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است آه هدف واقعى آمريكا در ى جارى در مورد ايران، سؤال اصلى و پايه اين  در مناقشه

آه براى اين سؤال يك جواب يقينى و قابل اتكا نداشته  خاورميانه و ايران چيست؟ زيرا تازماني

توانيم  باشيم، يا زمانى آه ندانيم نّيت واقعى و نهايى حريف در اين بحران چيست، خود نيز نمي

توانيم در مورد روند  عبارت ديگر نمي گونه بايد عمل آرد، و به تصميم بگيريم آه در برابر آن چه

  .جارى هم موضع درستى اتخاذآنيم

گويند هدف  ها مي آن. ادعاى سردمداران سياست خارجى آمريكا در اين زمينه خيلى ساده است

بنا به اين ادعا، آن نظامى . آمريكا از مداخله در اين منطقه گسترش دموآراسى و حقوق بشر است

عهده دارد، هيچ نيت و هدف و  را به ن مسّلط است و آمريكا سرآردگى آنآه در حال حاضر بر جها

شيفتگان آمريكا در منطقه و در ايران نيز . ديگرى در اين منطقه و در پس اين مداخالت ندارد منافع

قدر خام و  ى مردم منطقه و ايران آن اما آيا همه. آنند لوحانه را تكرار مي ى ساده همين گفته

ى اين  آه در حوصله  تاحدي-آنند؟ در سطور زير  همين سادگى تلقي  آه موضوع را بهانديشند ساده

اما يك سؤال ديگر هم مطرح است و آن . ام به اين سؤال پاسخ دهم  آوشيده-ى آوتاه بوده است مقاله

ى ارتجاع راه  علت سلطه هاى ملتى سلب و لگدمال شده و به اين است آه آيا وقتى حقوق و آزادي

ها و گشودن راه توسعه و  گرفتن اين حقوق و آزادي شود، بازپس ه و ترقى آن ملت مسدود ميتوسع

ى يك ملت ديگر يا يك قدرت قهار بيگانه است؟ در آجاى تاريخ اين  پيشرفت آن ملت، وظيفه

  جاى خود او، ملت يا آشور ديگرى انجام داده است؟ ى يك ملت را، به وظيفه

شناسند و نه از معنا و  اى را درست مي آه نه معنا و عواقب چنين مداخلهى بيگانه  هواداران مداخله

اى را در سطح جامعه تبليغ  ى مجعول و عاميانه عواقب جنگ براى مردم خبر دارند، معادله

ى بيگانه و مخالفت با جنگ و تجاوز نظامى  آنند آه گويا هرآس در مورد عواقب مداخله مي



اساس  اين ادعايى بي. المى يا حمايت از آن صحبت آرده استآند، از موضع جمهورى اس صحبت

پرستى  زده و بيگانه" ترور فكر"آمك آن دست به نوعى  خواهند به گان آن مي آنند است آه مطرح

خواهم  موضع من در برابر جمهورى اسالمى روشن است اما مي. خود را در پشت آن پنهان سازند

هاى درگير در اين ماجرا فقط حكومت  د يادآور شوم آه طرفآسانى آه چنين تصّور خطايى دارن به

در اين آشمكش طرف سومى هم وجود دارد آه گويا قرار است . آمريكا و جمهورى اسالمى نيستند

ها سهم او  ها و تحمل زخم ًال پرداخت هزينه ى اين آشمكش باشد، گرچه ما قربانى دست و پا بسته

آوشم از  اين طرف سوم مردم ايران هستند و من مي. يك از دو طرف ديگر است نه سهم هيچ

هاى  موجوديت جامعه چيزى جدا از موجوديت نظام. ماجرا نگاه آنم موضع اين طرف سوم به

آيند و  هاى سياسى مي نظام. آنند سياسى گوناگونى است آه هر يك چند صباحى بر آن حكومت مي

باد  ها جامعه را به خاطر حاآميت مند و آسى بهچه مستمر و ماندنى است جامعه و مرد روند و آن مي

بايد از موضع حفظ موجوديت و سرنوشت تاريخى جامعه و مردم مسأله را مورد بررسى . دهد نمي

ى چشمى به آن دارند، براى  قرار داد، و جنگ آه ظاهرًا هر دو طرف ديگر اين آشمكش گوشه

هاى ملي،  م زيربناى اقتصادى و ثروتومير و آشتار، ويراني، پريشاني، انهدا مردم جز مرگ

بهاى چنين جنگى را هر آس آه . ديگرى ندارد قحطي، فقر و فاقه و بيمارى و تشديد اختناق ارمغان

اى در برابر شيفتگان  خواهم از اين موضع آينه رو مي از اين. آند فقط مردم خواهند پرداخت شروع

روزها آشكار و بدون شرمندگى  چه را آه اين بتوانند آنى بيگانه بگيرم تا  انديش مداخله ناآگاه و ساده

  .آنند، بهتر بشناسند تبليغ مي

جان  ترى هم هست آه چون از فشار و اختناق به ى وسيع اما عالوه بر اينان، روى سخنم با آن توده

ن به اينا. ى بيگانه فرجى باشد اند، در ميان آنان اين تّصور قّوت گرفته است آه شايد مداخله آمده

ى ديگران روز بهترى فراهم  هاى ديگران و با هزينه اند آه با آشته تر در انتظار نشسته زبان روشن

اين، خيالى باطل است و عقوبتى سخت، آيفر چنين . مند شوند هزينه از آن بهره گاه آنان، بي آيد و آن

ى  سوى آره اى از آن توان پذيرفت آه آشور بيگانه گونه مي چه. اى است طلبانه طمعى عافيت خام

آند  هاى نجومى صرف خاك به خاورميانه بيايد، از مردم خود آشته بدهد و از ثروت خود هزينه

ديگرى از دموآراسى و حقوق بشر برخوردار شود؟ و اگر چنين فرض  آه ملت براى اين

  .داخله باشيمهاى واقعى اين م ها و انگيزه دنبال هدف اى پذيرفتى نباشد، پس بايد به لوحانه ساده

توجهى موجب سوءتفاهم  اين بي و(شود  ى ظريف و پراهميتى آه معموًال به آن توجه نمي نكته

ى مردم ايران استقرار يك نظام دموآراتيك در آشور است  اين است آه خواسته) گردد بزرگى مي

ن ارتباطى به ها را تأمين و راه توسعه و پيشرفت جامعه را بگشايد و اي هاى آن آه حقوق و آزادي



آند،  عنوان بخش حساسى از استراتژى جهانى خود تلقى مي اهداف آمريكا آه خاورميانه را به

عبارت ديگر آمريكا براى احقاق حقوق مردم ايران به منطقه نيامده بلكه هدف آن آنترل  به. ندارد

 با نيازهاى ى نيروى نظامى و تغيير جغرافيايى سياسى منطقه در جهتى است آه وسيله نفت به

  .خوانى داشته باشد ى ليبراليسم نو هم استراتژى تازه

اى  اند، جامعه اى آه همواره در انتظار باشد تا ببيند ديگران براى او چه تصميمى گرفته اما جامعه

تواند براى خود تصميم بگيرد و در سرنوشت خود  خود اين باور را ندارد آه مي نابالغ است آه به

مشى  اند و مبارزات و خط ارى از آسانى آه امروز در جاى گرم و نرم و امن نشستهبسي. آند دخالت

آنند، توجه ندارند آه  دهند و آنان را محكوم مي نسل گذشته را در رژيم پيشين مورد نقد قرار مي

طور جدى ايمان داشت و اال  آم به توانايى خود براى تغيير نظام اجتماعى حاآم به نسل گذشته دست

هاى خويش  آن نسل اگر در تحقق آرمان. رفت ميدان نمي گرفت و به خود را به آف دست نميجان 

نسل آنونى جرأت و جسارت به . هم با شكست مواجه شد، الاقل به ميدان رفت و شكست خورد

در هر مبارزه احتمال . ى ديگران نشسته است ميدان رفتن را هم ازدستداده و در انتظار معجزه

آردن و اعتقاد به نيروى  نسل گذشته بلوغ و توانمندى مبارزه. ت هر دو وجود داردپيروزى و شكس

خود براى تغيير زندگى خويش را داشت و به اين مبارزه دست زد؛ نسل آنونى چشم و اميد به 

طرف مبارزه وعامل تغيير بداند و هنگامى آه  آن بلوغ نرسيده آه خود را يك دست ديگران بسته، به

انداز برايش دور و غيرعملى  آند، چنان اين چشم  به تغيير نظام اجتماعى فكر ميطور جدى به

فكران  روشن"آيا هنر برخى . آند ى دوردست و خيالى فكر مي ى يك سياره نمايد آه گويى درباره مي

هاى  هاى همين نظام حاآم بر جريان ى گذشته به ضرب امكانات و تريبون آه ظرف دو دهه" دينى

ى  ى مبارزه ه و جنبش دانشجويى تسلط يافتند، چيزى بيش از اين نبوده است آه آن ارادهفكرى جامع

اعتقاد به  آرمان و بي احتمالى نسل گذشته را خاموش و به فراموشى و انفعال بسپارند و نسلى بي

ى سطحى و خام موهومات نوليبرالى است و طى يك فرايند  آننده نيروى خود بپرورند آه مصرف

  و تدريجى ماًال سر از اردوى شيفتگان آمريكا در آورده است؟خزنده 

ى آن آگاهى و شناخت متعارفى داشته باشد،  براى آسى آه از امپرياليسم و ماهيت و پيشينه

ى جارى آن در اين منطقه دشوار نيست، اما نظرات  هاى مداخله ها و انگيزه تشخيص هدف

اند و  ى آمريكا نشسته خويش در انتظار مداخلهى آن گروهى آه براى تعيين سرنوشت  عاميانه

هاى تبليغاتى  اي، مطبوعات و ساير رسانه هاى ماهواره چه راديوها، فرستنده عمومًا بر آن

آمك همين سياست تبليغاتى  دهند متكى است و امپرياليسم هم به امپرياليستى در اين زمينه اشاعه مي

آورد، مداخالت خود را توجيه و نفوذ  وجود مي  بهو جّوى آه از اين طريق در ميان مردم عادى



نظرهاى برخى از مردم آوچه و بازار و حتى  اگر امروز اطالعات و اظهار. گسترد خود را مي

برخى فعاالن اجتماعى ما در اين زمينه در سطح تبليغات سطحى سياسى و ژورناليستى است و در 

 سطح شعارها و توجيهات سياسى و حقوقى مورد تهاجم آنونى به منطقه، موضوع را صرفًا در

بينند، علت اين است آه در مورد ماهيت و اهداف اين نظام  مي) ى دموآراسى و حقوق بشر مسأله(

آه در جهت تأمين آن منافع و مصالح طراحى شده است، در جو نوليبرالى  هاى آن و منافع و سياست

  .تى گذشته آگاهى آافى به جامعه داده نشده اس دو دهه

ى توليد، تجارت، صدور  ى اول يك نظام اقتصادى يعنى شيوه دارى در درجه اما نظام سرمايه

يعنى استراتژى جديد " اجماع واشنگتن"سرمايه و آسب سود است نه يك نظام حقوقى و سياسي؛ و 

ت المللى هم آه در حال حاضر بر اين نظام غلبه دارد يك استراتژى اقتصادى اس ى مالى بين سرمايه

رزرو و نهادهاى  ى سيستم فدرال وسيله داري، به هاى بزرگ سرمايه ى قدرت آه با مشارآت همه

در حال ... المللى پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهانى و  المللى مانند صندوق بين اقتصادى بين

ى مالى  يهمعنا آه سرما اين اجراى اين استراتژى نيازمند يك جهان ليبراليزه است، به. اجرا است

هاى ملى گوناگون آه هر  ها و حفظ نرخ سود خود با مرزها و حاآميت المللى براى انجام فعاليت بين

ها و نيروى آار موجود در آن سلطه دارند، تعارض دارد؛  يك بر بخشى از جهان و منابع و بازار

ها  ترى عايد آن  بيشخواهند آزادانه و در هر يك از مناطق جهان آه منافع ها مي زيرا اين سرمايه

ها دسترسى داشته باشند و در  ى آن آنند و بتوانند به منابع نيروى آار و بازار همه سازد فعاليت مي

فشارهاى اقتصادى آه . ها هستند هاى ملى گوناگون، مانع و مزاحم آن اين زمينه مرزها و حاآميت

ساختن آشورهاى  براى هماهنگ.. .المللى پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهانى و  صندوق بين

هاى تعديل  مثًال برنامه(آورند  مختلف با اين استراتژى جديد ليبراليسم نو بر آن آشورها وارد مي

دارى براى تحميل تغييرات مورد  هاى سرمايه و نيز فشارهاى سياسى و نظامى آه دولت )ساختارى

ها وارد  سياسى برخى آشورها بر آننظر خود يا تغيير جغرافياى سياسى برخى مناطق يا نظام 

گيرد آه آشورهاى مورد بحث عرصه را براى فعاليت  سازند، با اين هدف صورت مي مي

اما لغو موانع تجارى ميان . هاى مالى و گسترش رژيم مورد بحث به آن مناطق آماده سازند سرمايه

آردن فقر  آن رآمدها و ريشهتنها نتوانسته موجب ترقى د آشورها برخالف ادعاى ليبراليسم نو، نه

شود، بلكه در دوران اوج اين سياست، نابرابرى و فقر بيش از هر زمان ديگرى در تاريخ، 

ى برانكو ميهاييلوويچ از بانك جهانى در اين زمينه  وسيله نتايج پژوهشى آه به. گسترش يافته است

ن يك درصد جمعيت جهان، با  درآمد ثروتمندتري1998دهد آه تا سال  عمل آمده است، نشان مي به

ى  آه درجه(آه ضريب جهانى جينى  درحالي.  درصد آن، برابر بوده است57درآمد فقرترين 

 رسيده است 66 يافته و به  طى همين دوره افزايش) دهد نابرابرى توزيع درآمد را نشان مي



ى پژوهشى وجود ها خروارها آمار عينى و نتايج بررسي) 2002ى   ژانويه18ى گاردين  روزنامه(

هاى  سازي آند، از افسانه هاى نوليبرالى به رشد آمك مي دهد اين ادعا آه سياست دارد آه نشان مي

ى بازارهاى مالى و مانورهاى خارج از نظارت  عالوه سلطه به. ليبراليسم نو و مبلغان آن است

ر اين رهگذر آشورها و ثباتى اقتصادى در مقياس جهانى شده و د ى بي سابقه ها موجب تشديد بي آن

اند، متحمل  هاى ليبراليسم نو بوده رد و اجراى سياستى آارب مناطقى آه بيش از ديگران عرصه

 و 1998 روسيه در 1997-98 آسياى شرقى در 1994-95مكزيك در . اند ترين لطمات شده سنگين

اند آه  بوده" بازارهاى نو پديد"ترين قربانيان سقوط مالى   تاآنون شاخص2001آرژانتين در سال 

  .آيد حساب مي ناپذير اين نوع بازارها به ييهاى ذاتى و جدا اآنون ديگر يكى از خصلت

ى  يك بررسى تطبيقى بين دوره) CEPR (   1ها گذاري مرآز تحقيقات اقتصادى و سياست

هاى  ى سياست ى قبل از آن يعنى دوره و دو دهه) 2000 تا سال 1980يعنى از سال (سازى  جهاني

آوردهاى اجرايى طى  ى دست يسهبراى مقا) 1980 تا سال 1960از سال (آينزى مديريت تقاضا 

هاى متعددى مانند رشد درآمد سرانه، متوسط طول عمر، ميزان   بر اساس شاخص-اين دو دوره

سواد به آل جمعيت و وضع  ومير نوزادان، آودآان و افراد بالغ، نسبت افراد با سواد و بي مرگ

دارى  يفست ضدسرمايهرا در آتاب مان  انجام داده است آه آالى نيكوس آن-آموزش و پرورش

دهد آه از لحاظ رشد  نتايج اين بررسى نشان مي. آرده و مورد بحث قرار داده است تفضيل نقل به

سازي، افت آامًال  سال جهاني هاى ديگر، طى بيست ى شاخص اقتصادى و تقريبًا از لحاظ همه

هاى واهى اقتصاد  هافسان"جان ويكز در . ى قبلى وجود داشته است آشكارى در مقايسه با دو دهه

شرح زير بيان  هاى اين تحقيق به گيرى خود را از يافته نتيجه" 1990ى  هاى دهه جهانى در سال

آار بسته  سازى را در باالترين حد آن به هاى جهاني هايى از آشورها آه سياست آن گروه: "آند مي

ورهاى آمريكاى هاى اقتصادى و توسعه، آش آشورهاى عضو سازمان همكاري(و اجرا آردند 

تر از همه  هاى پيش، آم  نسبت به دهه1990ى  در دهه) التين و آشورهاى جنوب صحراى آفريقا

شرقى آسيا، در   به بعد، يعنى گروه شرق و جنوب1960ترين گروه از سال  موفق. عايدشان شد

 1990ى   وارد يك دوره آسادى شديد شد؛ و گروهى آه رشد آن در دهه1990ى  هاى دهه سال

تر از همه زير بار  تر شد، يعنى گروه آسياى جنوبي، همان گروهى بود آه آم بدون آسادى بيش

. آردن تجارت و حذف آنترل حساب سرمايه رفته بود هاى حذف نظارت دولت، ليبراليزه سياست

هيچوجه تأييد نشد،  آند؛ به ها به رشد آمك مي اى آه مدعى است اين سياست ترتيب فرضيه اين به

  ."سازى است هاى جهاني نى اين فرضيه يكى از افسانهيع



بارتر است و بازشدن  تر، زيان استراتژى جديد ليبراليسم نو مخصوصًا براى اقتصادهاى ضعيف

سازد؛ زيرا اين  ها وارد مي هاى مالى لطمات جدى به آن روى سرمايه اقتصاد اين آشورها به

هاى اسپكوالتيو، رمق اين اقتصادها  ته باشند، با شيوهآه نقشى جدى در توليد داش ها بدون آن سرمايه

" افزارهاى مالى"و " بازارهاى نو پديد"طور اعم و  ى مالى به عملكرد اين سرمايه. مكند را مي

ترين  طور اّخص، بر متقلبانه ى اخير ابالغ آرده است به اش آه طى دو دهه هاى تازه جديد و روش

. توان سراغ آرد  مبتنى است آه در تاريخ روابط اقتصادى ميترين شكل روابط اقتصادى و انگلي

ى بازارهاى سهام قرار دارد و نيز فعاليت  هايى آه زير سلطه گذاري اين نظام از طريق سرمايه

شود و از اين  هاى آشورها خريد و فروش مي جا بدهي آه در آن(المللى اسناد قرضه  بازارهاى بين

ها را  گذارند و هر روز آن ى بدهكار را زير فشار ميهاى ملي، آشورها طريق حاآميت

مالى ديگر توليد و تجارت مطرح  ي هاى سرمايه در فعاليت. آند عمل مي) سازند تر مي پذير آسيب

ها اوراق  ى مانورهاى متقلبانه و اسپكوالتيو مالى است آه افزارهاى اجراى آن نيست، بلكه عرصه

ى اقتصادى واقعى  نى مشتى آاغذ است آه غالبًا فاقد پشتوانهيع" ى مالى مشتقه"بهادار و اوراق 

اند؛ وقتى  هاى مشهود بوده و تنها وسايلى براى آسب درآمدهاى قمارى و آار نكرده شكل دارايي به

تراشند را آنار  ها مي بازي نوع سفته نظرى آه براى اين هاى لفظى و توجيهات شبه پيچيدگي

برى است آه با استفاده از اين  ى مفت سرمايه ان ساده و صادقانهى مالى در بي بگذاريم، سرمايه

ى ديگران را آه خود در توليد  وسيله شده به   ها و اين افزارها بخش اعظم ثروت اقتصادى توليد شيوه

  .آند گونه نقش و دخالتى نداشته است، جذب و تصاحب مي ها هيچ آن

مراتب از  وليدى نيست اما ولع آسب سود آن بهى مالي، خود اهل فعاليت ت جا آه سرمايه از آن

 را به - حتى شرايط طبيعى احتمالى آينده-آوشد هرچيز ممكنى  تر است، مي ى توليدى بيش سرمايه

را خريد و فروش و با آن اسپيكوالسيون  آند آه بتوان آن يك دارايى مالى و به اوراق بهادارى تبديل

 -ى اخير به آنجا رسيد آه شرآت انرون انرژى دو دههطى " اوراق بهادارسازى"آار اين . آرد

هواى آتيه را هم  و ى ساير افزارهاى مالي، آب  در زمره-هاى مالى دوران ليبراليسم نو يكى از غول

داران اقتصاد  سرنوشت اين شرآت آه يكى از طاليه. ى آسب سود قرار داد را وسيله آرد و آن ابداع

  .ى مالى در دوران حاضر است ى مّعرف آل فعاليت سرمايه نمونهبود، " وال استريت"نوليبرالى 

 ميليون دالر 70سال از   گذارى سهام اين شرآت از سوى بورس سهام، ظرف مدت يك ارزش"

هاى آارمندان خود و در معرض نابودى  انداز آردن پس اين شرآت با تلف. عمًال به صفر رسيد

هاى بازنشستگى آنان در انرون   آارگران ديگر آه صندوقها نفر از اندازهاى ميليون دادن پس قرار

بردارى تار عنكبوتى را به  ى آاله ى پيچيده گذارى آالن آرده بودند، تصويرى از يك شبكه سرمايه



هاى بزرگ شروع شده و از طريق صنايع بانكداري،  نمايش گذارد آه از دفاتر مرآزى شرآت

عمل آمد آه حداقل  آاشف به. شنگتن عميقًا ريشه دوانده بوديافته و تا وا گسترش حسابدارى و بيمه، 
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ى آن، يعنى آرتور  ى حسابرسى مفتضح شده اين رسوايى مالى شده بودند، از انرون يا مؤسسه

  ."اندرسون پول گرفته بودند

آلى و مجمل نظامى است آه ليبراليسم نو، چه با فشارهاى اقتصادى و چه با فشارهاى اين تصوير 

  .ى جهان است سياسى و نظامى در پى گسترش و تحميل آن بر همه

تعرض براى برداشتن موانعى آه بر سر راه گسترش اين نظام وجود دارد و تالش براى 

اما دموآراسى و آزادى . گيرد ميبشر صورت  آردن آن، زيرعنوان دموآراسى و حقوق جهاني

همراه آن  ى رشد تاريخى اين نظام و مردم به برآمدهاى ماهوى نظام اجتماعى و اقتصادى و نتيجه

را وارد  ويژه با نيروى نظامى بتوان آن اجتماعي، از خارج و به است؛ آااليى نيست آه جدا از نظام

.  چيزى از مفهوم آن دستگيرشان نشده استآزادى با زور هستند،" واردات"آسانى آه دنبال . آرد

سازى  ى جهاني هاى آسب سود آن آه در دوره ى مالى و شيوه تأمل در ماهيت انگلى و فاسد سرمايه

ى لنين و تأآيد  دارى حاصل آرده است، يادآور نظريه جهانى سرمايه اى بر مجموع نظام چنين سلطه

ى پيش با لنين و لنينيسم  وستانى آه دو سه دههد. ى مالى است بسيار او در مورد ماهيت سرمايه

نشينى نسبت  آردند و امروز پس از يكى دو دهه تبعيد سياسى و خارج بازى مي" قل دوقل يه"

آنند، اگر همان  دارى را موعظه مي ى خود ترديدآرده و راه رشد سرمايه مواضع گذشته به

گويد  ى لنين را آه مي م اين نظريهشان بود، مفهو گارى آه لنين و لنينيسم ِورد زبان روز

ى مالي،  ى سرمايه علت پيدايش اوليگارشى مالى و غلبه دارى در عصر امپرياليسم به سرمايه"

ى  درك آرده بودند، امروز آه عملكرد اين سرمايه" تباهى است صفت و رو به  دارى انگل سرمايه

ى  اين راحتى از مواضع گذشته ت، بهمالى بيش از هر زمان ديگرى با آن تصوير انطباق يافته اس

روز واقعًا دريافته بودند آه معناى آن انديشه چيست و نه امروز  اينان نه آن. آردند خود عدول نمي

دارى خارج از  دارى چيست و در شرايط حاضر جهاني، سرمايه فهمند معناى راه رشد سرمايه مي

  .انجامد آجا مي نظارت به

ى جهان است  ى آن بر نيمه دنبال تحميل سلطه  است آه ليبراليسم نو بهاين تصوير عمومى مناسباتى

ى نفت و اهميت آن در  الشعاع مسأله طور اخص ساير مالحظات تحت اما درمورد خاورميانه به

هاى  ترين بخش از اين لحاظ خاورميانه يكى از حساس. ى اقتصاد جهان است تحوالت آينده

. اى نيست ى ساده جنگ بر سر سلطه بر منابع انرژى مسأله. استراتژى قدرت جهانى آمريكا است



عنوان يك قدرت  تنها براى خود اين آشور حياتى است بلكه چين را به تسلط آمريكا بر اين منطقه نه

ترين نياز آنان در بخش  ى حياتي رشد و عالوه بر آن، اروپا و ژاپن را در زمينه نوپديد و روبه

ى آمريكا است، وابسته  اى آه تحت سلطه ه يك رژيم نفتى خاورميانهطور روزافزونى ب انرژى به

 درصد توليدات نفتى جهان است 25ى بيش از  آننده در مورد آشورى آه مصرف. خواهد ساخت

ى نفت جهان را ندارند، اين  شده درصد ذخاير شناخته اما خود با آانادا بر روى هم بيش از سه

نظر سياسى دست راستى و استاد دانشگاه ييل  لد آاگان صاحبچه دونا آن. سياست قابل درك است

هر : "آرد طور موجز بيان مي در جريان بحران عراق اظهار داشت، موضوع را به روشنى و به

ى اختالل در  اين مسايل و مشكالت در نتيجه. ايم وقت آه ما مسايل و مشكالت اقتصادى داشته

گونه اختاللى در تأمين   نيرويى در عراق داشته باشيم، هيچاگر ما. وجود آمده است تأمين نفت ما به

  ."وجود نخواهد آمد نفت ما به

ى  اضافه  به-ى وزن و اهميتى آه در تحوالت جهانى دارد، توجه به اين واقعيت آه آمريكا با همه

 ى اقتصاد ى نقش و اهميتى آه در صحنه درصد و اروپاى غربى نيز با همه  بر روى هم سه-آانادا

ى نفت جهان را در اختيار دارند و اروپاى شرقى و  شده جهانى دارد فقط دو درصد ذخاير شناخته

آردند بر روى هم فقط  اى نفت از خارج وارد نمي سال قطره اتحاد شوروى سابق آه طى پنجاه

 درصد ذخاير 65جا صاحب  ى خاورميانه يك درصد ذخاير جهانى نفت را دارند، اما منطقه هفت

آند  را بهتر آشكار مي هاى سياسى آن  است، اهميت اين منطقه و ماهيت بحرانمزبور

 2001ى  ى اول ژانويه ى ذخاير نفت خام و گاز طبيعى جهان شماره نمودارضميمه آه در نشريه(

.) نقل شده است در اين زمينه بسيار گويا است" مانتلى ريويو "2002ى دسامبر  درج و در سرمقاله

 2002بينى وزارت انرژى اياالت متحده در سال  به اين واقعيت آه بنا به پيشعالوه توجه  به

آه مربوط به زمان اين ( ميليون بشكه در روز 77تقاضاى جهانى نفت طى بيست سال آينده از 

ى اين افزايش به آمريكا و   ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت آه عمده120تا ) برآورد است

ى مراحل حيات نظام  البته درهمه. آند  زواياى مسأله را بهتر روشن مي4د،شو چين مربوط مي

تنيده و با ارتباطات و  دارى منافع و مالحظات گوناگون اقتصادى سياسى و نظامى درهم سرمايه

ى نفت هم در  آنند، اما مسأله آرده و مي تأثيرات متقابلى آه بر هم دارند، چون يك آل واحد عمل

انداز آسب سود هنگفتى آه از اين  ى اقتصادى نيست و عالوه بر چشم يك مسألهخاورميانه فقط 

دارى وجود دارد، مالحظات سياسى و استراتژيك  هاى بزرگ سرمايه منابع عظيم براى شرآت

  .ى نفت قرار دارند مربوط به اين منطقه هم هر يك به نوعى زير تأثير مسأله



انگاشتن مسأله و در  ى روند جارى يا سهل انديشى درباره چه گفته شد، خامى و ساده با توجه به آن

طور واقعى  آردن جامعه عواقب سنگينى دارد و هراس من از آن است آه زمانى به غفلت رها

از . ى آثار و عواقب شوِم جنگ شويم آه براى جلوگيرى از آن ديگر خيلى دير شده باشد متوجه

دوست تصورات واهى را آنار  پرست و مردم ى ميهنى نيروها رو اآنون وقت آن است آه همه اين

هاى نظامى  ى آسانى آه براى ماجراجويي صدا در برابر جنگ و در برابر همه گذارند و يك

اندازى جز تشديد اختناق  آنند، ايستادگى آنند؛ زيرا در شرايط حاضر در چنين چشم رجزخوانى مي

  .يگرى وجود ندارددموآراتيك براى مردم چيز د رفت ضد و سرآوب و پس

 


