
 

  زرافشان  دکتر ناصریليمتن کامل مقاله تحل

  سمياليبه آنها که امپر
  کا رايو اهداف امر

  !فراموش کرده اند
  

كا در يآمر ن است آه هدف واقعىيه ايران، سؤال اصلى و پايى جارى در مورد ا در مناقشه
ا نداشته نى و قابل اتكيقي ك جوابين سؤال يآه براى ا یرا تازمانيست؟ زيران چيانه و ايخاورم
ز يست، خود نين بحران چيف در ايحر ىيت واقعى و نهايم نيا زمانى آه ندانيم، يباش
م يتوان یگر نميعبارت د د عمل آرد، و بهيگونه با چه م آه در برابر آنيريم بگيم تصميتوان ینم

  .ميآن موضع درستى اتخاذ در مورد روند جارى هم
ند هدف يگو یم ها آن. لى ساده استينه خين زمياكا در ياست خارجى آمريادعاى سردمداران س

ن ادعا، آن يبنا به ا. است ن منطقه گسترش دموآراسى و حقوق بشريكا از مداخله در ايآمر
چ يعهده دارد، ه را به  كا سرآردگى آنيآمر نظامى آه در حال حاضر بر جهان مسّلط است و

كا در يفتگان آمريش. داخالت نداردن ميمنطقه و در پس ا نيگرى در ايد ت و هدف و منافعين
ى مردم منطقه  ا همهياما آ. آنند  ی را تكرار ملوحانه  سادهى  ن گفتهيهم زيران نيمنطقه و در ا

 - ر يسطور ز آنند؟ در ین سادگى تلقيهم شند آه موضوع را بهياند قدر خام و ساده ران آنيا و
ك ياما . ن سؤال پاسخ دهميا ام به دهيوش آ-ى آوتاه بوده است ن مقالهيى ا آه در حوصله یتاحد

هاى ملتى سلب و  یوقتى حقوق و آزاد اين است آه آيگر هم مطرح است و آن ايسؤال د
شود،  یتوسعه و ترقى آن ملت مسدود م ى ارتجاع راه علت سلطه لگدمال شده و به

ك ملت يى  هفيشرفت آن ملت، وظيگشودن راه توسعه و پ ها و ین حقوق و آزاديگرفتن ا بازپس
جاى خود   را، بهك ملتیى  فهيوظن يخ ايگانه است؟ در آجاى تاريب ك قدرت قهاريا يگر يد

  گرى انجام داده است؟يآشور د اياو، ملت 
شناسند و نه از  یم اى را درست ن مداخلهيگانه آه نه معنا و عواقب چنيى ب هواداران مداخله

اى را در سطح جامعه  انهيو عام ى مجعول ادلهمعنا و عواقب جنگ براى مردم خبر دارند، مع
 مخالفت با جنگ و تجاوزگانه و يى ب مداخله ا هرآس در مورد عواقبيآنند آه گو یغ ميتبل

ن يا. ت از آن صحبت آرده استيا حماياسالمى  آند، از موضع جمهورى نظامى صحبت
" ترور فكر"ت به نوعى آمك آن دس خواهند به یگان آن م آنند مطرح اساس است آه یى بيادعا
اسالمى  موضع من در برابر جمهورى. پرستى خود را در پشت آن پنهان سازند گانهيب زده و

هاى  شوم آه طرف ادآوريى دارند ين تصور خطايآسانى آه چن خواهم به یروشن است اما م
طرف ن آشمكش يدر ا. ستندين كا و جمهورى اسالمىين ماجرا فقط حكومت آمرير در ايدرگ

ن آشمكش باشد، گرچه يى ا و پا بسته ا قرار است قربانى دستيهم وجود دارد آه گوسومى 
. گريك از دو طرف دي چيسهم او است نه سهم ه ها ها و تحمل زخم نهيپرداخت هزت يدرنها

. ماجرا نگاه آنم ن طرف سوم بهيآوشم از موضع ا یمن م ران هستند وين طرف سوم مردم ايا
ك چند ياسى گوناگونى است آه هر يهاى س ت نظاميجدا از موجود ىزيت جامعه چيموجود

 چه مستمر و ماندنى  و آنروند یند و میآ یاسى ميهاى س نظام. آنند یحكومت م صباحى بر آن
د از موضع يبا . دهد یباد نم ها جامعه را به تيخاطر حاآم است جامعه و مردمند و آسى به

بررسى قرار داد، و جنگ   و مردم مسأله را موردخى جامعهيت و سرنوشت تاريحفظ موجود
آن دارند، براى مردم جز  ى چشمى به ن آشمكش گوشهيگر ايآه ظاهرًا هر دو طرف د

، ی، قحطیهاى مل ربناى اقتصادى و ثروتيز ، انهدامیشاني، پریرانير و آشتار، ويوم مرگ
ن جنگى را هر آس آه ي چنبهاى. گرى ندارديد اختناق ارمغان ديمارى و تشديفقر و فاقه و ب

اى در برابر  نهين موضع آيخواهم از ا یرو م نياز ا. خواهند پرداخت آند فقط مردم شروع



 

روزها آشكار و  نيا چه را آه رم تا بتوانند آنيگانه بگيى ب ش مداخلهياند ناآگاه و ساده فتگانيش
 .آنند، بهتر بشناسند یغ ميبدون شرمندگى تبل
فشار و اختناق  ترى هم هست آه چون از عيى وس  روى سخنم با آن تودهنان،ياما عالوه بر ا

. گانه فرجى باشديى ب د مداخلهيشا ن تصور قوت گرفته است آهيان آنان اياند، در م جان آمده به
گران روز يى د نهيگران و با هزيهاى د اند آه با آشته نشسته تر در انتظار نان به زبان روشنيا

 الى باطل است وين، خيا. مند شوند نه از آن بهرهيهز یگاه آنان، ب  آنو ديبهترى فراهم آ
رفت آه آشور يپذ توان یچگونه م. اى است طلبانه تيطمعى عاف ن خاميفر چنيعقوبتى سخت، آ

مردم خود آشته بدهد و از ثروت خود  د، ازيايانه بيى خاك به خاورم سوى آره اى از آن گانهيب
گرى از دموآراسى و حقوق بشر برخوردار يد ملت آه ني براى اآند هاى نجومى صرف نهيهز

 هاى زهيها و انگ دنبال هدف د بهيرفتى نباشد، پس باياى پذ لوحانه ساده ن فرضيشود؟ و اگر چن
  .مين مداخله باشيواقعى ا
موجب سوءتفاهم  توجهى ین بيا و(شود  یتى آه معموًال به آن توجه نميف و پراهميى ظر نكته

ك در آشور ينظام دموآرات كيران استقرار يى مردم ا ن است آه خواستهيا) گردد یمبزرگى 
ن يد و ايشرفت جامعه را بگشايتوسعه و پ ن و راهيها را تأم هاى آن یاست آه حقوق و آزاد
عنوان بخش حساسى از استراتژى جهانى خود  انه را بهيخاورم كا آهيارتباطى به اهداف آمر

بلكه  امدهيران به منطقه نيكا براى احقاق حقوق مردم ايگر آمريعبارت د  به.ندارد آند، یتلقى م
منطقه در جهتى است  اسىيى سياير جغرافييروى نظامى و تغيى ن لهيوس هدف آن آنترل نفت به

  .داشته باشد خوانى سم نو هميبراليى ل ازهاى استراتژى تازهيآه با ن
اند،  گرفته مىيگران براى او چه تصميند ديا بباى آه همواره در انتظار باشد ت اما جامعه

رد و در يم بگيبراى خود تصم تواند ین باور را ندارد آه ميخود ا اى نابالغ است آه به جامعه
اند و  امروز در جاى گرم و نرم و امن نشسته ارى از آسانى آهيبس. آند سرنوشت خود دخالت

دهند و آنان را محكوم  یمورد نقد قرار من يشيم پيدر رژ مشى نسل گذشته را مبارزات و خط
 ر نظام اجتماعى حاآمييى خود براى تغيآم به توانا ندارند آه نسل گذشته دست آنند، توجه یم
آن . رفت ینم دانيم گرفت و به یمان داشت و اال جان خود را به آف دست نميطور جدى ا به

دان رفت و شكست يبه م الاقلش هم با شكست مواجه شد، يهاى خو نسل اگر در تحقق آرمان
ى  داده و در انتظار معجزه ازدست دان رفتن را همينسل آنونى جرأت و جسارت به م. خورد

نسل گذشته . روزى و شكست هر دو وجود دارديپ در هر مبارزه احتمال. گران نشسته استيد
 را داشت و شير زندگى خوييروى خود براى تغياعتقاد به ن آردن و بلوغ و توانمندى مبارزه

ده آه يآن بلوغ نرس گران بسته، بهيد به دست ديزد؛ نسل آنونى چشم و ام ن مبارزه دستيبه ا
اجتماعى  ر نظامييطور جدى به تغ ر بداند و هنگامى آه بهييطرف مبارزه وعامل تغ كيرا  خود

ك يى  ى دربارهيگو د آهينما یرعملى ميش دور و غيانداز برا ن چشميآند، چنان ا یفكر م
آه ظرف دو " نىیفكران د روشن" ا هنر برخىيآ. آند یالى فكر ميى دوردست و خ ارهيس

هاى فكرى جامعه و  انين نظام حاآم بر جريهم هاى بونيى گذشته به ضرب امكانات و تر دهه
ى احتمالى  ى مبارزه ن نبوده است آه آن ارادهيش از ايزى بيچ افتند،يى تسلط يجنبش دانشجو
 اعتقاد به ی و بآرمان ینسلى بخاموش و به فراموشى و انفعال بسپارند و  نسل گذشته را

ك ي برالى است و طىيى سطحى و خام موهومات نول آننده روى خود بپرورند آه مصرفين
  كا در آورده است؟يفتگان آمريجى ماًال سر از اردوى شيند خزنده و تدريفرا

داشته باشد،  ى آن آگاهى و شناخت متعارفى نهيشيت و پيسم و ماهياليبراى آسى آه از امپر
ست، اما نظرات يدشوار ن ن منطقهيى جارى آن در ا هاى مداخله زهيها و انگ ص هدفيتشخ
اند و  كا نشستهيى آمر انتظار مداخله ش درين سرنوشت خوييى آن گروهى آه براى تع انهيعام

غاتى يهاى تبل ر رسانهي و سا، مطبوعاتیا ماهواره هاى وها، فرستندهيچه راد عمومًا بر آن
است ين سيآمك هم سم هم بهياليدهند متكى است و امپر یاشاعه م نهين زميستى در اياليامپر
 آورد، مداخالت خود را یوجود م ان مردم عادى بهيق در مين طريجّوى آه از ا غاتى ويتبل



 

مردم آوچه  ى ازنظرهاى برخ اگر امروز اطالعات و اظهار. گسترد یه و نفوذ خود را ميتوج
اسى و يغات سطحى سيتبل نه در سطحين زميو بازار و حتى برخى فعاالن اجتماعى ما در ا

موضوع را صرفًا در سطح شعارها و  ستى است و در مورد تهاجم آنونى به منطقه،يژورنال
ن است آه در ينند، علت ايب یم) و حقوق بشر ى دموآراسى مسأله(اسى و حقوقى يهات سيتوج

ن آن منافع و يآه در جهت تأم هاى آن استيمنافع و س ن نظام ويت و اهداف ايماهمورد 
ى گذشته آگاهى آافى به جامعه داده نشده  برالى دو دههيجو نول مصالح طراحى شده است، در

  .است
تجارت، صدور  د،يى تول وهيعنى شيك نظام اقتصادى يى اول  دارى در درجه هياما نظام سرما

  .یاسيك نظام حقوقى و سيسود است نه ه و آسب يسرما
  

 المللى هم آه در حال حاضر نيى مالى ب هيد سرمايعنى استراتژى جدي" واشنگتن اجماع"؛ و 
هاى بزرگ  قدرت ى ك استراتژى اقتصادى است آه با مشارآت همهين نظام غلبه دارد يبر ا
المللى مانند صندوق  نياقتصادى ب رزرو و نهادهاى ستم فدراليى س لهيوس ، بهیدار هيسرما

ن ياجراى ا. در حال اجرا است... جهانى و  ، سازمان تجارتیالمللى پول، بانك جهان نيب
 المللى براى انجام نيى مالى ب هيمعنا آه سرما نيا زه است، بهيبراليل ك جهانيازمند ياستراتژى ن

بر بخشى از  كيه هر هاى ملى گوناگون آ تيها و حفظ نرخ سود خود با مرزها و حاآم تيفعال
ن يرا ايز تعارض دارد؛ روى آار موجود در آن سلطه دارند،يها و ن جهان و منابع و بازار

ها  د آنيترى عا شيجهان آه منافع ب ك از مناطقيخواهند آزادانه و در هر  یها م هيسرما
 داشته باشند و ها دسترسى ى آن روى آار و بازار همهين آنند و بتوانند به منابع تيسازد فعال یم

فشارهاى . ها هستند هاى ملى گوناگون، مانع و مزاحم آن تيحاآم نه مرزها وين زميدر ا
 براى... ، سازمان تجارت جهانى و یالمللى پول، بانك جهان نيصندوق ب اقتصادى آه

آشورها وارد  سم نو بر آنيبراليد لين استراتژى جديساختن آشورهاى مختلف با ا هماهنگ
هاى  اسى و نظامى آه دولتيس ز فشارهاىيو ن )ل ساختارىيهاى تعد مثًال برنامه (آورند یم

ا ياسى برخى مناطق ياى سير جغرافييا تغي رات مورد نظر خودييل تغيدارى براى تحم هيسرما
رد آه يگ ین هدف صورت ميسازند، با ا یوارد م ها اسى برخى آشورها بر آنينظام س

م مورد بحث يهاى مالى و گسترش رژ هيت سرمايفعال راىآشورهاى مورد بحث عرصه را ب
سم نو، يبراليان آشورها برخالف ادعاى لياما لغو موانع تجارى م. به آن مناطق آماده سازند

ن يا آردن فقر شود، بلكه در دوران اوج آن شهينتوانسته موجب ترقى درآمدها و ر تنها نه
ج ينتا. است افتهيخ، گسترش ي در تارگرىيش از هر زمان دياست، نابرابرى و فقر بيس

عمل آمده است،  نه بهيزم نيچ از بانك جهانى در ايلووييهايى برانكو م لهيوس پژوهشى آه به
ن يت جهان، با درآمد فقرتريدرصد جمع كين ي درآمد ثروتمندتر١٩٩٨دهد آه تا سال  ینشان م
ع يى نابرابرى توز ه درجهآ(نى يب جهانى جيضر آه یدرحال.  درصد آن، برابر بوده است۵٧

ى  روزنامه(ده است ي رس۶۶افته و به ي  شيدوره افزا نيطى هم) دهد یدرآمد را نشان م
هاى پژوهشى وجود دارد  یج بررسينى و نتايخروارها آمار ع)  2002 ى هي ژانو١٨ن يگارد

هاى  یساز افسانه آند، از یبرالى به رشد آمك ميهاى نول استين ادعا آه سيدهد ا یم آه نشان
مالى و مانورهاى خارج از نظارت  ى بازارهاى عالوه سلطه به. سم نو و مبلغان آن استيبراليل
ن رهگذر ياس جهانى شده و در اياقتصادى در مق ثباتى یى ب سابقه ید بيها موجب تشد آن

سم نو يبراليهاى ل استيى آاربرد و اجراى س گران عرصهيد ش ازيآشورها و مناطقى آه ب
- ٩٨اى شرقى در ي آس١٩٩۴-٩۵ك در يمكز. اند ن لطمات شدهيتر نيسنگ اند، متحمل بوده

 ان سقوط مالىين قربانيتر  تاآنون شاخص٢٠٠١ن در سال ي و آرژانت١٩٩٨در  هي روس١٩٩٧
ن نوع ير ايناپذ يیجدا هاى ذاتى و كى از خصلتيگر ياند آه اآنون د بوده" ديبازارهاى نو پد"

  .ديآ یحساب م بازارها به



 

ى  دوره نيقى بيك بررسى تطبي (CEPR)  ١ها یگذار استيقات اقتصادى و سيمرآز تحق
ى  عنى دورهي ى قبل از آن و دو دهه) ٢٠٠٠ تا سال ١٩٨٠عنى از سال ي(سازى  یجهان
ى  سهيمقا براى) ١٩٨٠ تا سال ١٩۶٠از سال (ت تقاضا يرينزى مديهاى آ استيس

مانند رشد درآمد  هاى متعددى  بر اساس شاخص-ن دو دورهي اى طىيآوردهاى اجرا دست
افراد بالغ، نسبت افراد با  ر نوزادان، آودآان ويوم زان مرگيسرانه، متوسط طول عمر، م

كوس ي انجام داده است آه آالى ن-پرورش ت و وضع آموزش ويسواد به آل جمع یسواد و ب
. آرده و مورد بحث قرار داده است  نقلليتفض به دارى هيفست ضدسرمايرا در آتاب مان آن
ى  بًا از لحاظ همهيآه از لحاظ رشد اقتصادى و تقر دهد ین بررسى نشان ميج اينتا

ى  سه با دو دههي، افت آامًال آشكارى در مقایساز یسال جهان ستيب گر، طىيهاى د شاخص
 ى هاى دهه سالهاى واهى اقتصاد جهانى در  افسانه"كز در يجان و. داشته است قبلى وجود
  :آند یان مير بيشرح ز ق بهين تحقيهاى ا افتهيرى خود را از يگ جهينت "1990

آار بسته و  به ن حد آنيسازى را در باالتر یهاى جهان استيى از آشورها آه سيها آن گروه"
كاى يتوسعه، آشورهاى آمر هاى اقتصادى و یآشورهاى عضو سازمان همكار(اجرا آردند 

تر از  ش، آميهاى پ نسبت به دهه ١٩٩٠ى  در دهه) قايهاى جنوب صحراى آفرن و آشوريالت
شرقى  عنى گروه شرق و جنوبيبه بعد،  1960 ن گروه از ساليتر موفق. دشان شديهمه عا

د شد؛ و گروهى آه رشد آن در يك دوره آسادى شدي  وارد١٩٩٠ى  هاى دهه ا، در ساليآس
تر  ، همان گروهى بود آه آمیاى جنوبينى گروه آسعيتر شد،  شيب  بدون آسادى١٩٩٠ى  دهه

آردن تجارت و حذف آنترل  زهيبراليهاى حذف نظارت دولت، ل استيبار س رياز همه ز
آمك  ها به رشد استين سياى آه مدعى است ا هيب فرضيترت نيا به. ه رفته بوديسرما حساب

  ".سازى است یجهان هاى كى از افسانهيه ين فرضيعنى ايد نشد، ييچوجه تأيه آند؛ به یم
است و  بارتر انيتر، ز فيسم نو مخصوصًا براى اقتصادهاى ضعيبراليد لياستراتژى جد

سازد؛  یها وارد م آن هاى مالى لطمات جدى به هيروى سرما ن آشورها بهيبازشدن اقتصاد ا
و، رمق يكوالتهاى اسپ وهيداشته باشند، با ش ديآه نقشى جدى در تول ها بدون آن هين سرمايرا ايز
و " ديبازارهاى نو پد"طور اعم و  ى مالى به هين سرمايعملكرد ا .مكند ین اقتصادها را ميا
 طور ر ابالغ آرده است بهيى اخ اش آه طى دو دهه هاى تازه د و روشيجد" مالى افزارهاى"

بط خ روايتار ن شكل روابط اقتصادى مبتنى است آه دريتر ین و انگليتر اخص، بر متقلبانه
ى  ر سلطهيى آه زيها یگذار هيسرما قين نظام از طريا. توان سراغ آرد یاقتصادى م

جا  آه در آن(المللى اسناد قرضه  نيبازارهاى ب تيز فعاليبازارهاى سهام قرار دارد و ن
، آشورهاى یهاى مل تيق حاآمين طريشود و از ا یم د و فروشيهاى آشورها خر یبده

 در. آند یعمل م) سازند یتر م ريپذ بيها را آس ارند و هر روز آنگذ یم ر فشاريبدهكار را ز
مانورهاى  ى ست، بلكه عرصهيد و تجارت مطرح نيگر توليمالى د ی هيهاى سرما تيفعال

ى  مشتقه"بهادار و اوراق  ها اوراق و مالى است آه افزارهاى اجراى آنيمتقلبانه و اسپكوالت
هاى  يیشكل دارا ى اقتصادى واقعى به پشتوانه  فاقدعنى مشتى آاغذ است آه غالبًاي" مالى

هاى  یدگيچياند؛ وقتى پ آسب درآمدهاى قمارى و آار نكرده لى براىيمشهود بوده و تنها وسا
 م،يتراشند را آنار بگذار یها م یباز نوع سفته نينظرى آه براى ا شبه هاتيلفظى و توج

ها  وهين شياز ا برى است آه با استفاده ى مفت هيسرما  ان ساده و صادقانهيى مالى در ب هيسرما
د يگران را آه خود در توليى د لهيوس به شده   دين افزارها بخش اعظم ثروت اقتصادى توليو ا
  .آند یاست، جذب و تصاحب م گونه نقش و دخالتى نداشته چيها ه آن

مراتب از  آن به ودست اما ولع آسب سيدى نيت تولي، خود اهل فعالیى مال هيجا آه سرما از آن
 -ندهيعى احتمالى آيط طبيشرا  حتى-ز ممكنى يآوشد هرچ یتر است، م شيدى بيى تول هيسرما

د و فروش و با آن يرا خر آند آه بتوان آن ليتبد ى مالى و به اوراق بهادارىيك دارايرا به 
د آه ير به آنجا رسيى اخ طى دو دهه" اوراق بهادارسازى" نيآار ا. ون آرديكوالسياسپ

ر افزارهاى يى سا  در زمره-سم نويبراليهاى مالى دوران ل كى از غولي -شرآت انرون انرژى



 

ن يا سرنوشت. ى آسب سود قرار داد لهيرا وس آرد و آن ه را هم ابداعيهواى آت و آب ،یمال
ى مّعرف آل  نمونه بود،" تيوال استر"برالى يداران اقتصاد نول هيكى از طاليشرآت آه 

  .ى مالى در دوران حاضر است هيسرمات يفعال
ون يليم ٧٠سال از  كين شرآت از سوى بورس سهام، ظرف مدت ي گذارى سهام ا ارزش"

آارمندان خود و در معرض  هاى انداز آردن پس ن شرآت با تلفيا. ديدالر عمًال به صفر رس
هاى بازنشستگى  گر آه صندوقيآارگران د ها نفر از ونيلياندازهاى م دادن پس نابودى قرار

بردارى  ى آاله دهيچيى پ ك شبكهيرى از يآرده بودند، تصو گذارى آالن هيآنان در انرون سرما
هاى بزرگ شروع شده و از  ش گذارد آه از دفاتر مرآزى شرآتينما تار عنكبوتى را به

 هشه دوانديقًا ريافته و تا واشنگتن عمي گسترش مه، ي، حسابدارى و بیبانكدار عيق صنايطر
خدمت  ىيها تهي عضو آنگره آه در آم٢۴٨ نفر از ٢١٢عمل آمد آه حداقل  آاشف به. بود
ى  ا مؤسسهيانرون  ى مالى شده بودند، ازين رسوايدگى به ايق و رسيآردند آه مأمور تحق یم

  ".بودند عنى آرتور اندرسون پول گرفتهيى آن،  حسابرسى مفتضح شده
اقتصادى و چه با  سم نو، چه با فشارهاىيبراليه لر آلى و مجمل نظامى است آين تصويا

  .جهان است ى ل آن بر همهياسى و نظامى در پى گسترش و تحميفشارهاى س
براى  ن نظام وجود دارد و تالشيتعرض براى برداشتن موانعى آه بر سر راه گسترش ا

 و آزادى دموآراسى اما. رديگ یبشر صورت م رعنوان دموآراسى و حقوقيآردن آن، ز یجهان
همراه  ن نظام و مردم بهيخى ايتار ى رشد جهيبرآمدهاى ماهوى نظام اجتماعى و اقتصادى و نت

روى نظامى بتوان يژه با نيو ، از خارج و بهیاجتماع نظام ست آه جدا ازيى نيآن است؛ آاال
زى از مفهوم آن يآزادى با زور هستند، چ" واردات"آسانى آه دنبال  .را وارد آرد آن
  .نشده است رشانيگدست

  
ى  دوره هاى آسب سود آن آه در وهيى مالى و ش هيت انگلى و فاسد سرمايأمل در ماهت

ادآور يآرده است،  دارى حاصل هيجهانى سرما اى بر مجموع نظام ن سلطهيسازى چن یجهان
دوستانى آه دو سه . مالى است ى هيت سرمايار او در مورد ماهيد بسين و تأآيى لن هينظر
د يكى دو دهه تبعيآردند و امروز پس از  یبازى م "قل دوقل هی"سم ينين و لنيش با لنيى پ دهه
دارى را  هيدآرده و راه رشد سرمايى خود ترد مواضع گذشته به نى نسبتينش اسى و خارجيس

 نيشان بود، مفهوم ا سم ِورد زبانينين و لنيگارى آه لن اگر همان روز آنند، یموعظه م
گارشى ياول شيدايعلت پ سم بهياليدارى در عصر امپر هيسرما"د يگو یرا آه من يى لن هينظر

درك آرده " تباهى است  صفت و رو به دارى انگل هي، سرمایى مال هيى سرما مالى و غلبه
ر انطباق يگرى با آن تصويزمان د ش از هريى مالى ب هين سرمايبودند، امروز آه عملكرد ا

روز واقعًا  نان نه آنيا. آردند یخود عدول نم ى مواضع گذشتهن راحتى از يا افته است، بهي
دارى  هيفهمند معناى راه رشد سرما یست و نه امروز ميشه چياند افته بودند آه معناى آنيدر
  .انجامد یآجا م دارى خارج از نظارت به هي، سرمایط حاضر جهانيشرا ست و دريچ
ى جهان  مهيبر ن ى آن ل سلطهيدنبال تحم نو بهسم يبرالير عمومى مناسباتى است آه لين تصويا

ت يى نفت و اهم الشعاع مسأله تحت ر مالحظاتيطور اخص سا انه بهياست اما درمورد خاورم
ن يتر حساس كى ازيانه ين لحاظ خاورميا از. ى اقتصاد جهان است ندهيآن در تحوالت آ

ى   مسألهر منابع انرژىسلطه بجنگ بر سر . است كايهاى استراتژى قدرت جهانى آمر بخش
ن ياتى است بلكه چين آشور حيتنها براى خود ا ن منطقه نهيا كا بريتسلط آمر. ستياى ن ساده
 ى نهيرشد و عالوه بر آن، اروپا و ژاپن را در زم د و روبهيقدرت نوپد كيعنوان  را به

اى آه  انهيرمخاو م نفتىيك رژيطور روزافزونى به  از آنان در بخش انرژى بهين نيتر یاتيح
ش از يى ب آننده آه مصرف در مورد آشورى. كاست، وابسته خواهد ساختيى آمر تحت سلطه

ر يدرصد ذخا ش از سهيبر روى هم ب دات نفتى جهان است اما خود با آاناداي درصد تول٢۵
چه دونالد آاگان  آن. است قابل درك استيس نيى نفت جهان را ندارند، ا شده شناخته



 

ان بحران عراق اظهار داشت، يل در جرييدانشگاه  اسى دست راستى و استادينظر س صاحب
ل و مشكالت يهر وقت آه ما مسا: "آرد یان ميموجز ب طور موضوع را به روشنى و به

وجود آمده   ما بهن نفتيتأمى اختالل در  جهيل و مشكالت در نتيمسا نيا. ميا اقتصادى داشته
 وجود ن نفت ما بهيگونه اختاللى در تأم چيم، هيه باشى در عراق داشتيرويما ن اگر. است

  ".نخواهد آمد
 - دارد، تى آه در تحوالت جهانىيى وزن و اهم كا با همهيت آه آمرين واقعيتوجه به ا

تى آه در ينقش و اهم ى ز با همهي و اروپاى غربى ندرصد 3 بر روى هم -ى آانادا اضافه به
ار دارند يى نفت جهان را در اخت شده شناخته ري ذخاصد در2ى اقتصاد جهانى دارد فقط  صحنه

اى نفت از خارج وارد  سال قطره سابق آه طى پنجاه و اروپاى شرقى و اتحاد شوروى
جا  كيانه يى خاورم ر جهانى نفت را دارند، اما منطقهي ذخادرصد ٧ آردند بر روى هم فقط ینم

 را اسى آنيهاى س ت بحراني ماهن منطقه ويت اير مزبور است، اهمي ذخادرصد ۶۵صاحب 
جهان  عىير نفت خام و گاز طبيى ذخا هيمه آه در نشرينمودارضم(آند  یبهتر آشكار م

نقل شده " ويوير مانتلى "٢٠٠٢ى دسامبر   درج و در سرمقاله٢٠٠١ى  هيى اول ژانو شماره
نى وزارت يب شي پت آه بنا بهيواقع نيعالوه توجه به ا به.) ا استيار گوينه بسين زمياست در ا
 ونيلي م٧٧نده از يست سال آيجهانى نفت طى ب  تقاضاى٢٠٠٢االت متحده در سال يانرژى ا

ش ي بشكه در روز افزاونيلي م١٢٠تا ) ن برآورد استيا آه مربوط به زمان(بشكه در روز 
ر اى مسأله را بهتي زوا۴شود، ین مربوط ميكا و چيش به آمرين افزايا ى افت آه عمدهيخواهد 
گوناگون  دارى منافع و مالحظات هيات نظام سرمايى مراحل ح البته درهمه. آند یم روشن

متقابلى آه بر هم دارند، چون  راتيده و با ارتباطات و تأثيتن اسى و نظامى درهمياقتصادى س
ى اقتصادى  ك مسألهيانه فقط ينفت هم در خاورم ى آنند، اما مسأله یآرده و م ك آل واحد عملي
هاى  م براى شرآتين منابع عظيآسب سود هنگفتى آه از ا انداز  و عالوه بر چشمستين

ن منطقه هم هر يك مربوط به اياسى و استراتژيدارد، مالحظات س دارى وجود هيبزرگ سرما
 .ى نفت قرار دارند ر مسألهيتأث ريك به نوعى زي

انگاشتن مسأله و  سهل ايارى ى روند ج شى دربارهياند چه گفته شد، خامى و ساده با توجه به آن
طور  از آن است آه زمانى به هراس مننى دارد و يآردن جامعه عواقب سنگ در غفلت رها
ر یلى ديگر خیرى از آن ديبراى جلوگ م آهیى آثار و عواقب شوِم جنگ شو واقعى متوجه
 دوست پرست و مردم هنيروهاى ميى ن آه همه رو اآنون وقت آن است نیاز ا. شده باشد

ى آسانى آه براى  صدا در برابر جنگ و در برابر همه كی تصورات واهى را آنار گذارند و
ن يط حاضر در چنيرا در شراي زستادگى آنند؛یآنند، ا یرجزخوانى م هاى نظامى ییماجراجو

گرى يز ديك براى مردم چيوآراتدم رفت ضدس د اختناق و سرآوب و پيجز تشد اندازى چشم
 .نددوجو

  


