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 ؟امريکا ۀ مستعمرۀمنزله اروپا ب
.  چنين وضعيتی ممکن نيستوجه نه به اين دليل که اصوالً  يچھه اما ب. چنين چيزی ممکن نيست؟ ممکن است

  .خاطر آوريمه  اقيانوس اطلسی را ب- ھمکاری فرا

از  ،)امريکااروپا و (  آزاد، يعنی بدون عوارض تجاری بين دنيای کھنه و جديدۀ ايجاد منطقۀگوھا در بار و گفت

 مشخص ٢٠٠٧اما اين ايده را آنگال مرکل در سال .  ميالدی جريان داردۀ گذشتۀ سد٩٠مدتھا پيش، حتی از سالھای 

 ۀمتعاقب آن، در طول اين ھمه مدت، سود و زيان احتمالی ناشی از اجرای اين پروژه توسط ھم. تر مطرح ساخت

 ٢٠١٣له تا آنجا عمق پيدا کرد، که در سال أو باالخره، مس.  برآورده شده استدفعات محاسبه وه طرفھای ذينفع ب

در « و اروپا امريکا» تأمين منافع« امضاء شدند، که ھدف از آنھا، به باور باراک اوباما، یای مشخصتوافقنامه ھ

با » سودھای نجومی بودجه ای« در کنار آن، البته، تحقق وعده ھای داده شده داير بر کسب -»بازار رو به رشد آسيا

  .باشد منشاء ناشناخته می

دھند،  ق به مردم ارائه میای که رسانه ھای مغرض سياسی در زر ورق بر اينھا به ھمان ترتيبۀبا اين وجود، ھم

 اعضای آن، بلکه، ميدان رقابت ۀبرای ھم» تجارت آزاد« يعنی نه فقط حريم واحد - بازار عمومی. ساده و زيبا نيستند

 ۀر به تقسيم منطق در آن، منجءاعضا» شل و سفت کردنھای«در اين اواخر، پس از يکسری  .بی قيد و بند در بين آنھا

 سھم مؤسسات کوچک و متوسطه ۀ آن چيزی جز ويرانی بخش قابل مالحظۀگردد، که نتيج اقتصادی متحدی می

در ھر حال، در صورت تصادم منافع، ھمانطور که . منطقه ای جذب شده توسط کورپراسيونھای فراملی خواھد بود

در نتيجه . ر نيز به چنين وضعيتی دچار خواھند گشتدھد، غولھای بازا تجربه تاريخ بحران پنج ساله نشان می

افزايش مصرف کنندگان بالقوه، مردمی که موقعيت خود را در ساختار اقتصادی جامعه از دست داده و از حمايت 

 اقتصادی متعادل می  - ، رشد افت اجتماعی)شود روی آنچه که مخصوصا حساب می(کنند  اجتماعی استفاده می

  .گردد

لحاظ سود و زيان، ه ، واضح است، که ادغام نامحدود دو اقتصاد نمی تواند متعادل باشد، يکی از آنھا بافزون بر آن

 ً و تأمين » شريک«حساب فروپاشی اقتصاد خود، قربانی توسعه ه  بگيرد، يعنی عمالً   در وضعيت بدی قرار میلزوما

  .شود و اين، از ماھيت ھمان استعمار ناشی می. گردد منافع آن می
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ً ق اما سودھا در شرايط . ، تصوير ترسيم شده ماھيت انتزاعی دارد، و مناسبات اقتصادی موجود بغرنج تر استطعا

معنی آن است، ه  خود بۀو اين ھم به نوب. شوند طور نامتعادل تقسيم میه پديد آمدن چنين انجمن ھای بازاری ھمواره ب

 بسته به سرعت روند طی شده، يکی از طرفھای تعامل  معين زمانی، گاھی زياد، گاھی کم،ۀکه بعد از يک فاصل

  .ميزان قابل توجھی افزايش دھده حساب ديگری به توان اقتصادی خود را ب

 يکی از اھداف اصلی امريکامرکزيت و مديريت ه  آتالنتيکی ب- اقيانوس اطلسی و فرا- ايجاد دو بلوک اقتصادی فرا

دھد، چه کسی روی باالترين  له بدين نحو، آشکارا نشان میأمسحتی خود طرح صورت . باشد می» نظريه اوباما«

به اين طرح تبديل » خون «ۀرود، بايستی به اھداءکنند کند و چه کسی ھمانطور که انتظار می اولويتھا حساب باز می

  .شود

ژی دولت سترات«: ستا اقيانوس آرام ھم چنين قصدی ۀبا اين حال، پوشيده نيست که در رابطه با ھمکاريھای حوز

سه چھارم درآمد ناخالص ملی کشورھای شرکت . ی تحت قيموميت واشنگتن استوار استئاوباما بر ھمگرائی منطفه 

 بر امريکا خواھد بود و اين، موجب برقراری سلطه امريکاکننده در سازمان ھمکاريھای حوزه اقيانوس آرام، سھم 

 اقيانوس اطلسی کمتر روشن است، در اين مورد -ری فراسرنوست شرکای ھمکا. »اتحاديه اقتصادی جديد خواھد شد

، دو غول ائتالفی اقتصادی »حلقه« را در رأس دو امريکا تصميم دارد مااوبا«توان گذشت، که  اما از آن واقعيت می

 درصد ٢٠ اقيانوس اطلسی قرار دھد، که - ھمکاری فرا  اقيانوس آرام وۀی ــ سازمان ھمکاريھای حوزئمنطقه 

 درصد صادرات، در حدود ٧٠درآمد ناخالص ملی، نزديک به درصد  ۶٣دھد و  ھان را در خود جای میجمعيت ج

٨٠ ً  جنوبی وريای و کجاپان  اگر( درصد سرمايه گذاری بازارھای سراسر دنيا ٩٠  درصد صادرات سرمايه و تقريبا

  .»سھم آن است) بپيوندند   اقيانوس آرامۀھمکاريھای حوز به سازمان

» قدرت نرم«کمک ستراتژی ه  استعمارگران، در نظر دارد بۀجای ھمه وری جديد بتعنوان مدعی امپراه  بامريکا

 - آنھا، اوالً ۀاز جمل.  قدرت را در دست خود متمرکز نموده و يکسری کامل منافع يک جانبه نصيب خود سازدۀھم

ات بحران اقتصادی جھانی متزلزل ی که در اثر ضربدالرتحکيم منابع ستراتژيک اصلی خود، يعنی، نظام مالی 

 ً  نخست، صنايع ۀ، در وھلامريکا ارتقاء فعال محصوالت توليدی با تکنولوژی باالی شرکتھای چندمليتی - گرديده؛ ثانيا

ً )ر ژن داده شدهيي توليدکنندگان محصوالت تغۀاضافه ب( اطالعاتی، بيوتکنولوژی -یئفضائی، انرژی، شبکه   -؛ ثالثا

وسايل حمل و نقل، ( محصوالت صنايع توليدی ۀ آخرين نمونت مستعمرات اروپائی، اکثراً کاھش قيمت محصوال

  .در بازارھای داخلی امريکا) ژانراتورھای برق، تجھيزات اداری و غيره

سرعت افزايش خواھد ه ب« جای اميدواری نيست که بازار مصرف محصوالت کشورھای اروپائی ◌ً بنا بر اين، قطعا

 به امريکابر اساس داده ھای آماری، اگر چه بيکاری در . کاری تنھا در اروپا بيداد نخواھد کردبحران و بي. »يافت

ھستند، يا  فقير  ياامريکا ميليون نفری ٣١۶ ميليون نفر از جمعيت ١۴۶رسد، ولی بيش از  بيش از ميزان اروپا نمی

برند و  سر میه ب فقر مطلق ليون نفر در مي١٠١شوند و از اين رقم نيز در حدود  شمرده می افراد کم درآمد جزو

اين در حالی است، که . دھند به حيات خود ادامه می حساب جيره بندی غذائیه ب  ميليون نفر ديگر ھم۵٠نزديک به 

  .کند روند کنونی نيز سير نزولی طی می

ه بازارھای اروپائی ب بر امريکا قاطع کورپراسيونھای مرتبط با  عمالً ۀاما، در شرايط لغو مقررات گمرکی، سلط

 ۀحساب تھديد به حذف کارفرمايان اروپائی از بازار کسب و کار، قبل از ھمه، کوچک و متوسط فعال در عرص

ئی امريکا  ر ژن داده شدهييتغ  ه با محصوالت ارزان وھاقتصاد کشاورزی، که در عين حال از شمار آنھا در مواج
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 اين نيز چيزی جز افزايش بيکاری و افت شديد سطح ۀنتيج. ابديی شود، شدت م کاسته می) مضر برای سالمتی(

  .زندگی عمومی نخواھد بود

و چه . در يک کالم، ھمه چيز ھمان است، که در مناسبات بين استعمارگر و مستعمرات می تواند وجود داشته باشد

 ۀ ابعاد گستردۀز قضا نشاندھند انتقال داد، اامريکاداند، شايد، راز اصلی، که ادوارد سنودن به خارج از  کسی می

 بوده، که موظف شده اند روند امضای قرارداد حداکثر سودمند امريکاجاسوسی اقتصادی سازمانھای جاسوسی 

  . با اروپا را بازگشت ناپذير سازندامريکا اقيانوس اطلسی برای - ھمکاری فرا

***  

   مترجمۀافزود

که امپرياليسم  آن ويژه، پس ازه ، ب)١٩٩٠ قی بعد ازسالھایکشورھای اروپای شر( کشورھای اروپائی ۀکه ھم اين

 استعماری و ۀ بعد از جنگ جھانی دوم به قدرت برتر دنيای سرمايه داری تبديل گرديد، ھمواره زير سلطامريکا

ه  نامريکا امنيتی -وجود پايگاھھای متعدد نظامی، حضور اطالعاتی.  جديدی نيستۀھژمونی آن قرار داشته اند، پديد

که  تواند مفھومی جز مستعمرگی آنھا داشته باشد و اين ، بلکه، در ھر کشور ديگر جھان، نمی»قديم«تنھا در اروپای 

 ۀعنوان ابزار جديد اعمال سلطه  و اروپا را بامريکابين » مناطق آزاد تجاری«ف ايجاد دو ئيجناب کنستانتين گارد

 در صدد آن است که با امريکا، در واقع بدين معنی است که  بر اروپا مورد بررسی قرار دادهامريکااستعماری 

مبر سال ادی سرمايه داری شروع شده از سپت اقتص-ل کامل اقتصاد اروپا در شرايط بحران مالیوريت و کنتريمد

اما شواھد موجود، از جمله بروز .  استعماری خود را بر اين قاره تشديد نموده و آن را ابدی سازدۀ، سلط٢٠٠٨

ه  بر اروپا آنطور که بامريکا استعماری ۀدھد که حفظ رابط  نظامی به سوريه، نشان میۀف در رابطه با حملاختال

  .رسد، چندان سھل و ساده نيست نظر می
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