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  م٠٥/١١/٢٠٠٨                ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

  

  کی در جهان حکومت می کند ؟
  

بحران . ضمير خود آگاه که با آن نه چندان در گذشتۀ دور غرب خود را فاتح تاريخ اعالن کرد، ديگر وجود ندارد
 يک تصوير مجموعی بد بينانه  کنجانيده می مالی حاضر و  ارتقای دراز مدت کشورهای مانند روسيه و چين در

  .شود
  

  
  
  

هيلی کوپتر رئيس جمهو امريکا حين پرواز به 
  مرکز واشنگتن

  
  

  ميونشن در اکتوبر
Who will lead the world? در يک جلسه در ميونشين مطرح "بی ِام وی"، اين سؤالی بود که مؤ سسۀ خيريۀ کمپنی 

پلومات ها معلومات می دادند اکثراً  هوشيارانه ، بعضاً  طنز آميز؛ ولی يقين کامل پروفيسورها، ژوناليستان و د. کرد
حتی از امريکا که طبق معمول می شد همراه با شک . يا هم صرف يک تصوير روشن را نمی خوانستند ارائه نمايند

ً  امريکا را در  جان.  نزول می ديدندو ترديد نام برده شود، اکثر متخصصين مورد بحث قرار نمی دادند؛ بعضا
 امريکائی اين پيشگوئی را قبل از وقت دانسته و آنرا رد نمود، الکن او هم نمی خواست نظر به يک ميرسهايمرِ 

 .سلسله اسباب سياسی داخلی معتقد باشد که سوپر پاور از موقعيت خود استفاده نموده جهان را عاقالنه رهبری کند
 

  بحران تفهيم در هردو طرف 
متحدۀ امريکای خود پرست، تعليم پذير نيستند، اروپائی ها ناتوان و در نهايِت امر اماده برای پذيرش اضالع 

غرب، آن موجود غير منسجم در هردو طرف . ستراتيژی موقف پشتار با طناب کش از طرف و اشنگتن، خواهند بود
تکبر در بهتر سازی جهان که با . ال دارندبد بينی و بعضاً  نفرت خودی دست با. اتالنتيک در بحران تفهيم غرق است

خسته گی بعد . آن در سالهای  نود با دخالت های بشری در سوماليا و تيمورشرقی قدم گذاشته شد، ديگر وجود ندارند
تأثيرات بحران مالی، جهانی شدن با پديدار شدن قدرت های : ازشب زنده داری درفکر جيو پوليتيک سه دليل دارد

اينکه چين از معتمدين امريکا حساب می شود و مالک ريزرف های  . وردن آيدولوژی های پيش آهنگجديد و تکان خ
هرقدر .  به آن اشاره کرده است، در عالم تالطم اقتصادی به تردد می کشاندفرانک زيرينمتنابه دالری است که 

قدرت اقتصادی معنی قدرت .  تسيستم های بانکی امريکا ضعيف باشند به همان پيمانه نفوذ پيکينگ مؤثرتر اس
در گذشتۀ نه چندان دور وسايل مالی . سياسی را در بر دارد ولی شفاف نيست که چين از آن چه گونه استفاده می کند

درين ضمن بعضی . دولتی در آسيا، روسيه و کشورهای نفت خيز عربی برای اقتصاد ملی غرب تهديد پنداشته می شد
قناعت جديداً  عفت خوانده می شود که از واشنگتن .  تا مارکيت های مالی را ثبات بخشندآنها را لنگر نجات می دانند

  . تا برلين بهای زياد دارد
  

  تعديل وزن ها 
نظر عمومی در سمپوزيم اين بود . بزرگترين بازنده در انکشاف امروزی معلوم می شود اضالع متحدۀ امريکا باشد

گرچه اروپائی ها در سالهای هشتاد پيشگوئی داشتند . به شکست مواجه گرديدکه پيشگامی امريکا در قدرت باآلخره 
با . که امريکا از لحاظ قرضه های بزرگ دولتی و همچنان کسر بزرگ بيالنس تجارتی يه نابودی قدم می گذارد

 بهرصورت هر بحران در. شگوفانی سال های نود امريکا منتقدين خود را به دروغ گوئی سزاوار می دانست
  .نظرمعاصرين طبعاً  خراب ترين است
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حضور سياستمداران هند يا برازيل در . الکن با ازدياد اهميت کشورهای مانند روسيه و چين وزن ها تعديل يافته است
و نا همگون است نسبت به تناسبيکه بعد " چند قطبی" به ديده می رساند که نظم نو ٨ -کنفرانس های سران دول جی

ولی آيا نقش امريکا به . مريکا را به حيث سوپر پاور در محراق سيا ست جهانی قرار داده بوداز سقوط شوروی، ا
 اظهار می دارد ، با جنگ عراق و کريستيان هاکیحيث قدرت جهانی منسوخ گرديده است؟ آيا امريکا ، طوريکه 

  .شکست کريدت از حل کنندۀ مشکالت به آفرينندۀ مشکالت جهش يافته است
  

   دو گانهمعيار های
به اين صورت ضرور . وقتی موارد جهانی مطرح می گردد مشکل اين است که سؤال بايد جنبۀ عمومی داشته باشد

در آسيای جنوبی که در آن رقابت قدرت های اتومی هند و . نيست در جواب هريک منطقه را جداگانه در نظر گرفت
دايمی افغانستان که به آسانی آتش گرفتن را متضمن استند، امريکا پاکستان، تروريست های اسالمی و پروبلم داغ 
اروپائی ها درين مورد نه می خواهند و نه در موقعيِت هستند و . کمافی السابق يک حد اقل ثبات را خلق می کند

  .کشورهای در آستانۀ قدرت، روسيه و چين، از همه اولتر
آنها از آن استفاده می کنند که غرب با . رده می شود نهايت بزرگ استبا آن هم انتظاری که از اين رژيم های مقتدر ب

رفتار يک طرفه که با هيچ کسی توافق نشده باشد، مانند شب در ميان برسميت . معيارهای دوگانه ارزيابی می نمايد
بوجود آمدن شناختن استقالل ابخازيا و اوسزيای جنوبی، از طرف واشنگتن به حق ضد پرنسيپ ها ی امور مشوره و 

از همه بيشتر . مسکو حتی اين را در نظر نمی گيرد چه رسد به اينکه با آن عمل کند. اعتماد مورد تنقيد قرار می گيرد
  . روش آلمان واضح نشان دهندۀ آن بود  تا بزود ترين فرصت بعد از جنگ جورجيا به موضوع روز برگردد

  

  عدم موجوديت اعتماد به نفس 
درک اين نظر واقعبينانه نيست ، وقتی به . ر به نظر می رسد زيرا غرب احساس ضعف می کندروسيه امروز قوی ت

تحت تأثير بحران مالی و انکشاف نفت روسيه، تقاضاهای پيشين . واقعيت تبديل می گردد که متواتر تکرار گردد
، غرب ُمدل اناتول ليوين گفتۀ به. ريفورم ها در برابر مسکو، اکنون شبيه است به تکرار گفتار معلم برای شاگردان

تقصير از غرب است اگر مناسبات خراب شده است، زيرا غرب در برابر . اقتصادی خود را با تکبر توصيه می کرد
اينکه روسيه خود پيش آمد های اتحاديۀ اروپا را ناديده می گرفت مورد قبول کس قرار . مسکو بی پروائی نشان داد

  .نمی گيرد
 فاتح جنگ سرد می دانست ٩٠ در برابر روسيه اعتماد به نفس داشت و خود را در سال های غرب در سياست خود

تقليل دوبارۀ نرخ نفت در بودجۀ . االن روسيه از نظر اقتصادی حساس شده است. که حال بر ضد آن تبديل شده است
  .ذاران گرديده استدولت تأ ثيری بسزای دارد، ضرر غير متناسب بورس مسکو شاهد اعتماد قليل سرمايه گ

  

  ارزشهای مشکوک 
همچنان در جانب غرب در رقابت های آيدولوژی ، ديگر توانائی خودی وجود ندارد، بلکه احساس موقعيت خراب در 

اميد او برای فتح . ، تاليف فرانسيس يوکوهاما، صورت نمی گيرد»ختم قصه« بدون هيچ، اشاره به . پيش رو می باشد
در امريکا  بعداز   .رال در برابر قدرت های مستبد و مقتدر، امروز مظهر تکبر غرب استمطمئن  ديموکراسی ليب
محتاط،  )neorialist(که اظهار غرور می کردند، نيورياليست های  )  Neokonservative(کانزرواتيف های جديد 

. زش های خود را تحميل کندولی شعارشان اين است که هيچ يک نمی تواند ار. رهبری اظهار عقيده را بدو ش گرفتند
يک . اين فکر که در شرق نزديک توسط  تغيير رژيم،  نظام ديموکراسی جانشين گردد، اساسًا از مود افتاده است

 اظهار داشت که برای وی کامالً  مساوی است که روسيه يک رژيم ديموکراسی کواندتمهمان امريکائی در مؤسسۀ 
  .يا مستبد داشته باشد

 - ائی در سمپوزيم، از بوش و جنگ هايش در عراق به همان اندازه بيزار هستند که از استقبال  دالیمشترکين اروپ
ارزش های را بحيث سر خط  قراردادن، مثليکه صدر اعظم آلمان ن مرکل، اقالً  . الما، رهبر مذهبی تبت، می باشند

سياسِت مصمم  و واقعی که عاليق وی ولی اگر يک . بزبان، در سياستش با چين اظهارمی کند، بسيار خام است
  . مشخص کند و درصورت لزوم از اقدام نظامی هراس نداشته باشد، در آلمان کمتر محبوبيت ندارد

امريکا با سياست خارجی خسته کننده اش بعد از سالهای بوش ، اروپائی ها در ضد و نقيض و از هم پاشيده، يقيناً  
  .د برای رهبری جهان شرايط مناسب نيستن

  
  پايان

 


