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سات و  کاره .کی خوناوی بوو یه ده رابوردوو سه ی ده سه

رتاپای  سه.  دی وه  خۆیه ی بهرگب  و جه وره ڕووداوی گه
ش   ببه ساتانه و کاره  له وه وروپایشه  ئه جیھان به

تی  کانی ڕۆژهه  نموونه کردن به ئاماژه. بوو نه
تی ئاسیا  ندی ئاسیا، خوارووی ڕۆژهه ڕاست، ناوه ناوه
ریکای التین و  مه ئه،  وه کانییه موو پارچه  هه ریقا به فه ، ئه..مبۆدیا و الوس و ک ڤیتنام و که وه

  .رچاو  به  دننه  وه ره ی سه و ڕاستییه ت، ئه وروپای ڕۆژهه ژاپۆن و چین و ئه
 
 دا 2000 و 1950 نوان سانی   له کانک که می خه رجه کان، سه رمییه  فه  پی ئاماره به

   ب له هم م، ئه نگی جیھانیی دووه کانی جه می قوربانییه رجه  سه کوژراون، زیاترن له
 و  سته  ڕووی جه  یا له وه  ڕووی مادییه ند بوون چ له  زیانمه کانک که ک خه کانی تری وه قوربانییه

کانی خۆیان و   شونه ندنیان له که  هه ست داوه به ده موو شتکیان له ، یا هه وه شیانه له
  .ڕاگواستنیان بۆ شونی تر

 سایان 30  ندکیان زیاتر له  هه کان بوون، که چکۆله  نگه نجامی جه رئه  سه مانه موو ئه هه
ر دوای   کراون، یا هه ریکاوه مه بری ڕووسیا و ئه یش له ڕانه و شه ی ئه  و زۆربه خایاندووه

ت دوای   تایبه ، به وه ته ستووه  به وه  جیھانییه ره مسه و دوو جه کک به  یه ستپکردنیان خۆیان به ده
نگی جیھانی   دوای جه ی جیھانی له وره ک هزکی گه وتنی وه رکه یکا و دهر مه کردنی ئه شه گه

  .وی جاراندا  ملمالنی شووره م له دووه
 
  ، که تی داوه  حوکوومه50ی  وه خواره وی هنانه  دا هه2005 و 1945 نوان سانی  ریکا له مه ئه

ی  رییانه ماوه ی جه وه  بزووتنه30کانی وی تکش  دیموکراتی بوون و هه تانه و حوکوومه ی ئه زۆربه
  ته  بووه ، که  وتیشی بۆردومان کردووه25کان کردووه و  مکاره  سته نگیان دژی ڕیژیمه  جه ، که داوه

  )1.(پکردنی میلیۆنانی تر ندن و بوه که ک و هه ستدانی ژیانی میلیۆنان خه ده هۆی له
 
 و  رنامه کان و ئاقار و به ڕه ر هۆی شه  سه  له کی زۆر کراوه یه وه  تویژینه وه شه م هۆیه ر به هه
ڕی  کان شه  ڕه  شه وتوون، که  ڕککه وه ر ئه  سه کانیش له وه ره ی تویژه زۆربه. کانیان وته سکه ده

ڕی  ب و شه زهه ڕی ئایین و مه کان بوو، شه تییه کدادانی شارستانییه یه ڕی به ، شه جیاوازی بووه
  . یی بووه وه ته ڕی نه  و هۆز و شه ز و تیره گه نی ڕهکدادا یه به
 

ی  کی دیکه ، ڕایه)BLOOD AND OILوت  خون و نه(یدا م کتبه ، له)Michael Klare(یر مایک کله
  دا  xڕه  الپه یدا، له که کی کتبه  پشه له.   جودایه کانی دیکه وه ره ی توژه  زۆربه  له ، که یه هه
رپا  ریقا و ئاسیادا به فه  ئه  له ی، که ڕانه و شه کی زۆر له یه کی زۆری ژماره تویهدوای تاو:" ده

  ، که)Huntington(نتینگتن  هه  له یه کی ڕادیکالی هه  جیاوازییه نجامیکی تر، که  ئه یشتمه بوون، گه
گی   ڕه ، که تی یا ناسنامه ک جیاوازی شارستانییه  نه ی ئابووری و سامانه رچاوه ویش سه ئه

  )Blood and Oil( وت خون و نه
  Michael Klareیر  مایک کله: نووسینی

 Penguin Group: کانی  کراوه  بوه له
  2004مریکا،  م، ئه که چاپی یه



کانی  کان یا چاه لیۆن، کۆنترۆکردنی کگه نگۆال و سیاره  ئه له. کانن رخه  هاوچه کدادانه یه به
 بۆرنۆ و   کۆنگۆ ز و مس و له له.  بوو   خوناوییانه ڕه و شه کی درژ ڕاگری ئه یه  بۆ ماوه مۆند،  دایه
  وه  دنیاییه تیی به وایه ته یی نه مینه کهستی  گیانی ئایینی و هه. مبۆدیا دار و دارستان بوون که

   بوون له رانه  یا هانده رانه ک یا تاکتیککی بزونه یه دا بوون و کایه کدادانانه یه و به ڕۆیان له
و  رداگرتنی ئه سه ستبه نی ده وری خۆیان به  ده وانیش به  ئه ، که وه کانه  و هۆزه رانی تیره ن سه الیه
ڕ، وای  ر شه  سه وباس له ی هۆ و قسه وه  بۆ دۆزینه میشه ی من هه که وه توژینه.   داوهیان رچاوانه سه

  مه ستخستنی کانزا که ده کش بوون بۆ وه باتکردن  و کشمه کان خه ڕه  شه ، که نیشان داوه
  وییه  زه بۆ کان، که خته کۆنبووه مۆند و ز و مس و ماسی و ئاو و دار و دره ک دایه کانی وه نایابه

  ".وت کیشدا نه یه ند نموونه  چه کان ڕوواون و له  پیته به
 

وت  ر نه  سه خت له کاندا زیاتر جه  سروشتییه رچاوه موو سه  نو هه یدا و له م کتبه یر، له کله
وان  ئه. کان خراپ فر بوون ریکییه مه ئه. ریکا مه ری ماشنی ژیانی ئه  جوونه ته  بووه کات، که ده
یش تا  مه  ئه ستدا بت، که رده به رزانیان له  نرخکی هه وتکی زۆر و به  نه  بوون، که وه ری ئهف

ک هزکی  ریکا وه مه  ئه ی که و کاته تا ئه:  ی پشوو، واته ده کانی سه یا ڕاستتر تا چله1940 سای
بوو،  شی خۆی هه وتی به وو و نهداب نه ری هه پانی ملمالنی جیھانیدا سه  گۆڕه  له وره ستی گه باده

   له م بووه که ریکا وتی یه مه م، ئه نگی جیھانی دووه  تا جه وه ه1860 سای  له. کارکی ئاسان بوو
  وه ی پشووه ده کانی سه  چله م له بوو، به وتی شونانی تر نه  نه وتدا و پویستی به رهنانی نه ده
دا هنانی 1950 سای  ، له وه ره  ده وت له  هنانی نه ستیکرد به هریکا د مه  گۆڕا و ئیدی ئه مه ئه
 سای  له. ریکا بوو مه کارهنراوی ئه وتی به می نه رجه ی سه%15   وه ره  ده ریکا له مه وتی ئه نه

  .  وه  دووقات بووه که دا ڕژه1970 سای  و له% 18ی   بۆ ڕژه وه ره  سه  چووه یه م ڕژه دا ئه1960
 
وتکراوی  که وتی پاشه رمیل نه  ملیار به20م  نگی جیھانی دووه ستپکردنی جه ریکا پش ده مه هئ

  یش له مه  ئه وتی پویست بوو، که رمیل نه  میلیۆن به4  دا ڕۆژانه1942 سای  م له بوو، به هه
  . رمیل  ملیار به1.45 یکرده ساکدا ده

 
وت   نه م پشتی به که ی یه  پله می جیھانی، به نگی دووه هیش ج وانه نگک، له ر جه ی هه وه بردنه

، 1945تا سای   Pearl Harbor(1)(ر ر پیرڵ هاربه سه  ڕۆژانی هرشکردنه ر له هه. ست به ده
 ملیار 7م  رجه  سه کاندا، که یمانه  هاوپه ڵ هزه گه وت له رمیل نه  میلیار به6  ریکا به مه ئه
  تالیۆنیکی ئاسایی له دا به نگه و جه  له بۆ نموونه. شداری کرد  بهرف کردبوو، رمیلیان سه به

  ک له یه ند دانه  چه  و به نزین و گازی پویست بووه  گاۆن به17000 میلدا 100نیا  ڕکردنی ته
ک  نگدا وه کانی تری جه ل پیداویستییه گه کان له نگییه  جه کان یا فۆکه نگییه  جه پاپۆڕه

 2نیا  ی ته  ماوه  میلیۆن گاۆن گازی لهUS fifth fleet( ،630(ریکی مه می ئه نجهلی پ شتیگه که
  .  ف کردووه ر مانگدا سه

 
وت  ر بیانه گه  ئه وت، که رکه کان بۆیان ده ریکاییه مه نگیش ئه نگ، دوای جه می جه رده  سه مه ئه

کی تری بۆ  یه  چاره  رگه ستهن، پوی یان بده بردنی ژیانی ئاسایی ڕۆژانه ڕوه  به  به درژه
،  وه ته ی خونی گرتووه کاندا جگه ریکاییه مه شی ئه کانی له ماره  شاده وت له  نه وه، چونکه بدۆزنه

ڕکردنی ژیانی  به: کانی ژیانیان کییه ره  سه رس بواره  هه وت له وان نه ی ئه وه ر ئه به له



کانیشیاندا،  نگه  جه ها له روه ، هه) کاروباری ئابووری :هوات( مھینان و بازرگانی رهه یان، به ڕۆژانه
    . ن به کاری ده  پویست به وت ناکرن، زیاد له  ب نه که
 
  وه می جیھانییه نگی دووه  دوای جه کان له ریکاییه مه  ئه نیت، که یه  ناگه وه  ئه وه ره ی سه مه ئه
  سک که که. یشتبوون  تگه م پویستییه  پشتر لهلکو زۆر وت کردبت، به  پویستی نه ستیان به هه
 سای   له ، که رۆک فرانکلین ڕۆزفئلت بووه رک پ کردبت سه ی باشتر ده یه له سه م مه ئه

  کانیان به می باسوخواسه رجه  سه زیز کوری سعوودی بینیوه بدولعه  و پشتریش شا عه وه ه1945
  ته ک بت بووه یه ر شوه  هه وت به وتنی نه ستکه ی ده له سه یر مه  ڕای کله به. ن دۆکیۆمنت هه

ریکا،  مه ی ئه وه ره تی ده ی سیاسه وره شکی گه  به ته  بووه ریکا  و بگره مه کی ئه ره تی سه ستراتیجییه
و  هر ئ  سه ر له هنت و هه  پکده ته م سیاسه ڕۆکی ئه  و ناوه وت شوه ر نه  هه ی که یه و ڕاده تا ئه
-9-11 پاش وت له ی نه له سه ک مه یه ڕژرت تا ڕاده مۆیش داده  تا ئه وه ره تی ده  سیاسه یه بناخه
گای  ه ک که ت وه یبه ک هه ت و وه وه ک ده ریکاوه وه مه  ئاساییشی ئه  به  وای لھات، که وه   ه2001
کانی نو   ئاساییش و ژیانی تاکهرکردنی به سته  پاراستن و ده ها به روه هه.  گرێ بدرت جیھان،
  . وه یشییه گه کۆمه

 
  وت به ی نه وه ستنه ی به له سه  مه  باس له وه  توانینکی قووه  وردی و به ر زۆر به نووسه

وت  یه  ده ، که ریکا نییه مه ر ئه  هه کات، چونکه  ده ریکاوه مه رکردنی ئاشتی و ئاساییشی ئه ستبه ده
کین و ئستا چینیشی  ره وروپایش دوو هیزی سه وت، ژاپۆن و ئه ستکه رزان ده کی هه نرخ وتی به نه

 بۆ بازاری  وه ی خۆی بکاته وه چین، پش ئه.  یه ستیان هه به مان مه ر هه  هه ر، که  سه ته هاتووه
وتی  نگی سارد، نه می جه رده سه:  ندامی ڕکخراوی بازرگانی جیھانی، واته  ئه جیھانی و ببته

رمیل   میلیۆن به3.3ی   نزیکه  دا، ڕۆژانه2001 سای  له"دا م دواییه کرد، له خۆی دهشی  خۆی به
 1.7ی  وه  ئه کاته  ده کرد، که رف ده رمیلی سه  میلیۆن به5مانکاتدا   هه م له هنا، به رده وتی ده نه

واوی و  م ناته ئه. وه کرته وت پ ده  هنانی نه نیا به یش ته مه وت و ئه ی ده رمیلی دیکه میلیۆن به
  ، که%34  کاته دی ده  سه ی  ڕژه  ڕا به وه ره  ده وت له وتی خۆی و هنانی نه  نوان نه  له جیاوازییه

کرت  وا پشبینی ده.  متره ی چین که وه وا ئه ، ئه ه% 54  یت، که ریکا بکه مه  ئه راوردی به ر به گه ئه
وت  م داخوازی نه ، به وه ک خۆی بمنیته  چین وه وت له نانی نهره کانی داهاتوودا ده یه  ده  له که
بوونی   هه کاته یش ده مه  ئه ، که وه بته رز ده  به سانه% 4ی   ڕژه  سانی داهاتوودا به له

 2025 سای  کات له  وا پشبینی ده کارگی وزه.  وه ره  ده وت له  هنانی نه  له وره کی گه داخوازییه
  مان سادا له  هه وتی خۆی له رهنانی نه  ده بت، که رفیاتی هه رمیل سه  میلیۆن به12.8 چین دا

وه  ره  ده وت له  هاوردنی نه ی که وه  ئه کاته میش ده ئه. ڕ ناکات وت تپه رمیل نه  میلیۆن به3.4
   165ل " ڕۆژکدا رمیل له  میلیۆن به9.4 بۆ  وه ره  سه چته ده
 
 :ین چاو بکه توانین دوو شتی گرنگ ڕه دا ده م کتبه ی ئه وه  خوندنه له
  
  . رار نییه رقه  ئاساییشی تدا به ، که دا زۆره و شونانه وت له نه. 1
  .هیزتره موو کاتکی پشتر زۆر به  هه وت له ر نه  سه ری له ڕکابه. 2

   خۆ له حاه بت، مه ریکادا نه مه  ئهتی  سیاسه  له تی ڕه ر گۆڕانیکی بنه گه  ئه یر ڕای وایه  کله بۆیه
کی سیاسی  ره ی کات باسوخواسی سه زۆربه.  بپارزرت مه رده م سه کانی ئه  خوناوییه کدادانه یه به

 ی 4  ڕه  الپه یر، له کله.  وته ر نه  سه کانیاندا له وه  کۆر و کۆبوونه ریکا له مه کانی ئه شکرییه و له



 House   به که  ی، 3Peay J.H Binfordناڵ   جه1997سای   له" یدا ده که کتبه
Subcommitteeتانی که وتی جیھانی له کی نه ده یه% 65| :" گوتژه  له نداودان و  ویه م ڕ   

ی % 68و ژاپۆنیش % 43وروپای ڕۆژاوا  کانی خۆی و ئه هنت بۆ پویستییه ی ده%20ریکا  مه ئه
  رچاوه  سه ی جیھانی له گه ب کۆمه  ده ربۆیه هنن، هه  ده ووه کانی خۆیان له پویستییه
  ". بت ستی کراوه دا ده که کانی ناوچه سروشتییه

 
ستن  تی پشتبه ترسی سیاسه  مه ستیان به  هه میشه ریکا هه مه کانی ئه که  دوای یه ک له  یه رۆکه سه
   دا له1990 ئابی   له وره  جۆرج بووشی گه ر بۆ نموونه هه.   کردووه وه ره  ده وت له  هاوردنی نه به
وێ و   ئه ی نارده وره ، هزکی گه وه ن عیراقه  الیه  له ترسی داگیرکردنی سعوودییه ر مه رانبه به

  مووی له ک هه یه هنت تا ڕاده کاری ده  به  که ی وته و نه  ئه ی ئمه وه ته  ئستادا نه له:"گوتی
-8-8  ی له مه بووش ئه". کات خۆیی ئابووریمان ل ده ربه ی سه شه ڕه یش هه مه هنت، ئه  ده وه ره ده

 یا  بوونی سعوودییه پاشکۆنه:"کانیشیدا گوتی ی قسه  درژه ڤزیۆن گوت و له له ر ته  سه  دا له1990
  5ل "  ریکایه مه کانی ئه  گرنگه نده وه رژه  به واوی له خۆیی ته ربه سه

 
نیا بۆ  فارسی ته/ بی ره نداوی عه  کاروباری وتانی که ردانی له ستوه و دهریکا  مه کانی ئه ڕه شه
نداو و  ڕی پشووی که  شه ک الی زۆرمان ئاشکرایه ر وه هه. وت بووه رکردن و پاراستنی نه  به سته ده

  . ک شتکی تر یا ئامانجکی تر بووه  نه یه له سه و مه ر بۆ ئه داگیرکردنی عیراقیش هه
 
ر ژیان  گه ی پویست، ئه  ڕاده ی له وه مکردنه ، بانی یا که ریکایه مه ماری ژیانی ئه  شاده کهوت  نه
نا بۆ  یر په  کله یه م قسه لماندنی ئه بۆ سه. کات  گۆجی ده وه  دنیاییه  به وه ستنت ئه وه وێ نه له

   که لمنراوه سه:" رس دهمۆ.  ه )Edward Morse( ناوی ئدوارد مۆرس بات  ده ی پسپۆرکی وزه قسه
ڕینی بۆ شتی ۆ بۆ گ که یه رچاوه ها باشترین سه روه  و هه یه ی وزه رچاوه ترین سه وره وت گه نه
سازی  ی ئابووری و پیشه رگه  ناوجه  له که) ی تر نزین، گازۆیل و دروستکردنی مادده به:  واته(تر

رمی  ندێ ئاماری فه  هه  به ڕوا و ئاماژه  ده مه هر ئ  سه یر له کله. 7ل"  وه ته رخدا دۆزراوه هاوچه
 کاتکدا  له.  که یه له سه ریکادا مه مه  ئه  له وه  دنیاییه  به مه ئه:" دا ده ڕه مان الپه  هه کات و له ده
وت  نه.  کردنی ئابووریشه شه ها کلیلی گه روه  و هه  بۆ وزه کییه ره کی سه یه رچاوه وت سه  نه که

  ، له کی تر زیاتره یه رچاوه ر سه  هه  زۆر له دات، که یی ده وه ته ی نه می وزه رجه ی سه%40 ی نزیکه
ی %5  وانی دیکه می ئه رجه و سه% 8ی ناووکی  و وزه% 23ووز  و خه% 24کاتکدا گازی سروشتی 

  بات، که یش ده انهو شت کات و ناوی ئه وت ده کانی نه یر باسی سووده دا کله ر لره هه". ن ده  ده وه ئه
  له:" گرت که   داده وه ر ئه  سه یر پ له کله. وت بۆ کارپکردنیان و دروستکردنیان پویسته نه

کابردنی   به کان له ریکاییه مه  ئه دات، که  ده نییه مه و سووته موو ئه ی هه%97وت  ئستادا نه
کانی  شتی و ئامرازه ر و که فه نده مه  و شه ، پاس و فۆکه وه کانییه موو جۆره  هه ئۆتۆمبیل به

دا  مه رده م سه  له کات، که  ده وه یر پشبینی ئه پاشان کله...". ر و رمکه  و گه وه رمکردنه خۆگه
  رچی ملمالن له  و گه وه بته م ده ورده که  ورده مه  و دوایی ئه پۆپه  چه گاته وت ده رهنانی نه ده
  کانی تر که رچاوه ، سه ها پی وایه روه هه. بت وت پویستتر و تیژتر ده وت و پداویستی نه ر نه سه
ر  به  له ، بۆ نموونه وه ی بگرنه  جگه خته  سه وه  هۆی گرانییانه  به وه وت بگرنه ی نه توانن جگه ده
  وه تاوه ه هۆی با و ه ر به گه  ئه کات کلیف ده ر، یا زۆر ته ک گازی سروشتی و هایدرۆپاوه مییان وه که

   یا له وه داته  دهCarbondioxid کاربۆن دایۆکسیدی ووز که ک خه  وه خشه دابین بکرێ، یا زیانبه
  .هنت م ده رهه   به Redioactive Wasteی ناووکیدا  کارهنانی هزی وزه به



 
  ن که  ئابوورییانه یرانه و قه موو ئه ری هه وت خولقنه ی نه له سه وت و مه  نه ، که یر بوای وایه کله

ری  ر و نره رهنه  ده ی که و وتانه ن ئه  الیه وت له یش بینی نه و نموونانه له.  تا ئستا ڕوویانداوه
، شۆڕشی 1974دا/1973ی   کشه نزین له  هۆی زیادکردنی نرخی به ک چۆن بووه ر وه وت بوون هه نه

ها سانی  روه  دا، هه1990 سای   له وه اقهن عیر  الیه یت له ی ئران، داگیرکردنی کووه1979
ریکا و  مه  ئابووری ئه  له  بینیوه میشه ری هه ورکی کاریگه وت ده  نه ، چونکه2002 و 2000
 .یان شکر و ژیانی ڕۆژانه ک له کانی تری وه نه الیه

  
Robert. E. Eberوه  له  ، کهینه  نکۆدا 2002 نیسانی   له ریکادایه مه ی ستراتیجی ئه وه ندی ل 

  ". تی جیھانیشه یی و سیاسه وه ته ی نه نجینه شکری و گه  و هزی له وت وزه نه:"وتی
  
هنیت  می دانیشتوانی جیھان پکده رجه ی سه%5  متر له ی که که  دانیشتووانه ریکا، که مه ئه
  .هنت کار ده وتی جیھان به ی نه25%
 

وت و دابینکردنی،   نه ت به باره ریکا سه مه تی ئستای ئه  سیاسهوت و ی نه له سه  مه یر، ڕای وایه کله
 11  ڕه  الپه  له ، بۆیه رکردنی زۆر گرانه سه چاره ، که وه وره  گیروگرفتکی گه ته ریکای خستووه مه ئه
مان  الواز وه که ند ڕوویه  چه تی له م پاشکۆیه کات، به هز ده  به م وته وت ئه نه:"نووست دا ده ه
ن و   وتانی بیانی نامانده ی که و کاتانه کات له تمان ده سه ست و بده بابه: م که یه: کات ده

  وت له ک بینی نه وه. ست نقه ستی ئه  ده وت بت یا به  ڕککه ، جا ئیدی به وه گرنه لمان ده
 بازاڕدا و  وت له ی نه وه مبوونه  هۆی که  بووه  دا، که1980 و 1979 و 1974-1973ی  که ژانه هه
ی  وت زۆربه  پاشکۆیی نه وه نی سیاسیشه  الیه له...یران ی و دروستکردنی قه که ی نرخه وه رزکردنه به

وتمان  ی نه وانه وه، ئه کانه  بیانییه وته ن نه  خاوه کییه ره  سه م وته ده  به خوازت، که کات وا ده
وتمان   نه  کاتکدا که له.  ر خۆشمان بوون یا نه گه ین، ئه هموو شتکیان بۆ بک  ببین و هه ن، ده ده

ب پشتیان بگرین له ڕکخراوی  ن، ده که بوو ده ره ی زیاتری قه ڕوانی پاره فرۆشن، چاوه پ ده
. ن که نیمان ل ده مه که رگرتنی نوترین چه  و وه وه ڕوانی گواستنه چاوه. کگرتوودا تانی یه وه ده

وت  کانمان نایانه رۆکه رچی سه گه ئه. ن که ربازی و شتی ترمان ل ده رزگاری سهروانی پا چاوه
موو   هه له. وت بت ی نه رخوڕه ن تاکو هه ب بیکه  ده ی کات ناچارن، که م زۆربه ن، به  بکه مانه ئه

ڕی   شه ن لهگالنما  توه  به وه ره رغه  غه خاته شتک خراپتر پاشکۆییبوون ئاشتی و ئاساییشمان ده
ڕوشۆڕی   و شه تی و ڕوودانی ئاژاوه  دوژمنایه دا به  ده نه شه   یا ته وه ره  وتانی ده وتدا له نه

 و   ناویاندا ڕق و کینه ریکی له مه ربازی ئه  و هزی سه بوونی پگه  هه  به سیاسی و ئایینی، که
 )درێژەی هەيە    (".کات بیزارییان زیاتر ده


