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  قلم استاد محسن مسرته ب
  حميد بھشتی: برگردان از

  ٢٠١٨ اگست ١٣
  

 ت بدھکار نيسامريکاچرا اروپا به 
در ناتو پرداخت سھم دو در صدی درآمد خالص ملی آنھا را درخواست  امريکاکه از متحدين   از تکرار اينترمپدونالد 

ملی   در صد از درآمد خالص٣,۴ر که لا ميليارد د۶١٠ با پرداخت امريکاکه   او اينۀبه گفت .کند خسته نمی شود

.  نيزديگر حاضر بدينکار نيستندامريکا ست امنيت متحدين خود را تأمين نمايد قابل قبول نبوده و ماليات دھندگانامريکا

 در ناتو بدين امريکافزون بر اين متحدين 

  .ند ائيان بدھکارامريکابه  خاطر
 ھا ئی گذشته از اينگونه پرگوترمپ

 را امريکا ۀدرونی سلطه گران انتظارات

مطرح می نمايد که ما اکنون اندکی بدان می 

  .پردازيم

 از ھمان امريکااين امر واقعيت دارد که 

تأسيس ناتو بخش قابل مالحظه ای از ز آغا

ی است و ھم برای ئ برای سيستم ھای پرخرج ھسته نمايد که ھم درآمد خالص ملی خود را بابت جنگ افزاری ھزينه می

 پس از جنگ سرد از کسر نمودن تسليحات ھسته امريکاالبته تمامی دولت ھای . ش  انظامی  پايگاه٨٠٠تأمين بيش از 

کشور يکی از   بدون سفارشات خود به صنايع اسلحه سازی اينکاامريکه  خاطر اينه يکی ب. خودداری نموده اند یئ

ِی خود، موقعيت کليدی خويش در ئھسته   بدون چتر محافظامريکاکه   و ديگر ايند را از دست می ھدداليل وجود خو

 را ئی و کشورھای اروپااپانجوثيقه چشم پوشی نمايد و ديگر نمی تواند  ناتو را از دست داده و مجبور خواھد بود از اين

  . وابسته نگاه دارد نيز به حساب می آيند نسبت به خودامريکارقبای  که در عين حال

بخش بزرگی از آنھا در خاورميانه و نزديک قرار دارند پرداخته و بدين   پايگاه ھای نظامی خود را کهۀ بايد ھزينامريکا

مواد خام توسط  ل مستقيم بر منابعو کنتر–امينی شامل بر الف  ۀاين بست. و نفت غرب را تأمين نمايد وسيله مواد خام

 در صورت لزوم می تواند در –و ب   بودهزھای نفت خيز منطقه مانند عربستان سعودی نيحمايت نظامی از کشور

  .سرنگونی رژيم ھای مزاحم عمل نمايد
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 و نزديک دخيل هنزديک به تمامی درگيری ھای جنگی خاورميان  سال پيش در٧٠ از قريب به امريکااين حقيقت که 

  از اين طريق تأمين نفت مصرفی خودامريکاين برداشت غالب که اما ا. قبول ھمگی دانست توان قابل بوده است را می

ی جنوبی تأمين می امريکااز   درصد نياز نفت خود را٨٠ ،را تثبيت می نمايد با اين آگاھی که اين کشور از سالھا پيش

  .نمايد متعارض است

تحريک و تنظيم :  است روشنگرامريکابه يک مقصود ديگر   در تأمين نفت، توجهامريکابرای درک نظامی گری 

ارزان خاورميانه، به ويژه دھھا سال کمک دائم به رشد اقتصادی کشورھای متحد ناتو   اقتصاد جھانی توسط نفتۀتوسع

آزاد بلکه با نفوذ سلطه   با برقراری اين سيستم مصرف نفت را نه توسط تجارتامريکادر نتيجه . اپانجاروپا و  در

لذا اين . ھای سياست امنيتی خويش تبديل نموده است  متحدين خود را به گروگانل و از اين طريقو خود کنترۀگران

اين  دئي شمال، خود را به روسيه وابسته می نمايد نيز در تأحيرۀبايجاد لوله ھای نفت در   که اروپا باترمپايراد کنونی 

  .برداشت است

ر لاتجارت جھانی نفت بر مبنای د: فت مصداق داردگری در تأمين ن  دليل مھمتری نيز برای نظامیامريکاالبته برای 

 جايگزين ارز ً عمال١٩٧٢سال  در (Bretton-Woods-System)  وود–سيستم برتن  حداقل از زمان در ھم ريختن

 .ر استلا از نيم قرن پيش موجب تثبيت دًر تقريبالاد لذا تجارت نفت بر مبنای. جھانی مبنی بر طال گشته است

 و اپانج اين بدان دليل است که ثروتمندان جھان که شامل بر

 اضامی خود را با قرضه ھای ملی ۀاروپائيان می باشد سرماي

و بدين ترتيب به تعديل بيالن ھزينه و   تعويض نمودهامريکا

 ٣٠ به  تثبيت ارزی کشوری خدمت می نمايند که از قريب

که بانک  اين. است  مالی آن دچار کمبودۀسال پيش کارنام

ر کاغذی تعويض لاملی را با د ۀ اوراق قرضامريکامرکزی 

ر را به اقتصاد جھانی تزريق لابدين وسيله بحران د می نمايد و

  .نيست می نمايد ديگر برای کسی پنھان

برای  مؤدبانه ھر ساله تا آخرين دينار و شاھی را امريکا ملی ۀقرض  در ناتو با خريد اوراقامريکابنابراين متحدين 

 مدعی است به ترمپ  خالف آنجهبه ھمين دليل آنھا.  و نيز تأمين انرژی خود پرداخت می نمايندئیکذا یئامنيت ھسته 

  . ھيج بدھکار نيستندامريکا

جنگ ھای بی شمار، ميليون ھا کشته، خرابی : ھنگفتی را ھزينه نمايد تم امنيتی، دنيا بايد مبالغسالبته برای اين سي

ايجاد نظام  ی،ئ انسانی از جمله کاستن تسليحات ھسته ۀجای مانده در اين حساب پروژه ھای ب. آواره يليونھافراوان و م

اکولوژی و حفظ  ۀھزينه نمودن برای توسع تجارت آزادی که با تسليحات و جنگ ھای کمتری ھمراه باشد و نيز افزايش

  .محيط زيست بی توجه باقی می مانند

  

  :منبع

  ٢٠١٨ت سگ ا٧روزنامه فرانکفورتر روندشاو، 

  

  

  


