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  سميالي امپرۀ چندجانبیھا بحران

١  
وترھا و ي كامپۀ قرار دارد، اما در چند ماه گذشته صفحی جھانیدار هي سرمایاالت متحد در مركز فرماندھياگرچه ا

ب يترت االت متحد، بهيسازان ا مياز منظر تصم ھا را، د آنيائيب. اند ن بحران بودهي از چندیش حاكيھا ونيزيتلو

تر  شي واشگتن نه بحران، كه بیرچه براگيل در غزه ـ كه ان جنگ اسرائيرترينخست، اخ. ميريشان درنظر گ تياھم

 از یا ابندهي شي شمار افزایشود، اما برا یت مي تعادل بازتثبی آن نوعۀواسط  خشونت فوران كرده است كه بهینوع

 نه چندان آسان متوقف شده یبس  ـ كه در حال حاضر با آتشیدوم، جنگ. ديآ یحساب م بهت يمردم جھان اھانت و جنا

سوم، كارزار . نيكراو ایه در جنوب شرقيت روسي مورد حمایروھايف و نين حكومت پرو غرب در كياست ـ ب

نامد، اما ما  ی مهي در عراق و سوری كه خود را دولت اسالمی متوقف كردن گروه جھادیاالت متحد برايباران ا بمب

ا در واكنش به قدرت رو به ي در شرق آسینادولتي رقابت بۀندي و، سرانجام، تنش فزا مينام یچنان داعش م آن را ھم

  ١. استیار جدي بسیطور بالقوه نزاع ك بحران، اما بهين ـ كه نه ھنوز يرشد چ

 یھا ینيب شين و عروج داعش ـ در پي اوكراجنگ در ن است كه دو قلم آن ـيست وجود دارد اين لي كه در ایز جالبيچ

 است، كه منتج از یالملل نيت بي موقعیثبات ی از بین حاكيا.  درنظر گرفته نشده بود٢٠١۴چ كس در آغاز سال يھ

ستوفر كالرك در يكر. ار ترسناك استين، اما، بسيا.  عمده استیدار هي سرمایھا ن دولتي قدرت، بیھا ئیجا جابه

 شدن اروپا به دو یرغم قطب كند كه، به ی اول استدالل میدن جنگ جھاني سربركشۀر خود در باريكتاب با نفوذ اخ

د در حال فروكش يرس ینظر م  به،مانيپ  بزرگ ھمیھا ن بلوكيخطر جنگ ب"، ١٩١۴ب، در تابستان يبلوك قدرت رق

 ٢".ديد از راه رسيگ خواھد كش از حوادث كه باالخره اروپا را به درون جنیا رهي است، اما درست مثل زنجنكرد

اق يم آن را در عدم اشتيتوان یچنان كه در حال حاضر م ر كند، ھميگ ھا را غافل ن قدرتيتر تواند حتا بزرگ یجنگ م

  .مينياالت متحد در عراق ببي ای قدرت نظامۀبارك اوباما در استقرار دوبار

ن يھا، مضمون مشترِك ا  آنیبرا.  استیاق ظاھرين عدم اشتي ایالملل نيھا در سطح ب  از چپیاري بسیاما برا

ران كردن يند وي واشگتن، در فرآی جھانۀكا در حفظ و حتا گسترش سلطي قدرت امری متفاوْت پافشاریھا بحران
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 آن چه كه در خالل جنگ سرد یايص اغلب در احين تشخيا. ن استيه و اوكرايل عراق، سوري از قبئیھا دولت

 در برابر یكيتيخاطر مقاومت ژئوپول  كه بهئیھا  از دولتیاسيت سي، حمایعنيشد ـ  یه مخواند" ئیگرا اردوگاه"

  .شود یشدند ـ چفت م ی درنظر گرفته میاالت متحد مترقيا

كند، با  ین موضوع بحث مي اۀگر در باري دئی در جاRob Fergusonچنان كه راب فرگسن ن، آنيجنگ اوكرا

 Boris  یتسكيس كاگارلي بوریست روسي ماركسی كه برایست، با تمام احترامراه شده ا  ھمئیگرا فوران اردوگاه

Kagarlitskyیه در جنوب شرقيت روسي مورد حمایروھاي نۀرود كه در بار یش مين مورد پيجا در ا قائلم او تا آن 

ك ينوز  ست، اگر چه ھیك جنبش انقالبيا در حال اتفاق است يآن چه در نووروس: "شود كه ی مین مدعياوكرا

آھنگ شده توسط  ت از اتحاد ھمي شكل حمائیگرا انه اردوگاهي در خاورم٣".ستين ی اجتماعتغيير یمعنا انقالب به

هللا، جنبش  ه و حزبيم بشار اسد در سوريژه رژيو  كه شامل بهیرد، اتحاديگ یخود م ران را بهي ای اسالمیجمھور

 ۀكنند  متعادلۀعنوان وزن ن بهيه و چيھا به روس  از چپیاريس، بیطور كل به. باشد ی، در لبنان میعيست شياسالم

  .نگرند یاالت متحد ميا

  .  استیاسيك و امر سي، امر تئوریزمان امر واقع طور ھم ن است كه بهيھا ا دهين مجموعه از ايمشكل ا

 ی واقعین در معنايا. دارد ی نگه می خود را مخفۀطلبان  توسعهیھا االت متحد اغلب طرحيا: ی واقعیطور امر به

سم و گسترش ناتو در يبراليق صدور نئولي، از طری قبلیھا  كه دولتی زمامیعنيكلمه بعد از جنگ سرد صادق بود، 

ژه، دولت جورج يو و، به۴.االت متحد باشدي اۀ تحت سلطیاسي و سیلحاظ اقتصاد  بودند كه بهيیجاد نظم جھانيصدد ا

در صدد تصرف عراق ) ١١/٩(گانه دویھا وھا بعد از حمله به برجيوات نئوكنسریايابي كیو بوش در روزھايدبل

ران، و يه و اي ناسازگار سوریھا مي رژیق سرنگونيانه، از طرياالت متحد در خاورمي اۀم سلطيمنظور تحك به

  .برال در جھان عرب بودي نئولیال دموكراسيگسترش سبك سوس

 و ی عربیھا  متفرعنانه و انقالبۀن پروژيط شكست اخصوص توس انه امروز شكل گرفته است بهياما خاورم

ً يدولت اوباما عم. ھا  درھم شكستن آنی برای ارتجاعیھا تالش ست ين معنا نين، اما، به ايا. ن وضع آگاه استي از اقا

ش تيق حماي مثال از طریبرا(ھا وارد ساخت و پاخت نشود  ا با آنيل نكند، ي را به منطقه تحمیتر شين بياطيكه او ش

  . ھستندی نخست دفاعۀاش در وحل ید، اھداف كنونيم ديتر خواھ نيچنان كه پائ ن وجود، ھمي، با ا)لياز اسرائ

  

  سمياليدرك امروز امپر

اما . االت متحد استي اۀ سلطیسم مساوياليھاْ امپر  از چپیاري بسیبرا. ز استيك نيچنان كه گفته شد مشكل تئور ھم

ھا صد سال  ل كه آنين دليشد ـ و نه به ا یده ميسم فھمياليك از امپري كالسیھا نيسيورست كه توسط تئي نیزين آن چيا

.  مھم بودۀ دو جنبیسم داراياليھا، امپر  آنیبرا. اند نوشته یكا آغاز شود، مي امریش از آن كه ھژمونيھا پ ش، مدتيپ

 ا یچنان كه ج ھم.  بزرگ بودیھا قدرتن يك در بيتي ژئوپلیھا  از رقابتیستمير سيدرگ سميالين كه امپرينخست، ا

ْرمورد توجه قرار گرفتن آن يسم اخياليع امپري بدۀجنب" سد، ينو یم) ن داشتي بر لنیا ر عمدهيثأكه ت(براليھابسن ل

ً  ستا یاستيس ً ي رقیچند امپراتور مفھوم. است ن ملتيش توسط چندينش قائم به گزكه وجودش عمدتا  ب ضرورتا

 ۀ مرحلۀجيكند، نت یاش برجسته م  سمياليامپر ۀن در جزويچنان كه لن ھا، آن ن رقابتي ایداري دوم، پد۶".مدرن است

 از یكي ۀمثاب ، جلد اول، بهتاليكاپه كه ماركس در يتمركز و ادغام سرما.  استیدار هي سرماۀ از توسعیا ژهيو

 رقابت یستم به تالقي قرن بكند در آغاز یدارانه مشخص م هي انباشت سرماۀاز پروس  برخاستهیشات اصليگرا

طور  اس در حال بزرگ شدن و بهيلحاظ مق نده بهيطور فزا ھا، كه به هيسرما . شدیك منتھيتي و ژئوپلیاقتصاد
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 ضاً يدند؛ ايشان رس  دفاع از منافعی برایت دولت ملي به حمای وابستگۀمرحل كرد بودند، به  در حال عملیالملل نيب

 شدند ـ كه تنھا ی صنعتیدار هي سرمایاقتصادھا جي، مجبور به تروءان در برابر رقباش  حفظ خودیز، برايھا ن دولت

. ھا فراھم كند  آنی برای جنگیھا رساختي مدرن و زۀديچي پیحاتي تسلیھا ستميتوانست س یم  بود كهینوع اقتصاد

ی ك شد كه به انفجار جنگ جھانيتي ژئوپلیھا د رقابتيھا منجر به تشد هيھا و سرما ن دولتيب ندهي متقابل فزایوابستگ

  ٧. داشتی را در پ١٩٣٩ -۴۵ یھا  كشتار در سالۀد دور دوم مسابقي  كه تولید، جنگي انجام١٩١۴ت گسدر ا

.  استیدار هيدرون ـ سرما یچشم  از رقابت و ھمیستميسسم مدرن يالي، امپریستيانداز ماركس ن از چشميبنا بر ا

نواخت رشد  كيطور   بهیدار هيسرما.  ناموزون بودۀمضمون توسع] سمياليامپر [ین در تئوري سھم مھم لنیادا

 سلسله ین ناموزونيا. نديآ ی میگران لنگ لنگان از پيكنند؛ د یھا و مناطق به جلو جھش م  از دولتیبعض: كند ینم

ان ي قدرت م،یساز نحو سرنوشت ، بهیدار هي ناموزون سرماۀاما، توسع. كند یف ميمراتب قدرت در جھان را تعر

ً يا ن بهيا. كند یع مي را بازتوزی اصلیھا دولت جا شدن  جابه. ستئیجا  در حال جابهن معنا ست كه تعادل قدرت دائما

 قدرت ئیجا ستم جابهي نخست قرن بۀميك عمده در نيتي ژئوپلۀتوسع. نديآفر ی را میدي جدیھا ط نزاعيقدرت، اما، شرا

 در یگري دئیجا لمان؛ امروز جابهااالت متحد و ي تا آن لحظه مسلط، و ایدار هيا، دولت سرمايتانين بري بود بینسب

ن، يد لنيكأ، بنا به تی اصلیھا ن دولتيات قدرت بتغيير.  استیريگ در حال شكل نياالت متحد و چين اي بیقدرت نسب

 یكل ھارت و تونينامد و ما یم" سميالياولترا ـ امپر "یھا را، كه كارل كائوتسك هي سرماۀانيجو  صلحیادغام انتقال

 را كه منجر به ئیھا قراردادھا ان دولتيع قدرت ميبازتوز: كند یرممكن مياند،غ دهينام" یامپراتور"ی به تازگینگر

  .برد ین مياز ب، گردد ی مین ادغامي شدن چنیعمل

 مرتبط ی بصری با دو خطاتواند یرند ميگ یسم را درنظر نمياليك امپريستماتي سیژگيھا و  از چپیارين كه چرا بسيا

 یدار هيمثابه سرما  بهی بود در قلمداد كردن اتحاد شورویه استثنائين نشريا. است با جنگ سرد ن مرتبطينخست. باشد

درنظر  یستيالينا ـ امپري از رقابت بی شكلۀمثاب االت متحد را بهيش با ا دراز مدتۀ مبارزین روي و از ھمیدولت

ا در ي روبه زوال یا دولت كارگري یستيالي سوسۀعنوان جامع  را بهیر شورويتحاد جماھ كه ائیھا آن چپ. گرفت یم

 یستيالي امپریھا ن قدرتي بی نزاعۀمثاب توانستند جنگ سرد را به یدند نميفھم یم" یدار هيپسا ـ سرما"تر   مبھمئیمعنا

ن يك بيدئولوژيك و ايتيكه جدال ژئوپلار نافذ را توسعه داد ي بسیري مثال، تفسیچر، برايزاك دويا. رنديدرنظر گ

 و یدار هيب سرماي، به ترت" متخاصمی اجتماعیھا ستميس"ن يب"  بزرگتقابل "ۀمثاب  غرب و شرق را بهیھا بلوك

 را بازتاب یاس جھاني در مقی منافع انقالبی، اگر چه ناكامل، ولیكرد، كه در آن اتحاد شورو یر ميسم، تصويكمون

 خودادامه یبه بقا" سمياليضدامپر"ك قدرت يعنوان  ه بهيت روسيھو جامانده از  بهیتفكر در مابقن نوع ي ا٩.نمود  یم

طور   نيد و ھميه جنبش مستقل چچن را درھم كوبي كه با آن روسیا طلبانه  نفعیخوئ رغم درنده ن بهيدھد ـو ا یم

  .تخته در مسكو اسي الشخور عنان گسیدار هي دولت و سرماۀ زمخت سلطیختگيآم

 یشود، كه مقارن با برتر ی میان جنگ سرد ناشيدر پا" ی تك قطبۀلحظ"اصطالح   از بهی بصرین خطايدوم

ر آن، در يگ  چشمی اقتصادئی، و شكوفایگر، از طرفي دیھا   مجموع قدرتیاالت متحد بر تمامي ایبالمنازع نظام

 پنتاگون و ین تفوق نظامي بین زمان تضاداما حتا در آ. گربودي، از طرف د٢٠٠٠ ۀاني و م١٩٩٠ یھا اواخر سال

 در بازار سھام ء ـ ابتدایتوسط حباب مال جاد شدهي ایاالت متحد وجود داشت كه با شكوفائي ممتِد ای نسبیافِت اقتصاد

 آن با یزمان ، و ھمیدن حباب آخري با ترك١٠.ده شده بودي ـ پوشیساز  در خانه٢٠٠٠ یھا در اواسط سال و سپس

االت متحد آغاز يازا  نه فقطی جھانی و اقتصادیبحران مال. كا برمال شدي متحد در عراق، ضعف امراالتيشكست ا

 ٢٠١٢ و ٢٠٠٧ن سال يب. افتنديتر بھبود  عيار سريبس" بازار نوظھور "یگر اقتصادھاين و ديكه چ شد، بل
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 درصدرشد ۵۶ن تا ي چ درصد، و٣١ نوظھور و در حال توسعه تا ی درصد، كشورھا٣رفته تا  شي پیاقتصادھا

 ۀدھند عنوان جھت كه به ن اقتصادجھان، بليعنوان دوم ن نه تنھا بهيدوره از بحران است كه چاين قا در ي دق١١.داشتند

  . ديز سربركشي نیو مصرف انرژ د، صادراتيتول

ران را ممكن گياالت متحد و دين اي بی نظامیھا ی شكاف در توانائۀ رشْد كم شدن فاصلیھا فاصله گرفتن نزخ

، )دالرون يلي ب١١٢.٢(ن يچ بود، و ھنوز دالرون يلي ب۶٠٠.۴االت متحد ي ای دفاعۀ بودج٢٠١٣در سال . سازد یم

اما از زمان بحراْن ). دالرون يلي ب۵٧(ا يتاني، و بر)دالرون يلي ب۵٩.۶ (ی، عربستان سعود)دالرون يلي ب۶٨.٢(ه يروس

 كه در یش داشته است، در حاليب تند افزايبا ش" بازار نوظھور "ی اصلی اقتصادھا ازی در برخیمخارج دفاع

 درصد ۴٣.۵ ی دفاعی مخارج خالص واقع٢٠١٣ تا ٢٠٠٨در . اند افتهيا تنزل يا راكد مانده و يھا  نهين ھزيغرب ا

 ٠.١ه،  درصد در فرانس٠.٣، اپانج درصد در ۶.۶ل، ي درصد در برز١٠ه، ي درصد در روس٣١.٢ن، يدر چ

. ش داشته استيا افزايتالي درصد در ا-٢١ا، يتاني درصد در بر-٩.١لمان، ا درصد در - ۴.٣االت متحد، يدرصد در ا

ن را كم ي چی مخارج دفاعئیطور بامعنا كه به(بخش خلق  ی ارتش آزادی رسمۀ بودج٢٠١٣ و ٢٠٠١ یھا ن ساليب

زند كه،  ین ميك تخميژيسترات مطالعات یالملل ني بۀسسؤ م١٢.افتيش ي درصد افزا٧٠٠تا ) دھد یت جلوه مياھم

االت ين و اي چی دفاعیھا ف مخارج، بودجهي برآورد شده و تعاریھا ، و وابسته به نرخیشات كنوني بر گرایمبتن

   ١٣.ديك اندازه خواھند رسي  به٢٠٢٨ و ٢٠٢٣ یھا ن سالي بیمتحد زمان

 درصد در ١٠.۴ن از ي چی مخارج دفاعۀ ساالنینرخ رشد واقع. استار ي مستلزم دقت بسئیھا نين تخميالبته، چن

 یش در كل ُكند شدن نرخ عمومين گراي ا١۴.افتي كاھش ٢٠٠٩ -١٣یھا  درصد در سال٧.۶ به ٢٠٠٣ -٧ یھا سال

 یدھ با محرك بیگذار هي از سرمای ناشیتر وابسته به شكوفائ نيحتا نرخ رشد پائ .كند ین را دنبال مي چیرشد اقتصاد

كنند  ی مینيب شيگران پ اما اكنون پژوھش.  شدی مھندس٢٠٠٨ -٩ست كه توسط حكومت در واكنش به ركود بزرگ 

ار مقروْض بر كم كردن ي بسیھا رو به رو شود، كه بنا به آن شركت" ركود ترازنامه"ك ين ممكن است با يكه چ

   ١۵.دھند ی را كاھش مديثر و تولؤ مین تقاضايكنند، و بنا بر ا یشان تمركز ميھا یبدھ

قوت  كند به یكا  جدا مين را از امري كه چین رقم زند، شكافي اقتصاد چی برایزينده چه چين كه آينظر از ا اما صرف

  .ھم است ار بزرگي، بسیطور واقع  است، و بهیخود باق

االت متحد ي ایناخالص داخلد ين اكنون باالتر از تولي چید ناخالص داخلي اعالم كرد كه تولیل امسال بانك جھانياوا

ل ين كشورھا را تعديھا ب نهي، كه تفاوت در ھزید درآمد ملي قدرت خریار برابري است بر معین برآورد متكيا. است

. ون استيلي م٣١٩االت متحدفقط يت ايمعج ست كه ین در حالي دارد، و ایونيلي م١.٣۵۶ یتين جمعياما چ. كند یم

د ناخالص ي تول٢٠١٣كند، در سال  ین مين سنگيسه را به نفع چيد، كه مقاي قدرت خریرار برابيحتا با استفاده از مع

 دولت ١۶.دالر ٩.٨٠٠ن ي چۀ سرانید ناخالص داخلي كه تولی بود، در حالدالر ۵٢.٠٠٠االت متحد ي اۀ سرانیداخل

ً مضا .ن قرار خواھد داشتيتر از اقتصاد چ یار غني بسیس اقتصادأكا ھمچنان بر ريامر االت متحد در مركز ي، افا

آھنگ   را ھمیھائ ماني از پیا كند و شبكه یع ميرا توز] دالر [ی اصلۀ قرار دارد، و ارز اندوختی جھانیستم ماليس

  ١٧.زند یوند مياش پ یاسي و سی نظامیرفته را به رھبر شي پیدار هي سرمایھا د كه دولتينما  یم

 كه در باال ین بحرانيدوم .ده استيتك انجاميد رقابت ژئوپلي به تشدیاد قدرت اقتصیع جھانين، بازتوزيبا وجود ا

ن ين مثال ايتر  اروپا، ملموسۀياالت متحد، ناتو و اتحاديرغم مخالفت ا ن، بهيه در اوكراي روسۀم، مداخيبرشمرد

ھا باشد ـ  ن نزاعين اي در شرف اتفاق است ـ كه چھارمی شرقیايچه در آس  دور آنۀندين است، اما از منظر آيتكو

ن بر انبوه يچن و ھم اطلس]انوسياق[ن در غرب ي چیائي دریروي بر گسترش نیاديتوجه ز. تر است تيار با اھميبس
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ن و ي، دوماپانجن و ين چي بقابلتشان  نيتر یجد .افته استيتمركز  ني چیھا اي در جنوب و شرق دریمنازعات ارض

  .سنكاكو است/ ويائوي دیرمسكونير غيت جزاي جھان، بر سر مالكین اقتصادھايسوم

  برجستهین جنوبي چیايك دريژيستراتت ي اھم، پراكنده در منطقهْ ی و مخازن انرژیستيونالي ناسی نمادھایفراسو

  :د كاپالنيوي دۀبنا به گفت. است

بخش ]  وجودیعني[كند ـ  یانوس ھند عمل مي و اقی گلوگاه اطلس غربۀمثاب  بهین جنوبي چیايدر

جا قلب  نيا. كنند ی می جھان تالقئیاي دریرھاي كه مسئیدر جا كننده  متصلیبافت اقتصااعظم 

، سوندا، لُمبوك ]زرانيخ[ ماالكا یھا ا است، كه با تنگهي اوروسیران ی قابل كشتینوار ساحل

Lombokا، و ي دنۀ ساالنی بازرگانی از كاالھایميش از نيب.  شده استیگذار  و ماكاسرعالمت

  ١٨.كنند ی عبور مchoke pointر ھاين گلوگي در سطح جھان از ایائيك دري ترافیتمامك سوم ي

 یدي كلئیاي دریرھاي به مسیرس  كاالھا، دستیھا به گردش فرامل  دولتی، با افزودن وابستگی اقتصادی سازیجھان

 ی اروپائیھا ولت دی برای جنوب شرقیاي كه آسی بود مشھور در قرن پانزدھم، وقتیمثل . كرده استیاتيرا ح

ماالكا باشد دست   مالكیھر كس: "ن قرار كهيمند شده بود، از ا مت، ارزشيق اب و گراني كمیھا هي منبع ادوۀمثاب  به

محظور " ، از ٢٠٠٢- ١٢ یھا ن سالين بيس جمھور چيتائو، رئ نيو جيرتر ھويار اخي بس١٩".ز داردي ون یبر گلو

د از ي و مواد خام بای ساخته شده و واردات انرژی از صادرات كاالھایرايصحبت كرده است، چرا كه بس" ماالكا

   ٢٠. عبور كنند،كنند یھم وصل م ھند و اطلس را به انوسيھا كه اق ن تنگهيق ايطر

 و ین اقتصاد صنعتيتر عنوان بزرگ ن، بهيت چي كه موقعئیاي دریرھايخاطر داشت كه مس د بهيدر ضمن، با

 بر ١٩۴۵ در اپانجاالت متحد، كه از زمان شكست ي ایائي دریرويا است توسط نھ صادركننده، وابسته به آن

  .شود یانوس اطلس مسلط شد، حفاظت مياق

بخش خلق و  ی ارتش آزادیائي دریرويچنان كه گسترش ن ھم ست،ي نیرفتنين پذيرانان چ  حكمیت براين وضعيا

 قادر به مصاف ٢٠٢٠ كه تا سال یائيردريناوگان ز مثال، یبرا (یحاتي تسلیھا ستمين در سي سنگیھا یگذار هيسرما

مابر ي ھواپیل ناوھاي متحرك از قبیھا تواند ھدف ی كه م٢١ اف ـ یز موشك دياالت متحد خواھد بود و نيبا ناوگان ا

 ئیكاي امریھا ی كشتیرس ن قادر خواھد شد از دستيق چين طريو بد.  از آن استیحاك) را مورد اصابت قرار دھد

  . عمل آورد ن ممانعت بهيھا در طول سواحل چايبه در

ن آن قدرھا در يچ: " آورد كه ین مضمون مي به ایل نقل قولئي از دانشگاه Paul Brackenل براكن وكاپالن از پا

خته است كه يرا طرح ر" یائي دریروي ضد نیائي دریروين"ك يست، بلكه ي مرسوم نیائي دریرويك نيصدد ساختن 

  ٢١". دور نگه داردی شرقیاي آسیاالت متحد را از خط ساحلي ایوائ و ھیائي دریروھاين

. باشد ین مياالت متحد و چين اي دو طرفه بیا روئيك رو يش از ي بیزيا در شرف اتفاق است چياما آن چه در آس

ً ي بر منافع خود در برابر دیبا پافشار ھا، دولت ژه از يو به.  خود ھستندیش مخارج نظامي در حال افزاگران، عموما

 ٢٠١٢ را در سال یري از جناح راست، زمام نخست وزیستيونالي ، ناسShinzo Abeبيزو ا ني كه شیزمان

 و یتنام، مالزيوان، وين، تايچ. قرار داده است ني ضد چیت رھبر ائتالفي خود را در موقعاپانجدست گرفت،  به

 ھستند، به Spratly یراتل  ِسپْ یواد سوختر سرشار از مي جزای دارند و مدعی منازعات ارضیگن، كه ھميپيليف

كند  ین مورد اشاره ميكاپالن در ا. اند دهيازي  خود دستیائي دریروھاي توسط نه استفادیر براين جزاي در ایساتيسأت

  :كه
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 خود ی نظامیروي در حال گسترش نیطور كل  بهی جنوب شرقیاي آسین كه كشورھاينه فقط چ

 است كه یطين در شرايافته است، و ايش يك سوم افزاي تا حدود ھا  آنی دفاعیھا بودجه. ھستند

، ی كه به اندونزئیھا سالح. روست  با كاھش روبهی اروپائی كشورھای دفاعیھا حتا بودجه

 درصد ١۴۶، ی درصد در اندونز٨۴ب تا يترت  به٢٠٠٠شوند از سال  ی وارد میسنگاپور و مالز

 و ئی ھوایھا  سكوبین مخارج برايا. اند  داشتهشي افزای درصد در مالز٧٢٢در سنگاپور و 

 جنگنده یھا  و جتی موشكۀرفت شي پیھا ستميھا با س یائيردري سطح آب، زیھا ی، كشتیائيدر

 Kilo – classلو ـ كالس ي كی روسیھا یائيردري صرف زدالرون يلي ب٢ راً يتنام اخيو. بوده است

گاه يك پاي یتازگ  بهیمالز. ده است كری روسۀ جنگندیھا  صرف جتدالرون يليك بيو 

ن در حال ي كه چیاست، درست ھمان موقع س نمودهيسأ تBorneo برنئو ۀري در جزیائيردريز

گر ينا در طرف دي ھاۀري در جزیا  ھستهیائيردري ز٢٠ ی براینير زمي زیھا گاهي پاۀتوسع

 یاي در آسیني زمیھا االت متحد توسط جنگي كه ایدر ھمان زمان.  استین جنوبي چیايدر

ا بود، ھمان ي از اروپا به آسیجائ  در حال جابهیآھستگ  بهی بزرگ سرگرم بود، قدرت نظامیشرق

 یائي دریروھايكردن ی با روی پسا ـ صنعتیھا ل، مجتمعي اصیرنظاميغ  ـی نظامیروي كه نیجائ

  .در دست ساختمان ھستند

 مثال، یك منطقه از دست داده است، براي یت امروزيضع خود را با ویگر سازگاري دیميمات جنگ سرد قديتقس

ن ي چی خود روۀكند كه با انداختن وزن یحساب م] اش در دوران جنگ سرد نهيريدشمن د[االت متحد ي ایتنام رويو

ب م، جلي قدی، قدرت استعماراپانج ۀ متعادل كنندۀعنوان وزن ن بهي به چی جنوبريایوا كيتعادل الزم را برقرار كند، 

 خود را در یش موشكيآزما ش ھرازگاه، كه حاكمانی شمالريایوش را به سمت كيھا  خود شاخكاپانج .شده است

ش، چند يشاپيدر سطح جھان، پ"دھد،  یھمان گونه كه كاپالن شرح م  .ز كرده استيدھند، ت یجھت آسمان آن انجام م

 یت در معنايه به ما نشان دھد كه چند قطبن بر آن است كي چیاياست و اقتصاد است، اما دري از سی بخشیتيقطب

   ٢٣".ز مانند استي به چیطور واقع  آن بهیاسيس

  امه دارددا
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