كه تواني بيش از يك  بعد هيچ منبع نفتي جديدي نيافتهه  ب2000ها از سال  ن واقع آ در. بدانجا پناه برندبتوانند 

  ».ميليون بشكه در روز داشته باشد
 ونزوئال، PDVSA  ايران، NIOC عربستان سعودي، گاز پروم روسيه، پتروچين، Aramcoفت غول جديد عبارتند از ه

 Petrobras, Petronasها  ن آ. ندقرار نداشت» هاي پنهان ارزش«گازپروم، پتروچين و پتروبراس در ليست . زيمال
. ندهاي سهامي سازماندهي شده و در بازار بورس به ثبت رسيده ا عنوان شركته  ولي ب اند،دولته عمدتاً متعلق ب

سازي مجدد ونزوئال در  در جنب ملي. علت اصلي اين جابجايي قدرت، پيدايش مجدد ناسيوناليسم مواد خام است
كردن  طور دست بسر هاي اخير از تفويض كنترل پروژه ساخالين دوم كه در اختيار شل بود به گازپروم و همين ماه

 به بهانه عدم اجراي شرايط Kovykta مابين روسيه و انگليس براي تكامل منابع گازي TNK-BPشركت مشاركتي 
. كند هاي فرامليتي را مطرح نمي  براي شركتYukosيسنده روند نامطلوب مسأله اما خانم نو. شود امتيازنامه نامبرده مي

هاي روسي كه توسط دولت  هاي عمده مولد شركت، توسط شركت قبل از تالشي اين كنسرن كه طي آن بخش
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شد، خريداري شد، در محافل مالي غرب اين تصور حاكم بود كه اكسون و شورون بطور عمده در خريد  كنترل مي
Yukosتوان در حال حاضر يكي از علل   خشم و ناراحتي ناشي از اين شكست را مطمئناً مي . شركت خواهند كرد

  .  تبليغات هيستريك ضد روسي در كشورهاي مهم غربي دانست
  
  منطقه خليج ـ مرحله ايران -3

   بيليون دالر35  - جهاي نهفته در منطقه خلي ارزش
سطح فعلي قيمت كه نوعي قيمت ثابت است، .  دالر ثابت مانده است60الي اكنون بطور مستمر با قيمت نفت هم

 مرزهاي حداكثر توليد خود به اپك كه بههايي از بازار است كه  نتيجه افزايش مستمر تقاضا و عرضه توسط بخش
 اين مقاله در  و بعد از آن، زاده از حالت ويژه تاريخي است كه نويسنده80هاي نازل دهه  قيمت. رسيده، متعلق نيست

. بشكه است  دالر بابت هر2 مخارج استخراج نفت در منطقه خليج 8.انتشارات گذشته خود توضيح داده است
گونه عملي  تواند بدون هيچ دهد كه مي التفاوت مخارج توليد و قيمت بازار از نظر اقتصادي درآمدي را تشكيل مي بهما

بشكه كه در منطقه خليج توليد  توان براي هر دارد، مي  دالر قرار70 تا 60در شرايطي كه قيمت نفت بين . بدست آيد
حجم كل تخمين زده شده نفت قابل استخراج منطقه .  دالر محاسبه كرد55گردد بطور متوسط درآمدي معادل  مي

اب  اين حسبه.  ميليارد دالر خواهد شد35750 دالر، 55بشكه  اي هرزا به ميليارد بشكه است كه 650خليج فارس 
  .نيز خواهد شد تر  بيليون دالر است كه حتا بيش35٫75حجم درآمد فرضي منابع نفتي منطقه خليج فارس 

. كمك بخشي از درآمد جاري نفتي، رشد و شكوفايي اقتصادي برخي از كشورهاي منطقه تأمين خواهد شد بهطبيعتاً 
گرفت كه بنا برآن شش كشوري كه در مجمع المللي مالي را شاهد  توان گزارش انستيتوي بين عنوان مدرك مي به

رفته صاحب يك  هم همكاري خليج، از جمله عربستان سعودي، كويت و امارات متحده عربي شركت دارند، روي
منبع اين ثروت . باشند هاي خارجي مي سپرده در بانك) 1550000000000(بيليون و پانصد و پنجاه ميليارد دالر 

 - هاي آنگلو  اين گنج نهفته در منطقه خليج فارس را شركت9.ي ثروت بادآورده استيعن» Oil Windfall« :بيكران
ها داراي توانايي كافي هستند كه در كشورهاي غربي  ن آ. االمكان براي خود تصاحب كنند آمريكايي مايلند حتي

 با جنگ عليه كشورهاي كمك ارتش آمريكا و به اين اهداف تنها بهنفوذ الزم را اعمال دارند، چون عمالً دستيابي 
پس از پايان جنگ سرد ارتش . آيد گرايي جالبي با ارتش آمريكا پديد مي در اينجا هم. (اين منطقه ممكن است

 500كه بالغ بر را هاي جديدي داشت تا بتواند حجم عظيم مخارج ساالنه خود  موريتأم  وظايف وبهآمريكا احتياج 
  .)ميليارد دالر است، توجيه كند

 فاكتور نظامي براي مدت زيادي از گردونه خارج بهمثا بهاست؟ عراق   كجا رسيدهبهكشورگشايي تاكنون نقشه 
از كشورهاي ديگري كه در منطقه . استقرار يابد» صلح و آرامش«حدي  در اين كشور بايستي كه تا. گرديده است

كه سياست كاربردي كلي بارور شود،  اي اينبر. ماند و سوريه شوند، تنها ايران مي از نظر نظامي قدرتمند محسوب مي
بعد از آن تصاحب منابع ذخيره نفتي عربستان .  گرددابايستي كه قدرت نظامي اين دو كشور يا نابود و يا خنث

و يك چنين مستعمره نفتي . سعودي، كويت و يا امارات متحده عربي حداقل از نظر نظامي كار دشواري نخواهد بود
 600توان از طريق سفارت آمريكا در عراق، كه هم اكنون در دست ساختمان است و  را ميآمريكايي ـ  - آنگلو

  . جهان خواهد بود، كنترل كردخانهترين سفارت ميليون دالر بودجه ساختماني براي آن در نظر گرفته شده و بزرگ
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   هدف بعدي  ايران
  :بندي كرد بقهدين صورت طبتوان   مي،گردد  ايران وارد ميبهكه در حال حاضر را اتهاماتي 

سازي اورانيوم  هاي اتمي است، در نطنز مشغول غني ويژه سالح بههاي كشتار جمعي،  دنبال توليد سالح بهايران  -1
  .باشد هاي دوربرد مي است و داراي موشك

 .دهد هاي ياغي قرار مي ايران در عراق نفوذ منفي دارد و سالح در اختيار گروه -2

 .كند  كمك مياهللا  حماس و حزببهباشد و  اسرائيل است، منكر هولوكاست ميايران دشمن  -3

 .ايران يك قدرت غالب خطرناك در رقابت با عربستان سعودي است -4

 )وضعيت زنان(گذارد  ايران كشوري است كه حقوق بشر را زير پا مي -5

 .گذارد نفتي ميالمللي  هاي بين ايران كشوري است كه چوب الي چرخ گسترش آزاد شركت -6

در اين . شود گرفته مي كار به آمريكايي عليه ايران -با استفاده از اين اتهامات، تمامي زرادخانه تبليغاتي آنگلو
مثالً روزنامه .  نداردبهاستدالالت نامبرده روي همه اثر مشا! مجموعه براي هركس چيز بدرد بخوري موجود است

اي ايراني هنوز بر فكر و عمل محافل  هاي هسته است كه ترس از موشكفرانكفورتر آلگماينه سايتونگ ناراحت 
كوشش اخير اياالت متحده آمريكا براي استقرار سيستم تدافعي ضدموشكي . تعيين كننده در آلمان اثر نگذارده است

 بهنها روسيه را كند كه نه ت هاي اتمي ايراني، اين هدف را دنبال مي در اروپا و براي دفاع از اروپا در مقابل موشك
عنوان  بهتر از آن در اروپاي غربي ترس و نگراني را  نحوي در درگيري منطقه خليج سهيم كند، بلكه بعالوه و مهم

شرط دامن زند تا شهروندان اين منطقه آمادگي براي قبول شركت فعاالنه كشور خود در جنگ عليه ايران را  پيش
داران   بايستي كه هم سهام6و يا مثالً اتهام شماره .  مقاومت بپذيرندرا بدون كه حداقل آن پيدا كنند و يا اين

  . داري تهييج سازد ها و هم مردم عادي صاحب ماشين را در كشورهاي پيشرفته سرمايه كنسرن
شود تا توسط  حتا كوشش مي. شود كار گرفته مي بهدر اينجا انواع بسيار متنوع مبارزه ايدئولوژيكي و فرهنگي 

ها و كتب نتوانسته  آساي روزنامه  روي آن بخش از مردم كه موج سيلندثيرگذاري زيادي دارأي كه قابليت تهاي فيلم
اولي فيلم .  دو فيلم كه اخيراً تهيه شده اشاره شودبهست كه  ا در اينجا كافي. ثير گذارده شودأثر سازد، تأها را مت ن آ
 بهاين درست مشا. شوند عرضه و احمق نمايش داده مي انيان بيشود، اير در اين فيلم كه تاريخ قلب مي. است» 300«

گردند و از اين طريق   احمقان دبش تصوير ميبهمثا بهاست كه طي آن ارتشيان عراقي » سه پادشاه«توليد سينمايي 
. ام بردتوان ن را هم مي» پرسپوليس«فيلم . گردند سربازان آمريكايي از قبل از حمله براي جنگ عليه عراق آماده مي

طبيعي است كه هم در . در صدابرداري آن شركت داشته» كاترين دو نف«اين فيلم كارتون ضدايراني كه خانم 
  10.همان صورت وسيع باشد بهها  فستيوال كان هم جايزه بگيرد و هم بازتاب آن در رسانه

  
  سياست تضييقي

ا رقيب را توسط تضييقات اقتصادي و كند ت درست مثل مقدمات جنگ عراق، اياالت متحده آمريكا كوشش مي
 بههاي اتمي   اياالت متحده آمريكا توانسته در رابطه با اتهامات توليد سالح2006از دسامبر سال . سياسي تضعيف سازد

ها داراي شعاع عملي بسيار  نامه البته تضييقات ناشي از اين قطع. نامه عليه ايران تحميل كند  قطع2سازمان ملل متحد 
 اين دو بهتواند با اشاره  مثالً آمريكا مي. رود مراتب فراتر مي بهها  ن  است، لكن مفهوم سياسي و اخالقي آمحدودي

مثالً سفير آمريكا در . نظر كنند ها را تحت فشار قرار دهد تا از همكاري اقتصادي با ايران صرف نامه شركت قطع
ن شركت بيش از اين در ايران فعال گردد، ممكن است را تهديد كرد كه اگر اي» پتروبراز«برزيل مديركل شركت 
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  اقدامات مرعوب كننده مشابهي عليه 11.هاي اين شركت در خليج مكزيك پديد آيد كه مشكالتي براي فعاليت

  ولي تضعيف ملموس 12.گيرد اكنون صورت مي از طرف اياالت متحده آمريكا هم» توتال«شركت نفتي فرانسه 
نگامي صورت خواهد گرفت كه در جنب اروپا، ژاپن، چين و آسياي جنوب شرقي نيز از نفت اقتصادي ايران تنها ه

  .ها تحميل كند ن  آبهكار را  رسد كه اياالت متحده آمريكا بتواند اين نظر مي بهبسيار بعيد . نظر كنند ايران صرف
  

   نظامي كي وارد خواهد شد؟بهضر
بمب «: خواند در آوريل سال گذشته علناً آواز مي» ان مك كينج«خواهان آقاي  كانديد رياست جمهوري جمهوري

هم نيروي دريايي اياالت متحده آمريكا كه با دو ! بگذار ايران را بمباران كنيم» .بمب، بمب، بمب! بيانداز رو ايران
ها كه  اسرائيليسازد و هم   نظامي در نزديكي سواحل ايران خود را براي حمله آماده مي17000فروند ناو هواپيمابر و 

براي يك چنين اقدامي    Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP) بمب 100توسط اياالت متحده آمريكا با 
 اهداف اطراف نطنز آماده بهاند تا خود را براي حمله  الطارق هم انجام داده  جبلبهتجهيز گشته و پروازهاي آزمايشي 

تحريكات مرزي . جمهور آمريكا هستند ها منتظر دستور حمله رييس ن آ. اند  ها ظاهراً منتظر لحظه ن سازند، همگي آ
مثالً هواپيماهاي شكاري آمريكايي كراراً با سرعت مافوق . دهد شده اياالت متحده آمريكا هم بوي جنگ مي حساب

  13.پرواز درآمدند بهخيز خوزستان  فراز استان نفت صوت بر
گروه كاري ايجاد كرده تا داليلي » آبرام شولسكي«عراق، در پنتاگون باز آقاي  همانطور مثل دوران قبل از جنگ با

ايران در عراق » مداخالت خصمانه«بار   زند كه اين حدث مي»  مان كروگ «14. ايران اختراع كندبهبراي حمله 
 اين بهر زدن كنگره صورت پرزيدنت قادر خواهد بود با دو آن  ايران خواهد بود زيرا كه دربهاي براي حمله  بهانه

  . ايران را آغاز كندبهييد پارلمان عليه عراق است، حمله أبهانه كه اين حمله عمالً ادامه مستقيم جنگ مورد ت
صالح كشور تعبير ه  آمريكايي عمدتاً يك حمله نظامي در شرايط فعلي ب- هاي آنگلو هاي جاري رسانه در  بحث

خطر اينكه ارتش آمريكا در .  هنوز بطور كافي تثبيت نگرديده استشود كه وضعيت عراق استدالل مي. گردد نمي
توان اشغال كرد اين سئوال مطرح است  شرايط فعلي با بار سنگيني مواجه شود، زياد است و از آنجا كه ايران را نمي

  . خواهد داشت يا خير بر كه آيا اين حمله اصوالً منفعت كاربردي براي اياالت متحده آمريكا در
  
  أله ائتالفمس

وقت براي دستيابي به اهداف خود نياز به  آيد كه اياالت متحده آمريكا بيش از هر طور برمي از شواهد امر اين
پيمان دارد؛ عالوه بر هسته مركزي پيمان كه از انگليس، اسرائيل و استراليا تشكيل شده است، بايستي كه اروپاي  هم

  .پير و ژاپن نيز به اين پيمان جلب گردند
فرانسه پس از پيروزي ساركوزي و با در نظر گرفتن منافع نفتي شركت توتال احتماالً سياست خارجي خود را در 

به احتمال يقين » كوشنر«وزير امور خارجه اين كشور . (جهت همكاري با اياالت متحده آمريكا تغيير خواهد داد
  .)كار خواهد بسته حقوق بشر را ب» چپ«استدالالت 
طور مستمر و خزنده صورت گرفته است، از نظر اياالت متحده آمريكا ه  اخير بيها مان كه در طي سالوابستگي آل

  .هنوز در سطح نازلي است
. گردد تري آماده مي ار عمومي آلمان مثالً آهسته آهسته در افغانستان براي شركت در حمالت سنگينفكارتش و ا

، هنوز در آلمان شركت نفتي مهمي وجود ندارد )Repsol(در اسپانيا و  )ENI(، ايتاليا )توتال(ولي برخالف فرانسه 
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له اول وارد كننده گاز روسيه است كه بدنبال اجراي پروژه هكه در باال نامبرده شد در و» وينترهال«و شركت 

 جنگ اياالت متحده آمريكا در خليج فارس براي تأمين منافع ملي آلمان به استخراج و تقويت صدور گاز روسي
كند تا قانون  وزير وقت ژاپن كوشش مي نخست» آبه«البته . ژاپن نيز داراي شرايط مشابهي است. اقدام خواهد كرد

ژاپن را در جهت توسعه آزادي عمل و تحرك سياسي نظامي تغيير دهد لكن مدتي بطول خواهد » پاسيفيستي«اساسي 
  .م گردندهاي ضربتي ژاپن به خليج فارس اعزا انجاميد تا اولين گردان

خواهد با اجراي نقشه خود دال بر  بايستي منتظر شد و ديد كه روسيه در مقابل ترفند اياالت متحده آمريكا كه مي
استقرار سيستم دفاعي موشكي در اروپا، اين كشور را در سياست كاربردي خود در خليج فارس سهيم كند، چه 

ا در نظر داشته باشد، مطمئناً از كورس اياالت متحده آمريكا اگر روسيه منافع كشور خود ر. واكنشي نشان خواهد داد
  .كند اين مسأله در مورد چين نيز صدق مي. فاصله خواهد گرفت

جي « در مورد همايش سران كشورهاي 2007 ژوئيه 8الد تريبون در سرمقاله روزنامه خود در تاريخ راينترناشنال ه
عالوه برآن اين روزنامه به . تار بسط راديكال اقدامات تضييقي شدو خواس» ترين مطلب، ايران است مهم« :نوشت» 8

. هاي نامطبوع از خواب بيدار گردد و به فشار خود بيافزايد اروپا بايستي كه در رابطه با واقعيت« :اروپا هشدار داد
در مورد اين . تواند روسيه را نيز به درون اين قافله بكشد يك موضع خشن و واحد كشورهاي ماوراء آتالنتيك مي

در  تحليل سياست خارجي روزنامه » فيليپ استفنز «15».مل كردن، به معني احضار ارواح خبيثه استأمسأله ت
ترين كانديداي رياست جمهوري حزب دمكرات را در رابطه با مسأله ايران جزو  روز پرشانس فاينانشل تايمز همان

رابطه با تقليل نيروهاي نظامي در عراق بايد در نظر داشت كه وي در عين حال هشدار داد كه در . ها نامبرد عقاب
كانديدها «: دهد وي ادامه مي» .عقب نشيني آمريكا تناسب سياسي و امنيتي منطقه را از ريشه تغيير خواهد داد«
ار مدهاي بسيآ ينشيني بكشد، بايد منتظر پ ت ندارند اذعان كنند كه اگر سرانجام كار به عقبأجر) حزب دمكرات(

 16».خونين و پرخرجي بود كه به قدرت و وجه اياالت متحده آمريكا در خاورميانه لطمه شديدي وارد خواهد ساخت
اي نداشته باشند و  آمريكايي ديگر آينده  -هاي نفتي آنگلو نشيني از عراق بدين معني خواهد بود كه كنسرن عقب

شن و تهاجمي اياالت متحده آمريكا عليه ايران هم صورت سياست خ هاي نفتي در آن نظر كنسرنه عالوه برآن ب
اين . ماندن نيروهاي نظامي در عراق و حمله به ايران دو عنصر غيرقابل تفكيك است. معني خواهد بود ديگر بي

از سوي اي از سياست كاربردي واحد براي دستيابي و سلطه بر درآمدهاي نفتي خليج فارس  هردو، بخش عمده
هاي مالي بسيار  مثابه شركته آمريكايي ب  - هاي آنگلو  كنسرنيادامه بقا. آمريكايي است  - گلوهاي نفتي آن كنسرن

كند كه بدون در نظر داشتن تعلق حزبي دولت آينده آمريكا، سياست جاري كاربردي تسخير  پرمنفعت ايجاب مي
  .منطقه خليج فارس با موفقيت كامل به پايان برده شود

وحشي را براي هميشه  المللي فراواني الزم است تا بتوان اين نيروهاي سبع و پذير و بيننا هاي سياسي خستگي كوشش
  17.مهار كرد
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