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  40/40/4410          ولی احمد نوری
 

  سوي اتالنتیک ازار بزرگ دوب

 قدرتمندان نقشه دنیا را از نو رسم مي کنند

نوشتۀ سرژ حلیمیلوموند دیپلوماتیک 
 

 
Serge HALIMI 

 
 براي ها لیبرال قاطعیت اروپا اتحادیه واضالع متحدۀ امریکا  بین (GMT) اتالنتیک سوي دو بزرگ بازار مذاکرات
 و کاري مخفي به فزاینده بخشي فضیلت سهمداران، خدمت ها به دادگاه قرار گرفتن. کند مي تأئید را دنیا دگرگونی

 توافق احتمالي تصویب تا.  تنیس سرحدی و حد را ایشان نو آوری گران، البي هاي دست در دیموکراسی نهادن
 منزوي: است همراهستراتیژیک  هایى هدف با GMT تتجار انجام سر اما. گذشت مرحله چندین از باید مي نامه

 .شوند مي نزدیک دیگر یک به قدرت دو این که حالیکه در نیچ[ تازي یکه] از گیری جلو و روسیه کردن
 

 این اثر .بدرد ازهم را اروپایی شده محافظت بد کوچک گوسفندان تا گذرد مي اتالنتیک از امریکا آزاد بازار عقاب
 سیاسي نظر از ها بحث این هاي ضربه. است ندهافگ سایه اروپا انتخاباتي کارزار عمومي هاي بحث بر امر

 در محلي مراجع نیزاضالع متحدۀ امریکا  در که دهد نمي را نکته این درک امکان سو، یک از. است خطرناک
 مي مانع سالمت و زیست محیط اشتغال، از محافظت از را آنها که هستند لیبرالي قواعد اثر در شدن قرباني خطر

 مي منحرف را – جرمنی زیمنس و فرانسوی اوئلویئن مانند – اروپایی کامالا  مؤسسات توجه دیگر، جانب از.  دشو
 تهدید را شان منافع کنند تصور که هایى حکومت تا اند زده شتاب امریکایي هاي ملیتي چند مانند نیز آنها و کند

 بازار منطقۀ یک به دادن شکل در کهن قارۀ هاي دولت ومؤسسات  نقش انجام، سر و نمایند قضائي تعقیب اند کرده
 .ماند مي غفلت زده شان سرزمین در آزاد

 

اضالع متحدۀ  یعني بخصوص حکومت یک تنها نباید (GMT) اتالنتیک سوي دو بزرگ بازار با مخالفت این، بر بنا
 سرمایه که است امتیازاتي به مربوط :است تر پروازانه بلند هم و تر بزرگ هم مبارزه هدف. گیرد هدف راامریکا 

 . بودند آن محرک خود که اقتصادي بحران خاطر به شاید ،طلب می کنند ها کشور همه اراند
 استحكام را المللي بین موکراتیکید همبستگی تواند مي شود، برده پیش به خوب اگر نوع، این از جهاني پیکار یک

 .است خیرتأ دچار سرمایه هاي نیرو بین موجود همبستگی به نسبت که بخشد،
 

 همان قاعده. بود بدگمان دارند جاوداني پیوند شود مي ادعا که زوجي به نسبت ،مورد این در است بهتر این بر بنا
 تأریخ. کند مي حکم نیز مرزها باز کردن و دیموکراسی باره در است، صادق پیشرفت و حفاظت مورد در که قدر

 .ندارند خاص سیاسي محتواي تجارتی هاي سیاست که کرده ثابت درعمل
 

متحدۀ  اضالع در که جلب شد آزاد بازار[ طرفدار] و طلب اقتدار حکومت به زماني( Napoléon III) سوم ونناپلی»

 براي که بود فوالد «دزد هاي ساالر» دار ستاره گران انحصار از دفاع مدعي خواه جمهوري حزب ،امریکا
 «.کردند مي التماس گمرکي هاي حفاظت

 باشند برابر و آزاد واقعاا  ها انسان همه که این آرزوی و بردگان کار به نسبت انزجار با که خواه جمهوري حزب»
 آن از خارج یا امریکا در باشد، که شکلی هر به کارگران گذاشتن رقابت به اش ایده مخالف کامالا  اکنون یافت، تولد
 «.است

                                                           

شده و لغات و اصطالحات فارسی ایران به لغات و اصطالحات زبان دری افغانستان تعویض  ذموند دیپلوماتیک اخاین مطلب از سایت فارسی لو -1
  .شده است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_baazaar_bozorg_e_do_taraf_atlantic.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_baazaar_bozorg_e_do_taraf_atlantic.pdf
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 هاي شرکت که بود کش خاک کارگر هزاران سر بر موضوع ولي شد مي فکر ها چینى به زمان درآن»
 .«بودند کرده استخدام فرسا طاقت هاي کار انجام براي ناچیز معاش با آهن خط رنیایيولیفک
 

 به انخواه جمهوري و ها موکراتید بود، تهیاف تغییراضالع متحدۀ امریکا  المللي بین موقعیت که بعد قرن یک
 کمتر كلینتون، بل جمهور رئیس ،1٩٩3 فروری 4٢ در . دادند مي سر آزادبازار  مالئم سرود تعجب آوری شکل

 را شمالي امریکاي آزاد بازار توافق ترغیب برنامه راني سخن یک در سفید، قصر به ورودش از پس ماه یک از
 افزایش و پائین معاشات موجب «جهاني دهکدۀ» که کرد اذعان او. شد داده يرأ آن به بعد ماه چند و کرد اعالم

 :شود داده بیشتري شتاب راه همان در مسیر طي به که نمود پیشنهاد ولي شده امریکایي ها براي بیکاري
 

 امر این. دبو خواهیم تر غني ملت یک مثابهه ب ما تجارت، و گشایشبا  که باشد باید و است این ما دوران قعیتوا»
 . دشو ميما میسر  برايمشتریان جدید  می اندازد و رقابت به را ما و شود مي نوآوري موجب

 اولیه مواد و خدمات کننده مصرف خود که ،تمام می شود ما کنندگان تولید رفاهبه  و استم کلي رشد نفع به این
 .«هستند

 صدفی 0٤ از گمرکي محصول متوسط تقلیل موجب المللي بین مبادالت سازى آزاد مختلف هاي دوره زمان، آن از
 : ندارد چندانی اهیمت این اما. است شده 1٩٩3 سال در صدفی 0.3 به ،1٩00 سال در

: کرد مي كیدتأ کلینتونبل  آقای. یابد ادامه همچنان پیشروي که کند مي حکم دیموکراسی و پیشرفت و رونق صلح،
 مانند. است جنگ همیشه علیه تجارت اند، کرده كیدتأ (Adam Smith" )سمیت مآد" تا توسدید از فیلسوفان که چنان»

 آنهایي آیند، مي بر آن زدن آتش صدد در کمتر و کنند مي کمک ریک دیگ به اصطبل ساخت براي که همسایگاني
 عقیده دیموکراسی به ما اگر. شوند مي روب رو دیگر یک با کمتر نیز برند مي باال را دیگر یک زندگى سطح که

 زیرا شد، نمي ها کشور همه شامل قاعده این حال، این با. «بکوشیم تجارت هاي پیوند تقویت زمینۀ در باید داریم،
 تشدید را وبایک علیه تجارتی هاي مجازات که کرد ءامضا را قانوني 1٩٩٢ مارچ ماه در موکرات،ید جمهور رئیس

 .کرد مي
 

 سازمان عمومی مدیر که فرانسوی سوسیالیست – اروپایی کمیسر المي، پاسکال کلینتون، آقاي از بعد سال ده
 : گرفت کار به را کلینتونبل  تحلیل شد، (OMC) جهاني تجارت

 بشریت پیشرفت مسیر در مبادالت در سهولت و آسانی که کنم مي فکر سیاسي و اقتصادي ی،تأریخ دالیل به من» 
. است داشته وجود آن بودن بسته زمان به نسبت کمتري تصادمات و بدبختی بوده، برقرار مبادالت که زماني، است
 :است گفته من از بهتر را این( Montesquieu) مونتسکیو . شود مي متوقف ها سالح گذرد، مي تجارت که هرجا

 باورمندي نیروي خاطر به نه بعد، قرن یک چین بازار که بداند توانست نمي هجدهم قرن در مونتسکیو ولي،»
 از نباید المي آقاي. شود مي گشوده تابستانی قصر غارت و تریاك جنگ و ها توپ زور با بلکه دانشنامه، اصحاب

 .باشد هنا آگا این
 به خود نوبۀ به دارد، کمتري شور موکراتشید سلف از خود طبیعت دلیل به که اوباما، کبار جمهور رئیس»

 از دفاع در – ها کشور همه واقع در و اروپایی نیز و – امریکایي هاي ملیتي چند آزاد بازار نظرات از حمایت
GMT  در کار هزار ها صد ایجاد موجب دهد، رشد ردال میلیارد دهها را ما صادرات تواند مي توافق»: پردازد مي 
 . «گردد اتالنتیک طرف دو در رشد محرک و شود اروپا اتحادیه و امریکا

 منافع از بیش آن اهیمت کهدارد این است  توافق ژئوپولیتیک بعد شده، برگزار سکوت به اظهارات این در که آنچه
 عنوان به نه GMT به نگرد، مي آینده و دور به که ،واشینگتن . است رونق و اشتغال رشد، زمینۀ در اش فرضي

 و روسیه با نزدیكي انداز چشم گونه هر از قاره این نگهداشتن دور براي بلکه کهن، قارۀ تسخیر براي گاهى تکیه
 .نگرد مي چین نشاندن خود سرجاي براي خاصتاا 

 

" فیون فرانسوه" نمونه، عنوانبه . دارد وجود لـکام توافـق اروپایی رهبران اـب نیز وردـم ینا در حال، این اـب
(François VILLON)،  گوید مي فرانسهصدراعظم سابق : 

 ما جواب تنها آیا ما، و. است اروپایی تمدن براي خطري ظهور نو هاي کشور برآوردن سر که هستیم این شاهد»
 که گوید مي نیز اروپایی پارلمان نماینده (Alain Lamassoure) الماسور، آلن. «است دیوانگي یک این است؟ تفرقه
GMT به را آنها سپس و کنند توافق مشترک قواعد مورد در» که دهد امکان اتالنتیک طرف دو متحدان به تواند مي 
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 دعوت آن به ها چیني و شده برپا واشینگتن توسط که آرام اقیانوس طرف دو مشارکت یک. «نمایند تحمیل ها چیني
 .کند مي تعقیب را هدف همین دقیقاا  نیز اند نشده

 

 ترین سرسخت ،(Richard N. Rosecrance) روزکرنس ریچارد که نیست تصادف حسب برکار  این گمان بي
 اداره را چین و متحدۀ امریکا اضالع بین روابط باره در تحقیقی مرکز یک هاروارد در ،GMT روشنفکر هوادار

 بزرگ مجموعه دو زمان هم تضعیف که دی دارفشارپا این بر کرد منتشر گذشته سال در که تحقیقي در او. کند مي
 پشت به پشت آسیا ظهور نو هاي قدرت برابر در که برساند برداشت این به را دو هر باید مي اتالنتیک طرف دو
 . دهند هم
 یک مالي امور و مصرف توسعه، ،تحقیق زمینه در و نشوند متحد هم با" غرب" نیمه دو این اگر»: نویسد مي او

 رشد، عرصه در هند و چین رهبری به" شرق" هاي ملت. بود خواهند بازنده دو هر ندهند، تشكیل را مجموعه
  .شد خواهدتبدیل  نظامي هاي قدرت بهرا  آنها این و گرفت خواهند پیشي" غرب" از درآمد و نوآوري

 

  پس: است رشد مراحل مورد در روستوو ویتمن والت مشهور دان اقتصاد تحلیل آور یاد کرنس روز کلي هاي حرف
 داشته سریع تولید مورد در هایى دستاورد یشترب زیرا شود مي کند آن پیشرفت آهنگ کشور، یک برداشتن خیز از

 ها دهه از که غربي، هاي اقتصاد رشد نرخ بحث، مورد موضوع در (. وغیره سازى شهر آموزش، سطح) است
 . برسد هند یا چین پاي به تواند نمي رسیده، اشباع حد به پیش
 به اتحاد این. دارند کردن بازي براي آنها که است قطعه ای تنها اروپا واضالع متحدۀ امریکا  بین ترنزدیک اتحاد
 . دهند ادامه هستند متفرق اما مزاج تند که واردان تازه به خود بازي تحمیل به تا دهد مي امکان آنها
 جماهیر اتحاد ایدئولوژیک سیاست دیروز  - خارجي تهدید یک بهانۀ دوم، جهاني جنگ فرداي مانند ترتیب، این به

 این از هراس در که منداني باور آوردن گردهم به دار، سرمایه آسیاي تجارتی و اقتصادي سیاست امروز و شوروي
 شباني دست چوب زیر در بزند، گکنیپ در بلکه واشینگتن در نه نزدیک آیندۀ در جهاني نوین نظم نبض که هستند
 .کند مي کمک امریکا

 

 ها قدرت بین سرکردگي جایي به جا ،تأریخ در» که است مشروع خاطر این به هراس این کرنس، روز نظر به
 رهبری انتقال» که شود مانع تا هست اى وسیله اما. «است بوده بزرگ تصادم و رویا رویی یک با مقارن معموالا 

 متحد به امید نبود در. شود منجر «غرب و چین بین جنگ به جو سلطه جدید قدرت یک بهاضالع متحدۀ امریکا  از
 جاپان یاري به و برد بهره هست آنها بین که رقابتي از باید آنها، قدرت نزول دلیل به آسیایى صليا ملت دو کردن

 مي نگه غرب هاردو گا در را آن چین از ترس که است کشوری جاپان. نگهداشت محدود خود منطقه در را آنها
 .کند استفادهخود  «شرقي مقصد ایستگاه» عنوان به آن از تواند مي غرب که جایي تا دارد

 

 ها استعاره برخي انتخاب کند، مي توجیه را دیموکراسی و پیشرفت فرهنگ، ژئوپولیتیک بزرگ طرح این که آن با
 : دهد مي توضیح کرنس روز. است پایانتر درجه با نیاتي افشاگر

 تا کشد مي خارجي شرکت یک با ادغام به کارش غالباا  است، مشکل دچار اموالش فروش براي که اى کننده تولید»
. کرد ژیلت خرید با گمبل اند پراکتر که کاري مانند. یابد افزایش بازارش سهم و شود تر وسیع اش عرضه حوزه

 .«هستند وبر رو نوع همین از شرائطي با ها حکومت
 این به و د،گیر نمي نظر در هروز مر مصرفي محصوالت عنوان به را خود سرزمین و ملت مردمى هیچ تردید بي

 .است شده آغاز تازه GMT علیه پیکار که است دلیل
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