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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  (Yelena Pustovoytova) تواي پوستاوُ لناي

  یريش. م. ا: سيرنوي و زبرگردان

   آرامانوسي اقۀ خانی نوسازیسوه ب
:  کندی مأله مسني به ادنيشي ھا را وادر به اندی خود، دومی تجاری در تجارت با شرکاامريکا زي آمضي تبعاستيس

  ؟» ھم محکم بر گردنشان سوار نشده استیلي خ»یميدوست قد «ايآ

 بانک سي، رئ٢٠٠٣، در سال قبالً .  شودی نممي تنظکسانيشکل ه  ابرقدرت بني با اامريکا ی تجاری شرکاروابط

 دي از تولريکاام ۀ متحداالتي رو به رشد اتي اظھار داشت که، حمانسپني، آلن گر)فدرال رزرو (امريکا یمرکز

 از تيمنظور حماه  بنگتن،ي ھنگام واشآندر .  کندی مدي را تھدی اقتصاد جھانی سالمت،ی در تجارت خارجیداخل

 در ژهيوه  کنندگان فوالد دراروپا و بديتول.  کردنيي بر واردات آن تعی عوارض گمرگ،امريکا کنندگان فوالد ديتول

پکن، اعالم کرد، .  گرفتندامريکا ی داخلدي از تولتي حمااستيپاسخ به س در مي به اعمال تحرمي بالفاصله تصمن،يچ

 ی مشي کشور افزاني به اني چی نساجداتي را توأم با کاھش صدور تولیئامريکا اجناس ی واردات برخۀکه تعرف

  .دھد

 در نظر یئامريکا ی واردات کاالھای دالر براارديلي م٢/٢ به ارزش یمي تحرانه،ي جوی اقدام تالفکي در زي ناروپا

 به وقت چي ھمي تحرني ا،امريکا به ی مثلث کوچک اروپائاستمداراني سی وابستگليدله  است که بني اتيواقع. گرفت

  . گذاشته نشدءاجرا

مبر در اجالس آپک  سپت٨:  آنۀجي ھم نتنيو ا.  نکرده استريي ھنوز ھم تغش ای تجاری با شرکاامريکا مناسبات

 آزاد ۀ منطقلي تشکۀمسأل ،ی جون کوزالند،ي نري، نخست وز)مترجم.  آرامانوسي و اقاي آسی اقتصادیھايھمکار(

 که مي کنیادآوريدر داخل پرانتز ( قرار داد کره مورد بحث و مذاهي جمھور روسسي رئن،ي پوتريمي را با والدیتجار

 افتي در یاطق آزاد تجار منلي بر تشکی کشور مبن٣۵ از یشنھاداتي پهي اجالس، روسی قبل از برگزاریتا چند

  .) کندی می طی مراحل نھائ،ی آزاد تجارۀ منطقسي بر تأسري داتنامي با وهي روسیگوھا و کرد؛ گفت

 ھم با ی مستحکمی روابط تجاری است و داراسي پادشاه انگلۀي کشورتحت الحماکي اي که مثل استرالوزالندي نچرا

   آورد؟ی می روهي روس-»امريکا عمده کي ستراتژبيرق «یسوه  باشد، بی مجاپان و امريکا ا،ياسترال

 هي، حجم کل سرما)تازه تر از آن ھنوز وجود ندارد(ري پنج سال اخی اساس آمارھاه برا،يز.  استی مھماري بسسؤال

 بايعبارت روشن تر، تقره  باي دالر، ارديلي م١١٠ مجموعا وزالندي در اقتصاد نجاپان و امريکا ا،ي استرالیگذار

 ی ارهي کشور جزني با اهي روسیاما وزن مبادالت تجار.  دھدی ملي را تشکی خارجی گذارهيم کل سرمانصف حج
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حجم مبادله  (اياسترال:  وام دھندگان آنوزالند،ي نۀ عمدی تجاریشرکا.  رسدی دالر مونيلي م٢٢۴زحمت به ه ب

 ٣/٣ (جاپانو )  دالرارديلي م۴/ ٢ ،اامريک متحده االتي، ا) دالرارديلي م۶/ ١، ٢٠٠۵ بر اساس شاخص سال یتجار

  .تندھس)  دالرارديليم

)  اروپاهي، اتحاد٧ یج (افتهي توسعه ی کشورھای بازرگاناستي در سی داخلداتي ازتولتي است که حماني اپاسخ

 تي از وضعختهي برانگی شود و آن، از بحران جھانی مشاھده مري در سه سال اخژهيوه  وضع بنيا.  شودی متيتقو

 ی اروپائی، از کشورھا و کاال، مثالً یذار گهي سرماانيمتناسب با آن، جر.  شودی می ناشامريکا ی بانکداربخش

 یدر عوض، تقاضا برا.  شودی محدود می غربی به بازارھاوزالندي از ھمان ننيعضو انجمن تجارت آزاد و ھمچن

 عضو یکشورھا. ابدي ی مشي کند، افزای واحد عمل می اقتصادی و فضای گمرکۀي کاالھا در آنجا که اتحادنيا

 م،ي عظیھاي گذارهي با داشتن امکانات سرماوزالند،يو ن) ني شتاختني لس،ي سوسلند،ينروژ، ا(انجمن تجارت آزاد 

 و هي مورد توجه روسد،ي تردی دھند، که بی محي را ترجیرساختي زی و پروژه ھایدي تولی در بخشھای گذارهيسرما

 وزالندي آزاد و نت عضو انجمن تجاریکشورھا.  باشدی مستقل مشترک المنافع میکشورھامتحدان آن در سازمان 

 ی گمرکهي عضو اتحادی که کشورھاازمندند،ي نی مصرفی مواد خام و کاالھازات،ي انواع تجھیبه سھم خود به برخ

  . کنندني توانند آنھا را تأمیم

در پاسخ به .  کندی را دنبال می قابل درک کامالً یام ھدفھا آرانوسي اق- اي آسۀ به منطقننتي کلیرلي مکرر ھیسفرھا

 االتي، ا» آسه آن-نيچ «ی آزاد اقتصادۀ منطقلي و تشکاي آسی جنوب شرقی با کشورھاني چیھاي ھمکارميتحک

 ني ب٢٠٠۵سال  (Trans-PacificPartnership) کيفي گسترده ترانس پاسی ھمکارۀ توافقنامامريکا ۀمتحد

 پرو، وزالند،ي ن،ی مالزتنام،ي و،ی برونئا،ياسترال:  کشور٩.  را امضاء کردیلي و شوزالندي ن،یسنگاپور، برونئ

 ی با کشورھای آزاد تجارۀ منطقلي تشکه،ي اتحادنيا.  توافقنامه را امضاء کرده استني ایليچ و امريکاسنگاپور، 

 آنھا ما شاھد اني در دست دارد و در م رای درصد تجارت جھان۴۵ آرام را در نظر دارد که انوسي اقۀ و حوزايآس

  .مي ھستی اقتصادعيرشد سر

 فشار دي دھد و خود آن موجب تشدی را میائي آسی خود به بازارھای صدور کاالھاۀ اجازامريکا به ی اهي اتحادنيچن

 با اامريک ۀ دو جانبیگزارش بلومبرگ، حجم مبادالت بازرگانه ب.  گرددی موآني مجدد ارزش نيي در تعنيبر چ

 حال، مبادالت نيدر ا. دي دالر رسارديلي م١٧١ در سال گذشته به کيفي ترانس پاسیھشت کشور عضو ھمکار

 ارديلي م٨٨ ی جنوبوريای دالر و با کارديلي م١٨١ جاپان دالر، با ارديلي م۴۵٧ ني ھشت کشور با چني ھمیتجار

 امريکا ی ھمکار تجارني توانند پنجمی ملحاظ حجمه  بدي جدۀيمجموع ھشت کشور عضو اتحاد. دالر بوده است

  .ستي نیتيکم اھمۀ  برگ برندني با چامريکا ی جنگ تجاردر دي جدی آزاد اقتصادۀمنطق. باشند

 نابرابر خود در تي از وضعدهي دبي آسکيفي ترانس پاسی باب طبع شرکاادي ز،یئامريکا منافع طرف که ني مثل ااما

 ی ازکشورھایاري آزاد خود را با بسی روابط تجارتشي از مدتھا پوزالند،ينعنوان مثال، ه ب. ستي نیتجارت جھان

ه  بافتهي توسعه ی با کشورھای گمرکۀ بدون تعرفیگان روابط بازری کرده، و دارامي آرام و مناطق تنظانوسي اقۀحوز

 در یائياسترال ی از کاالھایشتري ھر چه بفي حال طنيدر ع.  باشدی مهي ھمسایاي مانند استرالیلحاظ اقتصاد

 ی ممکن است نظام تجارت آزاد کشورھاايآ.  شوندی واقع مضي و کانادا در معرض تبعجاپاناروپا، ۀ ي اتحاد،امريکا

 ی مستثنی در مواردابد؟ي ی آرام تسرانوسي اق- اي منطقه آسی به ھمه کشورھاوزالندي با نی گمرکۀيعضو اتحاد

  .ستين

 ريمنظور نخست وز.  و نسبتا عادالنه تر آغاز شده استدي جدی بازرگان نظامیري در برابر چشمان ما شکلگدرست
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 ه،ي جمھور وقت روسسيگو با رئ و  و گفتداري در د٢٠١٠مبر سال  در نوکه ی زمانزي نی جون کوزالند،ين

 سال روابط ۶۵ مرحله در طول نيتر تجارت آزاد مھمۀشروع کار بر سر توافقنام«:  مدودوف اظھار داشتیتريدم

 اما م،يني بی کار را نه امروز و نه فردا منيما اتمام ا.  بودني ھمقاي، دق» باشدی مهي و روسی ما با اتحاد شورویاسيس

 شود که ساکنان آن ی آرام گذاشته مانوسي اقۀ خانی نوسازی سنگ بناب،ي ترتني است که، بدني ای عمده و اصلۀمسأل

 در هي روستي موقعمي تحکی نگرانند، ولشتري ھر چه بني چی دارند، از توسعه طلبامريکا به حضور ی کمترليتما

  ... کندی شان باز می شد، به روی نمدهي را که قبال دیدي آرام، افق جدانوسي اقۀ حوزی کشورھاانيم

 امکان یت جھان، حی اقتصادۀ توسعالتي تمای آرام نه تنھا پاسخگوانوسي اقۀ حوزی با کشورھاهي روابط روسۀتوسع

 با ی مناطق آزاد تجارسي تأسرامونيمذاکرات پ.  کندی متي رابطه با غرب تقومي را در تنظهيخود روسه اعتماد ب

 و ی شرقیبري به ساي آسی جنوب شرقی ھاهي امکان جلب سرمایمعنه  حال بني در عاي آسی جنوب شرقیکشورھا

و )  بالروس، قزاقستانه،يروس (ی گمرکهيحاد عضو اتی کشورھای آزاد تجارۀمنطق.  باشدی مزيشرق دور ن

 ۀ منطقی که دارای و برونئیليچ سنگاپور، ا،ي، استرالجاپان ی به کشورھا-مرحله ، اوالً ه  تواند مرحله بی موزالندين

ً ي باشند، و ثانیم وزالندي با نیآزاد تجار  ۀي اتحادی آزاد تجارۀ منطقی مستقل مشترک المنافع دارای به کشورھا-ا

 عضو ١۴ ی دارای بلوک تجارني و اابدي گسترش کستاني و تاجزستاني ارمنستان، قرق،ی مولداون،ي با اوکرایکگمر

  . باشدیم

 لي تشکراموني رفت که پس از حصول توافق پی صحبت از آن مگري واستوک دی اجالس والدی برگزارۀ آستاندر

 زي عضو انجمن تجارت آزاد نی اروپائی و کشورھاهي روسني بی سند مشابھی امضاوزالند،ي با نیآزاد تجارۀ منطق

  .در نظر گرفته شده است

 خود، به »یميدوست قد «،امريکا از ھايوزالندي واضح است، و قابل درک است که چرا نی اتحاد تجارني چنیايمزا

  .شد بای ھم می منافع خاصی دارامسأله نياما ا.  آورده اندی روی گمرکۀي متحد در اتحادديسمت مثلث جد

 ی با اقتصاد بازار، داراافتهي کشور توسعه کي وزالندي دارد که ندي تأکمسأله ني بر ای اقتصادی کتاب راھنماھر

 ی و جھانگردی و پردازش مواد غذائدي تولعي صنا،ی کشاورزۀي بوده، اقتصاد آن بر پایقدرت رقابت در بازار جھان

 ی از صادرات جھانوزالنديسھم ن.  باشدی میم به بازار جھان صادر کنندگان پشني از بزرگتریکيبنا نھاده شده و 

 آن گري دیشاخص صادرات.  دھدی ملي چھارم آن را تشککي رخشکي و شري پن،یواني مانند کره حیمحصوالت لبن

 و یوي ک،ی گالبب،ي مثل سی چوب و مصنوعات آن، محصوالت باغدار،یمانند صدور گوشت گوسفند و گاو، ماھ

  ...است ريگ چشم زي نرهيغ

  ... کندی مني چھارم جھان را تأمکي ی محصوالت لبنم،ي عظیدي تولعي کشور فاقد نفت و گاز و صنانيا

 سبب ھم نيبه ھم.  دھدی رشد منظم را نشان مکي سال، ١٠ در طول وزالندي نی رو، حجم درآمد ناخالص ملني ااز

 در ٢١ ۀرتب (٢٠٠٧ ھزار دالر در سال ٢۶/ ٣ز  ازاني منيا. ابدي ی مشي افزازي نتي جمعۀ درآمد سرانزانيم

  .افتي شي افزا٢٠١٠ ھزار دالر در سال ٢٨/ ٨به ) جھان

 »فونترا«.  بخشد؟ پاسخ روشن استی مروي نی نفرونيلي ممي و ن۴ تي به اقتصاد کشور کم جمعیزي چچه

(Fonterra)نه در کنترل » ترافون«.  استی به بازار جھانوزالندي نی محصوالت لبنی اصلۀ، عرضه کنند

 باي تقرني کنند و ای خود را پردازش می گاوھاري است که شیوزالندي ھزار دامدار ن١١ اري بلکه، در اخت،یگارشيال

 سھامداران بر عھده دارد ی شرکت متشکل از شورا٣۵ آنھا را تيريمد. ردي گی را در بر موزالندي دامداران ن٩۵٪

 شود و ناظر بر آن است که در ی مدهي نام»ري شسريکم« عامل را، که ري مدني شرکت، و ھمچنراني مدیکه شورا
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 حل و فصل شود، انتخاب یسرعت و از راه قانونه  بران،ي مدی و شورامداران دانيصورت بروز ھر گونه مشکل ب

  . کنندیم

 راني مدیشورا کند و بر کار ی میندگيرا نما» فونترا« گذاران در هي سھامداران منافع دامداران و سرمایشورا

کار بسته شده، سخت اشتباه ه  بی روش قبال در اتحاد شوروني رسد که ای مني چنینظر کسه اگر ب.  کندینظارت م

 را تجربه کرده اند، یدي تولیروھاي نطاط شده که انحراني ویجا مانده از اتحاد شوروه  بیدر کشورھا.  کندیم

 ی از روشھایبي ترکوزالندي با نی آزاد تجارۀ ندارد که منطقدنيشيندالبته، ارزش ا.  کنندی راه را طني اديھنوز با

 کار ی امکان فراگرفتن بھتر چگونگی ھد، ولی معاصر را آموزش می اقتصادتيري مدیستيالي و سوسی دارهيسرما

  . خواھد شدداي در کشورھا، پیقتصاد اۀ مدل توسعنيا

  

   مترجمسيرنويز

 اجالس نيشانزدھم: ی المللني دو اجالس مھم بین شاھد برگزار جھای سال جار]سنبله[وري ماه شھریط

 ی اقتصادیھاي کشور عضو سازمان ھمکار٢١ رھبران جلسۀ ماه در تھران، و وري شھر١٠ تا ۵ از رمتعھدھايغ

 هي واستوک روسیالد ماه در شھر ووري شھر١٩ تا ١٢ ی در روزھاهي روستيري به ابتکار و مدهيانوسي و اقايآس

  .بود

 و  و جستی دارهي نظام سرمای اقتصاد-ی موضوع مورد بحث ھر دو اجالس، بحران مالني تریدي و کلنيترمھم

 یکسري و یررسمي و غی و مقامات رسمتھاي منظر، خالف اظھارات شخصنياز ا.  خروج از آن بودی راھھایجو

.  خواندزي آمتي کنندگان آنھا، موفقکت شردي توان آنھا را، دست کم از دی اجالس ھا، فعال نمني متخذه در اماتيتصم

 جوانب ۀ نظام بوده و ھمی سابق، بحران ساختاری ادواری خالف بحرانھای دارهي نظام سرمای بحران کنونرا،يز

 ترک -و دوم) پول (هي گردش آزاد سرماني لغو کامل مواز-  کامال فراگرفته است و تنھا در صورت اولزيآن را ن

 ی حداقل با ارزھاايو ) یتھاتر (ی کاالئۀ مبادلني موازی بر مبنای المللني معامالت بانجام و یکامل نظام تک ارز

 نظام، فقط موقتا ی اقتصاد-ی و گسترش روزافزون بحران مالقي توانند از تعمی مختلف، می کشورھاني بیمل

  .ندي نمایريجلوگ

 بحران شناخته دي عامل تشدنياروپا را مھمتر و امريکا ی اقتصاد-ی که، بحران مالهي زاوني اجالسھا را از اني ااما

 راه ھا بر آمده ني اافتني یجو و  جھان را مطرح ساختند و در جستی از رکود و تنزل اقتصادیري جلوگیو راھھا

   . خواندزي آمتي توان نسبتا موفقیاند، م

 ی ارزري که بخش اعظم ذخامي معضل عظني حال، با توجه به اني زمزمه که مدتھاست آغاز شده و در عني اعتا،يطب

 ی دارهي کشور سرماچي توان از ھی دھد، نمی ملي تشکامريکا پشتوانه ی جھان را دالر بی کشورھاۀ ھمبايتقر

در واقع گردش  (هي مبارزه با گردش آزاد سرماۀمسأل دست زده و بتواند کالي به اقدامات رادعايانتظار داشت که سر

 ني مختلف با دالر را حداقل به ای کشورھانيستد ب و  لغو دادن،يرا و ھمچن) يکاامر چاپ ۀ پشتوانی بیآزاد دالرھا

 است که در ھمه حال ی راھنياما، ا.  ساده که خود قبل از ھمه متضرر خواھد شد، در دستور روز قرار دھدليدل

گوھا از جمله،  و  مذاکرات و گفت،ی المللني بی اجالسھا و نشستھاۀ ھمنصورت،ي اريدر غ.  شودمودهي پديبا

  . نخواھد شدی منتھی مثبتۀجي نتچي به ھره،ي و غی مناطق آزاد تجارلي تشکرامونيپ

  ١٣٩١ سنبله -وريشھر٢١

 


