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کا یاالت متحده آمریاکنون می تواند با استی قدرتمندی است که يالیه اروپا  بلوک امپریاتحاد

االت یناخالص ملی ا کسری 2001سال   در.د دربرنامه های اقتصادی و مالی رقابت کن
االت متحده ین اروپا و اير تضاد بيدر سال های اخ. ارد شديلي م10000کا بالغ بر یمتحده آمر

کا  یاالت متحده آمریدرعرصه اقتصادی ا. ه استکا  درهمه عرصه ها بشدت بحرانی شدیآمر
ه يد سهمژه در واردات فوالی بو،ع داخلی بعمل آوردیبانی از صنايک سلسله اقدامات در پشتی

  .بندی کرد
د یو درباره تحدوتيکا از امضاء پروتکل کیاالت متحده آمرین المللی ايعرصه توافق های بدر
کی و از قراردادهای انفجاری و یولوژيحات بيت تسلي طرح ممنوع،کيحذف گاز کربن و

کا و ین هژمونی آمري درعرصه های نظامی تضاد ب.ن المللی روی برمی گردانديدادگاه ب
کا  ضمن آگاهی از ضعف یاالت متحده آمری ا.دتر می شوندیشتر شديسم اروپا هرچه بيالیرامپ

رمند  ايکه او ن ی زمان،ی ها رایاسی و نظامی اروپايت سی ناچار است حما،کی خودیاستراتژ
خود » ن جهانیینظم نو«نکه یدان جنگ است و برای اي به منظامینيروی شتر ياعزام تعداد ب
سم اروپا را به هژمونی يالینکه امپریدستگاه رهبری بوش برای ا .جستجو کند ،را برقرارکند

دی بنام یی جدیاي مفهوم جغراف، و کنترل خود را براروپا حفظ کندوابستهکا  یاالت متحده آمریا
کا  در یاالت متحده آمرینده دائمی ایکوالس بارنس نماين. اختراع کرد»  انه بزرگيخاور م«

  2003 اکتبر سال 19خنرانی خود در جلسه سران ناتو در پراگ در  ضمن س،شورای ناتو
در دستگاه رهبری » انه بزرگيخاور م«مخصوصا الزم است که ما روی «اظها داشت که 
  . » ميبوش تمرکز کن

  شدن شامل باو شروع شدهای مرکزی يآس ازوسيعی است که منطقه » انه بزرگيخاورم«
حات يتسل«و » سمیترور « باای گواین منطقه.  ه می یابدادام خاورعربی  تاقای شمالییآفر

ن یگزیها جادین به اصطالح تهدیا. د می کندیاروپا و همه جهان را تهد» کشتار دسته جمعی
کا امکان داد که اروپای یاالت متحده آمریموهوم از جانب اتحادشوروی شد و به ا» دیتهد«

انه يخاورم« مفهوم .ی خود نگه داردتحت فرماندهاز چهل سال ش يان بیغربی را در جر
 ،اس جهانی شوديکا و جنگ درمقیی آمریاست حکم فرماينکه پوششی به سیبرای ا» بزرگ

ست یکا در افغانستان و عراق می بایاالت متحده آمری جنگ های اشغال گرانه ا.ده شديشیاند
کا می خواهد یمر هژمونی آ.عنی اروپا خارج می کردی ،ه خوديحدود چارچوب اول ناتو را از

اده کردن يک در پی اروپا را به عنوان شر،قایا و آفريات ناتو تا آسيضمن گسترش حوزه عمل
کا وابسته و همان یسم اروپا را به هژمونی آمريالینقشه های تسلط جهانی خود جلب کند و امپر

  . ز حفظ کنديزمان کنترل خود را بر اروپا ن
 تهاجمگاه های نظامی برای یی می خواهند پایکای آمرحاکمان»  انه بزرگيخاورم«در منطقه 
 فرانسه و ، اما آلمان.ورنداي بوجود ب،ت امکان به هندوستانصور ه و دري روس،نيآتی به چ

کا خدمت یقرار تسلط جهانی آمرتل هستند که به مقاصد اسیی کمتر مایهای اروپا گر قدرتید
االت متحده یاست های خود مستقل از ايجام ساده ساختن منافع و به انيها به پرن کشوی ا.کنند
 ،2000سبون در ژوئن سال يدار سران اروپا در شهر لی در د.کا تالش می ورزندیآمر
ار قابل رقابت يرا به اقتصادی بس  اقتصاد خود2010م گرفت که تا سال يه اروپا تصمیاتحاد
ده يکا رسیاالت متحده آمریعرصه اقتصاد به پای ا با دریه اروپا تقری امروزه اتحاد.ل کندیتبد



ر ارزش يساله اخ دو جمله در  از.آن سبقت جسته است خی نمودارها برنه بريزم و حتی در
  .افتیش ی درصد نسبت به دالر افزا46ورو ی

اسی يبرنامه و طرح س کا دریاالت متحده آمریش به ايش ازپينکه بیسم اروپا برای ايالیامپر
رهبری .  خود را داشته باشد صنعتی - می خواهد ارتش خودی و مجتمع نظامی،دنشووابسته 
ب یران دفاع را تصویس طرح شورای وزيشهر ن  در2001نوامبر سال  ه اروپا دریاتحاد

 400 ، نظامی60000» عیروی واکنش سرين«ب يترک ن طرح دریرابطه با ا کرد که در
 روز 60ات جنگی يها برای عمل ت آمادگی آن ناو جنگی  خواهند بود و مهل100ما و يهواپ

و » لهيگال«ی مراقبت خود بنام یستم فضايس روی نظامی برخوردار ازين نیا. خواهد بود
 ه دویه اروپا برپایاتحاد صنعتی - مجتمع نظامی.کی خواهند بوديستم اطالعات الکترونيس

 Dasaادغام جه ينت ( EADSو ) س يانگل ( Bae System: شرکت انحصاری غول آسا
شکل  کا دریاالت متحده آمری ا.است)   فرانسهAiro Spatialeا و ي اسپانCasa ،آلمان
جاد آن ی کوشد از اند و با همه ابزار میيم ناتو را می بيد مستقیی تهدین ارتش اروپایری ايگ

  . ری کنديجلوگ
 پس از ، ناتوابق درستی سياليرش هفت کشور سوسیکا به پذیاالت متحده آمریگر ایسوی د از
. افتی دست ،ازيهای دوجانبه موردنکا با انعقاد قراردادیها از منافع آمر ت کامل آنين تابعيتام

وار ديد و امينام» دیان جدیياروپا«ن کشورها را یکا ایاالت متحده آمریر دفاع ایرامسفلد وز
ه یزو اتحادها جن کشوری اما ا.م گردديکا درون ناتو تحکیب رهبری آمرين ترتیاست که بد

چنانچه ها ن کشوریبورژوازی ا. ه اروپا خواهند شدیا بزودی جزو اتحادی ـاروپا هستند 
د به اروپای متحد ازی از وروي امت،ت قرارندهدی حماه اروپا را موردیاست نظامی اتحاديس

  . کسب نخواهد کرد
ازاتی که به يد به امتيامبرابر  کا دریسم آمريالیکامال قابل قبول است که اعتبار توافقات با امپر

 تاب مقاومت ،د می دهدیه اروپا نویدر اتحاد» دیه جدیاتحاد« تیبورژوازی برای عضو
 چنانچه .ت می کندیه را هداينسبت به روس» مغازله«ژه یو است خوديه اروپا سیاتحاد. ندارد
ه ي روس آنگاه آلمان و فرانسه به،ه اروپا شودیمهلت زمانی نتواند عضو اتحاد ه دريروس

ه به ناتو يرا می کنند و حتی سخن درباره امکان ورود روسشنهاد قرارداد همکاری ممتاز يپ
م آنکه يب ه ازيه اروپا و روسین توسعه رابطه اتحاديکا به چنیاالت متحده آمریا. ز می رودين

ه اروپا را به رقابت با قدرت ی اتحاد، می تواند بحساب قدرت هسته ای آنهياتحاد با روس
ه مناطق یسا ل اقتصادی اروپا را دريکا مستعد کند و می تواند پتانسیاالت متحده آمرینظامی ا

 . مخالفت می ورزد،ش دهدیاب افزايخام کم گر موادی گاز و د، اندوخته نفتی،هيم روسيعظ
 .افتیش می ی افزا،ون مصرف کنندهيلي م150جه به يه اروپا در نتیرا بازار داخلی اتحادیز

 کسان سازی قانون گذاری در کشورهای عضوی ،کایاالت متحده آمریا اروپا همانند ه یاتحاد
ن مشابهی اتخاذ و فهرست به يی قوانیهای اروپاهمه کشور. خود را هماهنگ می کند

 ون يسیروهای انقالبی و اپوزيست را به منظور فشار به نیاصطالح سازمان های ضد ترور
ستی بر يالین رهبری امپرين اقدامات به منزله تامی ا.دب رساندنیه داری بتصویهای ضد سرما

  )2004 ماه مه 4 -2بروکسل ( .مال می کندیخلق ها است و حقوق اساسی آنان را پا


