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 Geo strategic   جيو ستراتژيک

  
  ter Dale ScottProf Pe پروفسور پيتر دال اسکات

  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٢ نومبر ٢٠

  

  چرا امريکائی ھا بايد به جنگ ھای خود ساختۀ کشورشان

  ؟ خاتمه دھند

  

ماشين جنگی «کتاب . ديپلمات قديمی کانادائی و استاد با تجربۀ دانشگاه برکلی در کاليفرنيا استپيتر دال اسکات 

  . منتشر شد٢٠١٢نوشتۀ او به سال » اياالت متحده

  

  

در (» ناامريکا پاکس –ئی امريکاصلح «امروز، فوری ترين موضوع سياسی جھان، جلوگيری از به اصطالح 

به ھمان شکلی که در قرن . نجامد تدريج ممکن است به جنگ جھانی بيمی باشد که به) ئیامريکااصل يعنی حاکميت 
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استفاده کردم، » به اصطالح«من در اينجا از اصطالح . روی داد» صلح بريتانيائی«نوزدھم در مورد به اصطالح 

، در آخرين مراحل خود، بيش از پيش کمتر صلح طلب و حافظ )»پاکس«(زيرا ھر يک از اين قراردادھای صلح 

نظم بوده، ولی بيش از پيش روی تحميل قدرت رقابتی جنگ طلب و طبيعتا غير قانونی و نابرابر تمرکز داشته 

  .است

. نين جنگی و ارزيابی آن به عنوان ھدف قابل دسترسی، می تواند داعيۀ بلند پروازانه ای تعبير شودجلوگيری از چ

به ھمين علت، ما . با اين وجود، در خود اياالت متحده اقدامات انجام شده خيلی دور از تحقق چنين امری نيست

دو سياست اخيری که کارکردشان به شکست نيازی به سياست نوين راديکال و بی سابقه ای نداريم، بلکه می بايستی 

 به شکل واقع گرايانه  مورد نقد و بررسی قرار دھيم، انجاميده و ضد توليدی بودن آن نيز آشکار گرديده را ضرورتاً 

  .دست آمده به تدريج از آن فاصله بگيريمه و سپس بر اساس نتايج ب

ناميده اند می پردازم که اياالت متحده راه » جنگ عليه تروريسم«پيش از ھر موضوعی به آن چه به اصطالح 

در اين کشور، سياست داخلی و خارجی بيش از پيش تحت تأثير جنگ عليه . اندازی آن را به عھده داشته است

چنان که می دانيم اين سياست ضد توليدی بوده و تنھا شمار تروريست ھا و قربانيان . تروريسم دچار تحول شده

 کالھبردارانه است، با آگاھی به اين واقعيت که چنين سياستی البته عميقاً . ش داده استحمالت آنھا را افزاي

 بايد به عنوان دشمن و از طيف تروريست ھا بدانيم، تأمين مالی سياستمداران واشينگتن جھاد طلبان را که معموالً 

  .کرده و تجھزات نظامی در اختيار آنھا قرار می دھد

به دليل خودساخته » جنگ عليه تروريسم« که بسياری از کارشناسان ھشدار داده اند، عالوه بر ھمه، ھمان گونه

جنگ عليه «. بودن آن، به جای آن که موجب از بين بردن تروريست ھا شود، بيشتر موجب افزايش آنھا شده است

 ۀ جنگی خودساختدر پيوند تنگاتنگ قرار دارد، اردوی» جنگ عليه مواد مخدر«به شکل پيچيده ای با » تروريسم

  .پيشين که به شکل نااميد کننده ای پيروزی در آن برای اياالت متحده ناممکن بود، گواه بر چنين واقعيتی است

، »جنگ عليه مواد مخدر«با برپا کردن . در واقع، اين دو جنگ خود ساخته به پيکرۀ يک جنگ واحد تعلق دارد

به وجود آورد » دفاع مشترک کلمبيا« دولت در کلمبيا تحت عنوان اياالت متحده امکان فراھم ساختن ايجاد يک شبح

 تروريسم خونبارتری در مکزيک دامن به ھمين گونه به فرمانروائی. ردکه اعمال تروريستی را سازماندھی می ک

  ).١)( نفر کشته طی شش سال گذشته۵٠٠٠٠با (زد

غانستان، اياالت متحده  موجب شد که توليد ترياک و حمله به اف» جنگ عليه تروريسم« با بر پا کردن ٢٠٠١در سال 

 در ٩٠%در عين حال افغانستان به بزرگترين توليد کننده ھروئين در حد . در اين کشور به دو برابر افزايش پيدا کند

  ).٢(سطح جھان تبديل شده و بخش بزرگی از توليد جھانی حشيش را نيز به خود اختصاص داد

به له چنين است که مداخالت نظامی کشورشان در ھر کجا، أيد آگاه باشند که طرح کلی مسه باشھروندان اياالت متحد

 در آسيای جنوب شرقی در سال ھای – را نيز در ھمآنجا افزايش داده است ه توليد مواد مخدرسيستماتيکصورت 

ز تھاجم ارتش اياالت به ھمچنين کشت ترياک در عراق پس ا (–، و بعدا در کلمبيا و در افغانستان ١٩۶٠ و ١٩۵٠

  ).٣.)( افزايش داشته است٢٠٠٣متحده در سال 

 عکس در آن جائی که مداخالت نظامی اياالت متحده متوقف شده، توليد مواد مخدر نيز متوقف شده است، به ويژه هب

  )۴. (١٩٧٠در آسيای جنوب شرقی از سال ھای 
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) ۵.(بی گری تداوم پيدا می کندآور است و با الھر دو جنگ خود ساختۀ اياالت متحده برای منافع خصوصی سود

 و تمام جھان انجاميده امريکابه گسترش ناامنی و بی ثباتی در ) عليه تروريسم و مواد مخدر(زمان، ھر دو جنگ ھم

  .است

بر اين اساس، در فراسوی ديالکتيک متضاد، نظم نوين جھانی تحت رھبری اياالت متحده به تدريج به بی نظمی 

  .بديل می گرددجھانی ت

 شکست ناپذير به نظر می رسد، ولی وضعيت امنيت ملی، به دليل مشکل فقر، از سوی ديگر، اگر چه ظاھراً 

اختالف درآمدھا و مواد مخدر، به تدريج  کشور توسط سدھا و موانع نھادھا فلج شده، و وضعيت ناامنی ملی 

  .جايگزين می شود

ئی ھا در پايان قرن نوزدھم، می خواھم زمينۀ مساعدی برای بازگشت با يادآوری و مقايسۀ اشتباھات بريتانيا

تدريجی به نظم جھانی با ثبات تر و عادالنه تر را نشان دھم، و بر اين اساس به اقدامات عينی بپردازم، که برخی از 

خواھم نشان دھم که با يادآوری فروپاشی بريتانيای کبير، می .  گذاشته شودءآنھا می بايستی مرحله به مرحله به اجر

نظام فعلی که بر اساس احزاب سياسی بنيانگذاری شده، فاقد راه حل است، و به باور من راه حل بستگی به افرادی 

  .دارد که در حال حاضر در خارج از اين نظام به سر می برند

  

  ديوانگی ھای صلح بريتانيائی در اواخر قرن نوزدھم

  )پاکس بريتانيکا(

  

رو ھستيم بسيار آموزنده ه  رھبران امپراتوری بريتانيا برای درک مسائلی که امروز با آن روبآخرين اشتباھات

در ھر دو مورد، ازدياد قدرت در رابطه با نيازھای دفاعی واقعی به انکشاف نفوذ بيش از پيش ناعادالنه و . است

واقع، اين تحليل، وجه مثبت نظام در .  منفی استراگراف ھای بعدی کامالً تحليل من در پ. د توليدی انجاميدض

با اين وجود، تحکيم قدرت بريتانيا ملت ھائی . امپراتوری را در زمينۀ بھداشت و آموزش در خارج نديده می گيرد

امپراتوری بريتانيا در عين حال موجب فقر کارگران در . مانند ھند را که در گذشته ثروتمند بودند به فقر کشانيد

 )۶.(بريتانيای کبير شد
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ھمان گونه که کوين فيليپ نشان داده است، يکی از داليل اصلی برای توضيح چنين پديده ای انتقال بيش از پيش 

  : فزايندۀ  سرمايه ھا برای سرمايه گذاری در مناطق ديگر و قابليت توليد بريتانيا بود 

 و بخش ١٩٨٠ده در سال ھای به اين ترتيب بود که بريتانيای کبير در وضعيتی مشابه به وضعيت اياالت متح«

ھمراه با ) جز پست ھای مديريته ب( از يکسو فروپاشی سطح درآمدھا – واژگون شد ١٩٩٠مھمی از سال ھای 

سقوط صنايع زيربنائی، و از سوی ديگر در اوج سلسله مراتب، دوران طالئی برای بانک ھا، خدمات مالی و 

  )٧(»...ارزش ھای بورسی

د و ثروت به سادگی در اين دوران بازشناسی شده بود، به ويژه توسط سياستمدار جوان خطر فواصل فزايندۀ درآم

ولی تنھا تعداد اندکی متوجه تحليل موشکافانۀ جان ھوبسون شدند که  در کتابی تحت عنوان ) ٨.(ويلسون چرچيل

جائی ه  به دليل جا ب–به اعتقاد او، تالش بی رويه برای انباشت ثروت .  منتشر شد١٩٠٢به سال » امپرياليسم«

 موجب پيدايش نيازمندی نوينی در زمينۀ دستگاه دفاعی به شکل فوق العاده برای حفاظت –سرمايه بيرون از مرزھا 

  .از اين نظام شد

ھوبسون امپرياليسم .  گسترده تر و خشونت بار از ارتش ھای بريتانيا بودۀدر خارج، يکی از نتايج اين پديده، استفاد

ناسيوناليسم اصيل [...] تضعيف « آغاز شده،  به عنوان ١٨٧٠ا که بر اساس محاسبات او در اطراف معاصر خود ر

دانسته، که از سواحل طبيعی ما عبور کرده و در پی تصاحب سرزمين ھای نزديک و دور و در مناطقی که مردمان 

  )٩(» .نافرمان و ناسازگار زندگی می کنند، بوده است

م که ئي نوشته است، می توانيم بگو١٨٨٣روبرت سيلی تاريخ شناس بريتانيائی به سال ھمان  گونه که سر جان 

  .به وجود آمد» برحسب جھشی از روی تسامح و بی توجھی«امپراتوری بريتانيا 

 (« in a fit of absence of mind »). 

را نمی توانيم ) افريقاوب تاجر و سياستمدار انگليسی در جن. ياشبنيانگذار کشور رود(ت سسيل رودز ولی نظريا

. يکی از نخستين داليل انکشاف بريتانيا تقسيم نابرابر ثروت و در عين حال نتيجۀ اجتناب ناپذير آن بود. بپذيريم

 و آسيا اختصاص افريقابخش مھمی از کتاب ھوبسون به انتقاد از بھره برداری غرب از جھان سّوم، به ويژه در 

 پيش از ۴۶٠(اص يادآور نوشته ھای توکوديدس سياستمدار و تاريخ نويس آتنی کتاب او به نحوی خ). ١٠(دارد

چگونه آتن به دليل حرص و طمع بی حد و حصر و با حملۀ بيھوده به «: دربارۀ حملۀ آتن به سسيل است ) ميالد

ه به ويتنام و يعنی جنونی که می توانيم آن را به عنوان پيش درآمد حملۀ اياالت متحد... سيسيل در ھم شکسته شد

قابل )]  ی جنوبیافريقادر شمال شرقی (و به ھمين گونه مداخلۀ بريتانيای کبير در افغانستان  و در ترانسفال [عراق 

رات سريعی که پس از مرگ پريکلس به وقوع پيوست و به ييتوکوديدس اين جھش جنون آسا را به تغ. مقايسه بدانيم 

  )١١(».انگر، نسبت می دھدويژه به قدرت رسيدن يک اليگارشی وير

طی اين . جو کنيم و  جست١٨۵٠اوج امپراتوری بريتانيا و در عين حال آغاز سقوط آن را می توانيم در سال ھای 

 کارکرد دھه، لندن مستقيما ھند را تحت سلطۀ خود گرفت، و بر اين اساس جايگزين کمپانی ھند شد که کامالً 

  .استثماری داشت

تانيای کبير در پی پاسخگوئی به انگيزه ھای خصمانه اش در رابطه با جايگاه روسيه در ولی در ھمان دھه، بري

و به ھمين گونه با امپراتوری (با فرانسه که در عھد ناپلئون سّوم آشکارا در پی جھان گشائی بود »  سرزمين مقدس«

ه پيروزی رسيد، ولی تاريخ ب) ١٨۵۶-١٨۵٣( اگر چه بريتانيای کبير در جنگ کريمه. به توافق رسيد)  عثمانی
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 تلقی می کنند که از کنگرۀ وين ئیشناسان اين پيروزی را يکی از داليل اصلی برھم خوردن حاکميت توازن نيروھا

  .  در اروپا شکل گرفته بود١٨١٣به سال 

 ولی در بر اين اساس، ارثی که اين جنگ برای بريتانيای کبير بر جای گذاشت، ارتشی مؤثرتر و به روز شده بود،

در آينده، احتماال تاريخ شناسان چنين داوری خواھند کرد که تا چه اندازه . (جھانی خطرناک تر و بی ثبات تر

 در خاتمه بخشيدن به وضعيت آرام موجود بين اياالت متحده و روسيه نقش ٢٠١١ به سال اماجراجوئی ناتو در ليبي

  .)مشابھی داشته است

دايش نخستين جنبش ضد جنگ مھم در بريتانيای کبير شد، اگر چه ھمان گونه که جنگ کريمه در عين حال موجب پي

به ياد داريم پيش از ھمه موجب برکناری فعاالن و رھبران اصلی آن مانند جان کودبن و جان برايت در جھان 

چنين . دظرف مدت کمی، دولت ھا و رھبران بريتانيای کبير به شدت در جبھۀ راست موضع گرفتن). ١٢(سياست شد

ھدف از اين بمباران باز پس .  به بمباران اسکندريه توسط گالدستون انجاميد١٨٨٢تحوالتی، به عنوان مثال، سال 

  .گيری قروضی بود که مصری ھا از سرمايه داران خصوصی بريتانيائی گرفته بودند

 افراطی به عنوان عامل  حرصبا خواندن تحليل اقتصادی ھوبسون با تکيه به نوشته ھای توکوديدس، می توانيم به

، کشف معادن طال در ١٨٨۶در سال . نديشيم که قدرت بريتانيا بی ھيچ حد و مرزی تشويق می کرداخالقی بي

که به شکل غير رسمی استقالل داشت، ) ی جنوبیافريقای و ھلندی در المانمھاجران (جمھوری بوئرھا در ترانسفال 

سيل رودز که پيش از اين به يمن امتيازاتی که با کالھبرداری برای س. توجه سسيل رودز را به خود جلب کرد

به دست آورده و ثروت کالنی به ھم زده بود، به معادن ) در جنوب غربی زيمبابوئه(الندل الماس در ماتاباستخراج

ی فريقااخارجی ھا و مھاجرانی انگليسی در (طالی ترانسفال نيز چشم طمع دوخت و به پشتيبانی اوئيتالندرزھا 

  .دولت بوئرھا را سرنگون کرد) جنوبی که در منطقه تجمع کرده بودند

، پس از شکست توطئه ھائی که مستقيما اوئيتالندرزھا در آن شرکت داشتند، سسيل رودز در مقام ١٨٩۵سال 

يمسون ناميده نخست وزير استعماری بريتانيا در کيپ تاون، از حمله به ترانسفال پشتيبانی کرد، اين حمله را حملۀ ج

اين حمله نه تنھا به شکست انجاميد، بلکه  . - ليس ساختگی و مزدوران داوطلب و گروھی مختلط از اعضای پ–اند 

.  دھد، و برادرش زندانی شدءرودز مجبور شد از مقام نخست وزيری استعفا: در عين حال به رسوائی کشيد 

 پيچيده است و در اين جا از شرح آن قطع نظر می کنم، جزئيات حملۀ جيمسون و جنگ بوئرھا دراين عمليات خيلی

  .ولی نتيجۀ نھائی در پايان جنگ، چنين شد که سسيل رودز بخش مھمی از معادن طال را در اختيار گرفت

مرحلۀ بعدی در امپرياليسمی که رودز در تخيالتش به شکل گسترده می خواست روی آن سرمايه گذاری کند، راه 

ھمان گونه . و قاھره بود که می بايستی از سرزمين ھای تحت سيطرۀ بريتانيای کبير عبور کندآھن بين کيپ تاون 

 خواھيم ديد، اين طرح رقابت فرانسوی ھا را برانگيخت که آنھا در پی ايجاد راه آھن شرق به غرب که مختصراً 

 اين بحران ھا شدت يافت و به تدريج. بودند، يعنی موضوعی که موجب نخستين بحران در رقابت امپرياليستی شد

  .سرانجام به جنگ جھانی اّول انجاميد

براساس بررسی ھای کارول کيوگلی، سسيل رودز در عين حال يک محفل سّری ايجاد کرد که ھدف اصلی آن 

يکی از شعبه ھای آن بود که بعدا به مؤسسۀ ) »راند تيبل«(ميز گرد . گسترش ھر چه بيشتر امپراتوری بريتانيا بود

سازمان مشابھی تحت ]  ميز گرد[ئی امريکا، برخی از اعضای ١٩١٧سال . طنتی مناسبات بين المللی تبديل شدسل

  ).١٣(عنوان مشاورت مناسبات خارجی را بنيانگذاری کردند که مرکز آن در نيويورک است
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ظريات او موافق باشيم و با اين وجود، چه با ن. برخی تحليل گران نظريات کارول کيوگلی را اغراق آميز دانسته اند

 و گسترش شرکت ھای ١٨٩٠ در سال ھای افريقايا نباشيم، می توانيم بين حرص کشور گشائی سسيل رودز در 

 در ايران، ١٩۵٣نفتی بريتانيا و اياالت متحده در دوران پس از جنگ شاھد تداوم خاصی باشيم، کودتاھائی که سال 

 به پشتيبانی مشاورت مناسبات خارجی تحقق يافت به روشنی ١٩٧٠  در اندونزی و کامبوج در سال١٩۶۵و سال 

  ).١۴(اين موضوع را نشان می دھد

 خشونت موجبات) اگر چه به طريق اولی درچھارچوب شرکت تجاری بوده(در تمام اين مثال ھا، حرص شخصی 

ن امری موجب انباشت چني. له ای در رابطه با سياست رسمی را فراھم آورده استأدولتی يا جنگ به عنوان مس

می نامم، اين روند در  امريکاماشين جنگی ثروت و تقويت شرکت ھای خصوصی در بطن آن چيزی شد که من 

  . شد که نمايندۀ منافع عمومی ھستندئیعين حال موجب تضعيف نھادھا

ش ھای بريتانيا دليل و برھان مرکزی من اين است که به شکل قابل پيشبينی، گسترش تدريجی نيروی دريائی و ارت

، و اين روند جنگ اول جھانی و المانموجب گسترش تسليحات نظامی نزد قدرت ھای ديگر شد، به ويژه فرانسه و 

پس از اين وقايع، به سادگی می توان مشاھده کرد که . به ھمين گونه جنگ دوم جھانی را اجتناب ناپذير ساخت

موجب امنيت نبوده بلکه برای قدرت ھای امپرياليستی و برای تقويت ماشين ھای نظامی به شکل اسفناکی نه تنھا 

  . تمام جھان ناامنی بيش از پيش خطرناکی را فراھم ساخته است

با آگاھی به اين امر که امروز برتری جھانی اياالت متحده از برتری امپراتوری بريتانيا در زمانی که در اوج قدرت 

مايالت رقابت آميزی که  قابل مقايسه با آن باشد را در کشورھای ديگر به سر می برد، بيشتر است، ولی تا کنون ت

مشاھده نمی کنيم، با اين وجود، شاھد آغاز واکنشھای خشونت بار از سوی ملت ھای بيش از پيش تحت ستم ھستيم 

  ). می نامند» تروريسم«يا آن چه که رسانه ھا (

ه فقر تدريجی ھند و ديگر سرزمين ھای استعمار شده به شکل با نگاھی به گذشته، در عين حال می توانيم ببينيم ک

  .فزاينده به بی ثباتی امپراتوری بريتانيا دامن زد، و سرانجام آن را محکوم به فروپاشی ساخت

اين موضوع در آن دوران روشن نبود، و در قرن نوزدھم، در مقايسه با امروز، تنھا اندک بريتانيائی ھائی مانند 

 انجاميد زير عالمت ١٨٧٠دند که تصميمات سياسی کشورشان را که به رکود طوالنی سالھای جان ھوبسون بو

  ).١۵(و مسابقۀ تسليحاتی به عنوان پيامد آن » افريقامھاجرت به « تا ١٨٧٠رکود سالھای . سؤال می بردند

 حماقت به اصطالح با اين وجود، امروز وقتی چنين تصمياتی را مورد بررسی قرار می دھيم، از کوتاه فکری و

بحران ھای پوچ ولی اسفناکی که تصميمات آنھا در سرزمين ھای دور . مردان دولتی آن دوران شگفت زده می شويم

، )١٩١١(يا در آگادير ) ١٨٩٨ -  عليه جنبش مھدی –در سودان ( به وجود می آورد، مانند نبرد فشودا افريقادر 

  ).١۶(د می کندئيداوری ما را در مورد آنھا تأ

 ھای کوچک بروکراتيک که خارج از نظارت و کنترل بودند واحددر عين حال می توانيم ببينيم که چگونه در آغاز 

 افسر و ٩( بود ه نفر١٢٩بحران فاشودا، در جنوب سودان شامل يک گروه . به بحرانھای بين المللی دامن زدند

 ماه آمد و رفت، به انگيزۀ پوچ ١۴ فرانسه پس از اين گروه نظامی).  تيرانداز سنگالی١٢٠درجه دار فرانسوی و 

 در پی خنثی سازی طرح رودز برای تثبيت حضور بريتانيا از جنوب افريقاتثبيت حضور فرانسه از شرق تا غرب 

ی اس المانپيش آمد، يعنی ورود تحريک آميز توپچی ھای » ماجرای اگادير«وقتی ). ١٧( بودند افريقابه شمال قارۀ 

ر در يک شھر مراکشی که محصول تصميم جنون آسای معاون وزيز امور خارجه بود، مھمترين نتيجۀ ام اس پانز

  ).١٨( در جنگ جھانی اّول انجاميد المانآن تحکيم مناسبات دوستانۀ فرانسه و بريتانيا بود که به شکست 
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 صلح امريکائی با آزمون صلح بريتانيائی

وابستگی ھای جھانی، و . ئی نيستامريکای ديگری در دوران صلح جھان محکوم به تکرار تراژدی جنگ جھان

امروز ما با آگاھی و کارشناسی و انگيزۀ . عالوه بر ھمه، ارتباطات پيشرفت مھمی را پشت سر گذاشته است

امروز . بيشتری نسبت به گذشته می توانيم روند ھای تاريخی را تشخيص دھيم و بر آنھا تسلط بيشتری داشته باشيم

ای اقليتی در جھان بيش از پيش روشن است که نظامی گری اياالت متحده به انگيزۀ امنيتی توجيه شده ولی در بر

در واقع، چنين تمايل جنگ طلبانه ای موجب . واقع به تھديدی برای امنيت اين کشور و تمام جھان تبديل گشته است

 خاطرۀ نظامی گری بريتانيا در قرن نوزدھم را  اين موضوع–بر پا ساختن جنگ ھای بيش از پيش گسترده تر است 

  . در ذھن ما تداعی می کند

زيرا داليل . با وجود برھم خوردن فزايندۀ تعادل، برای مردم اياالت متحده يک راه حل تسکين دھنده باقی مانده است

 بيشتر از پيشينيان خيلی. ناامنی جھانی و به ھمچنين راه حل آنھا بيش از پيش درخود کشور آنھا واقع شده است

بريتانيائی، و خالف ملت ھای ديگر، شھروندان اياالت متحده در وضعيت مناسبی به سر می برند تا نه تنھا موجبات 

البته، . کاھش تنش جھانی را فراھم سازند، بلکه در عين حال به سوی نظم بين المللی عادالنه تری تحول يابند

و بار صلح بريتانيائی ولی پايان اسفناک . ن تحولی حتما تحقق خواھد يافتھيچکس نمی تواند پيشبينی کند که چني

بيش از پيش سنگينی که روی دوش شھروندان اياالت متحده گذاشته شده گواه بر ضرورت چنين تحولی به نظر می 

توافقات و در واقع کشور گشائی يک جانبۀ اياالت متحده، مانند بريتانيای کبير در گذشته، در حال حاضر، . رسد

 که طی چند دھه موجب ثبات نسبی بوده است را نقض - و به ويژه منشور اياالت متحده –قراردادھای بين المللی 

  .می کند

م که در حال حاضر تقويت سامانۀ نظامی اياالت متحده، سر منشأ و دليل اصلی نظامی سازی ئيبايد به روشنی بگو

نده ای، چنين روندی يادآور مسابقۀ تسليحاتی است که صنايع نظامی به شکل نگران کن. در سطح جھانی بوده است

  .  به جنگ جھانی اّول انجاميد١٩١١بريتانيا در گسترش آن شرکت داشت و پس از ماجرای اگادير در سال 

ت درواقع، اياال. تلقی کنيم» مسابقۀ تسليحاتی«با اين وجود، نظامی سازی در دوران حاضر را نمی توانيم به عنوان 

 به اندازه ای  بازار اسحه در سطح جھانی – و ھم پيمانانش در ناتو که سالح ھای مشابھی در اختيار دارند –متحده 

  :خود اختصاص داده اند که سھم فروش اسلحۀ روسی و چينی در مقايسه با آن بسيار ناچيز بنظر می رسد ه را ب
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 ٣٠٠ ميليارد و ٢١از موضع برتری برخوردار بوده، و اياالت متحده در بازار جھانی اسلحه  [...] ٢٠١٠سال «

 در ٢٠١٠ ميليارد دالر در سال ٧،۶روسيه با .  بازار بين المللی۵٢،٧%  ميليون دالر صادرات اسحه داشته، يعنی 

 ميليارد دالر صادرات اسلحه در سال ١٢،۶ سھم بازار بين المللی، با حساب ١٩،٣%مرتبۀ دوم قرار دارد و 

 و ايتاليا در مرتبه ھای المانزمينۀ فروش اسلحه پس از اياالت متحده و روسيه، فرانسه، بريتانيا، چين، در . ٢٠٠٩

  ).١٩(بعدی قرار دارند

 بازار جھانی ٧٩%يک سال بعد، وسعت صادرات اسلحۀ اياالت متحده به بيش از دو برابر افزايش پيدا کرد، يعنی 

  :اسلحه 

 ميليارد دالر رسيد، يعنی بيش از سه چھارم کل بازار اسلحه که ۶۶،٣ئی به اامريکسال گذشته، صادرات اسلحۀ «

 ميليارد دالر در جايگاه دوم ۴،٨روسيه در ھمين سال با .  ميليارد تخمين زده شده است٨۵،٣ حدود ٢٠١١در سال 

  »).٢٠(قرار گرفت

م است؟ نه برای دفاع در مقابله با در حال حاضر، بايد پرسيد که فعاليت اصلی ناتو که نيازمند اسلحه باشد کدا

  .روسيه، بلکه برای پشتيبانی اياالت متحده از جنگ خود ساخته عليه تروريسم در افغانستان مثل گذشته در عراق

يعنی بھانه ای برای نگھداری ارتش اياالت متحده که : را بايد در شکل واقعی آن درک کنيم » جنگ عليه تروريسم«

  . يافته، از طريق تحميل ناعادالنۀ قدرتی که بيش از پيش بی ثباتی آن آشکار می گرددبه شکل خطرناکی گسترش

  

شھروندان . به عبارت ديگر، امروز اياالت متحده نخستين کشوری است که سيل اسلحه را در جھان جاری ساخته

ما بايد ھشدار آيزنھاور در . رداين کشور الزاما بايد بخواھند اين عامل فقر و ناامنی مورد بررسی و بازبينی قرار گي

ھر تفنگی که ساخته می شود، ھر ناو جنگی که راھی آبھا می شود، «:  را به ياد بياوريم که می گفت ١٩۵٣سال 

 تداوم دزدی از آنھائی است که گرسنه ھستند و نمی توانند – در مفھوم نھائی –ھر راکتی که شليک می شود 

 )٢١.(»نھائی است که در سرما لباسی برای پوشيدن ندارندخوراکشان را تھيه کنند، و عليه آ

 ١٩۶٣ جون ١٠الزم به يادآوری است که رئيس جمھور کندی در سخنرانی خود در آمريکن يونيورسيتی به تاريخ 

ئی امريکائی تحميل شده با زور سالح ھای جنگی امريکاصلح «طرح صلحی را مطرح کرد که الزاما 

  )٢٢.(»نيست

شصت سال پس از به وجودآوردن نظام امنيتی اياالت . و ناپايدار ماند، ولی طرح خردمندانه ای بوداگر چه طرح ا

  خود اياالت متحده در دام وضعيت ناامنی از ديدگاه  –نا امريکا پاکس –ئی امريکا به اصطالح صلح –متحده 

  .روانی گرفتار آمده است که بيش از پيش عوارض پارانوياک را نشان می دھد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 فرھنگ اياالت متحده مانند احترام به حقوق بين الملل به بھانۀ تھديد تروريستی در حال ناپديد صوصيات سنتی خ

اين پديده چه در داخل . شدن است، اگر چه بخش مھمی از چنين تھديدی را خود اياالت متحده به وجود آورده است

  .کشور و چه در خارج قابل مشاھده می باشد

  

  »جنگ عليه تروريسم«اياالت متحده و عربستان سعودی و اتحاد سّری بين 

  

، بيش از نيمی از آن به عربستان سعودی ٢٠١١ئی در سال امريکا ميليارد دالر صادرات اسلحۀ ۶۶،٣از 

اين بخش از فروش اسلحه شامل دھھا ھليکوپتر از .  ميليارد دالر٣٣،۴اختصاص داشته است، يعنی مبلغی معادل 

 ھاوک است که به گفتۀ نيويورک تايمز برای دفاع عربستان در مقابله با ايران ضروری تشخيص نوع آپاچ و بالک

با اين وجود فروش اين سالح ھا بيشتر به دليل مداخلۀ فزايندۀ اين کشور در جنگ ھای نامتعارف و . داده شده است

 )٢٣).(به عنون مثال در سوريه(تجاوزکارانه صورت گرفته 

ستان سعودی در عين حال موضوعی اتفاقی نبود، بلکه محصول توافق بين دو کشوربود تا فروش اسلحه به عرب

 ، رئيس ١٩٧٣ و ١٩٧١طی بحران نفتی سال . ئی برای پرداخت نفت سعودی را جبران کندامريکاافزايش دالر 

 باالتر مذاکره جمھور نيکسون و ھنری کيسينجر با عربستان سعودی و ايران برای پرداخت نفت خام به بھای خيلی

  خريد اسلحه –کردند، ولی به اين شرط که ھر دو کشور دالرھای نفتی شان را به شکل ديگری دريافت کنند 

  )٢۴.(مھمترين شرط اين قرارداد بود

نکتۀ جالبی که يک نامۀ ثروت اياالت متحده و عربستان سعودی بيش از ھر زمان ديگری به يکديگر وابسته شده، 

سرمايه داران سعودی اصلی ترين تأمين کنندۀ امور مالی گروه ھای اسالم «:  کرده است ءا افشا آن رالکترونيک

  )٢۵(»افراطی مانند القاعده ھستند

 توسط خانوادۀ سلطنتی سعودی تأمين مالی شده و محلی برای ۀاتحاديۀ بين المللی اسالم گرايان، که به شکل گسترد

 ھستند که برخی از رھبران ئیده، در واقع جنبش جھانی اسالم گرايان سلفی ھامالقات ھای بين المللی آنھا تدارک دي

  )٢۶.(القاعده نيز از اعضای آن می باشند

طور خالصه، سرمايه ھای جاری در مناسبات بين اياالت متحده و عربستان سعودی به ھمان اندازه جھاد طلبان ه ب

  . ی خود ساخته عليه آنھا توسط نيروھای اياالت متحدهنزديک به القاعده  را تأمين مالی می کند که جنگ ھا

در جبھه ھای نوين، و در بطن مناطقی » جنگ عليه تروريسم«چنين وضعيتی با  شعله ور شدن آتش  به اصطالح 

که در گذشته در آرامش به سر می بردند، مانند مالی،  به نظامی سازی فزاينده در اياالت متحده و در خارج انجاميد 

  .ين تحوالتی از آغاز قابل پيشبينی بود چن–

را به عنوان جنگی بين دولت ھای قانونمدار و اصول گرايان اسالمی فناتيک » جنگ عليه تروريسم«رسانه ھا غالبا 

در واقع، از مدتھا پيش به اين سو، اغلب کشورھا دائما به شکل تناوبی با ھمان . و جنگ طلب معرفی می کنند
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اياالت متحده و بريتانيای کبير از اين قاعده . کنند که در فرصت ھای ديگر با آنھا می جنگندنيروھائی ھمکاری می 

  .مستثنا نيستند

  

در برخی . امروز، سياست خارجی اياالت متحده بيش از پيش به ھم ريخته است، به ويژه در حوزۀ عمليات سّری

 با جھاد طلبانی است که سازمان سيا در سال ھای کشورھا، به ويژه در افغانستان، اياالت متحده در حال مبارزه

 از آنھا پشتيبانی می کرد، که ھنوز از پشتيبانی ھم پيمانانی  مانند عربستان سعودی و پاکستان برخوردار ١٩٨٠

. ، اياالت متحد ه از ھمين نوع اسالم گرايان به شکل غير مستقيم پشتيبانی کردادر کشورھای ديگر، مانند ليبي. ھستند

 )٢٧.(ر کشورھای ديگری مانند کوزووو اصول گرايان با پشتيبانی اياالت متحد ه به قدرت رسيدندد

 

چند سال پيش، کريستوفر . در يمن، مقامات اياالت متحده پذيرفتند که مشتريانشان از جھاد طلبان پشتيبانی کنند

در گزارشی که تھيه کرده بود، اظھار  "بنياد کارنگی برای صلح بين المللی "بوسک پژوھشگر دانشگاھی در برابر

 :داشت 

، شمار زيادی از يمنی ھا ١٩٨٠در سال ھای . افراط گرائی اسالمی در يمن حاصل روندی طوالنی و پيچيده است«

پس از پايان اشغال افغانستان توسط شوروی، دولت يمن . در جھاد عليه شوروی ھا در افغانستان شرکت کردند

يق کرد که به کشور بازگردند، و به سربازان قديمی خارجی نيز اجازه داد که در يمن مستقر شھروندان يمنی را تشو

اغلب عربھای افغان توسط رژيم انتخاب شدند و آنھا را در بطن نھادھای امنيتی مختلف دولت به خدمت . شوند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

مبر زندانی شده  سپت١١  يمن پس از حملۀ تروريستیاين نوع گزينش ھا در مورد افرادی که توسط دولت. گرفتند

  . گذاشته شدءبودند نيز به اجرا

  

 اعضای القاعده در يمن

، در گزارش اطالعاتی که امروز از حالت محرمانه خارج شده، وزارت امور خارجۀ اياالت متحده ١٩٩٣از سال 

فغانستان را آشکار ساخت که يمن در حال تبديل شدن به مرکز مھمی برای تجمع بسياری از مبارزانی است که ا

اين گزارش در عين حال تأکيد داشت که دولت يمن يا مايل نيست و يا قادر نيست تا فعاليتھای آنھا را . ترک کرده اند

، رژيم حاکم اين اسالم گرايان را برای سرکوب مخالفان داخلی به ١٩٩٠ و ١٩٨٠طی سال ھای . محدود سازد

 )٢٨(». اسالم گرايان عليه نيروھای جنوب جنگيدند،١٩٩۴عالوه بر اين، طی جنگ داخلی . خدمت گرفت

  

، ھمين پژوھشگر دانشگاھی به اين نتيجه رسيد که جنگ اياالت متحده عليه تروريسم به پشتيبانی از ٢٠١١ چمار

 :يک دولت غير مردمی انجاميده، و از اصالحات ضروری اجتناب کرده است 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 سياست خارجی اياالت متحده روی –ی تروريسم متمرکز بوده  رومن فکر می کنم که سياست ما در يمن منحصراً «

من فکر می . ه جزيرۀ عربی تمرکز داشته و تمام مسائل ديگر را نديده گرفته است و القاعده در شبتروريسم و امنيت

ا با کنم که با وجود تمام دعاوی مقامات دولتی، ما روی تروريسم تمرکز داشته ايم و به مشکالت دولت يمن که دائم

فکر می کنم که چنين . بيکاری، سوء استفاده از قدرت، بزھکاری: رو بوده است توجھی نشان نداده ايم ه آن روب

ھمه در يمن می بينند که ما از اين رژيم ھا با بی اعتنائی به . ... عواملی سرانجام به سرنگونی دولت خواھد انجاميد

  )٢٩(».مردم يمن دفاع می کنيم

ن يکی از داليل اصلی تلقی کنيم که ابايد به عنو توسط اياالت متحده را» جنگ عليه تروريسم«اده، با بيان بسيار س

توضيح می دھد که چرا يمن، ھمانند ديگر کشورھا، توسعه نيافته باقی مانده و به مکانی مساعد برای تروريسم جھاد 

ی امنيتی، تنھا عامل محرک در دامن زدن به ولی سياست خارجی اياالت متحده، در زمينه ھا. طلبان تبديل شده است

زيرا منافع عربستان سعودی نيز ايجاب می کرد که نفوذ جھاد طلبان در جمھوری يمن . بحران يمن نبوده است

 آغاز شد، يعنی وقتی که خانوادۀ سلطنتی سعود از قبايل محافظه کار ١٩۶٠اين مورد از سال ھای . تقويت شود

استفاده کردند تا با حملۀ  دولت جمھوری يمن به جنوب عربستان سعودی که از سوی ساکن تپه ھای شمال يمن 

  )٣٠.(ناصر پشتيبانی می شد، مقابله کنند

. ساز و کارھای مختلف دولت ھا و بنگاه ھای اطالعاتی آنھا می تواند وضعيت مبھم و غير قابل نفوذی را ايجاد کند

ه جزيرۀ کی از رھبران اصلی القاعده در شبری مطرح کرده است، يبه عنوان مثال، ھمان گونه که سناتور جان ک

 به عربستان سعودی ٢٠٠٧مبر ارت در زندان گوآنتانامو، ماه نويک شھروند سعودی است که پس از اس«عربی 

او پس از پيمودن مسيری خاص برای بازيابی موقعيتش در کشور، دوباره به فعاليتھای ستيزه جويانه . بازگردانده شد

  )٣١(».اش در يمن بازگشت

مثل کشورھای ديگر، اياالت متحده می تواند برای جنگ در مناطقی که منافع مشترکی وجود دارد، مثل بوسنی، با 

  .شرط اين ھمکاری ھا اين است که تروريست ھا عليه آنھا اقدام نکنند. جھاد طلبان القاعده توافقاتی داشته باشد

اين واقعه وقتی روی داد که .  شد١٩٩٣گذاری در مرکز تجارت جھانی در سال ھمين شيوۀ کار بود که موجب بمب 

مصونيت آنھا به . دست کم دو نفر از عامالن مصونيت پيدا کردند و تحت حمايت مقامات اياالت متحده قرار گرفتند

 آماده سازی اسالم  گذاشته بودند و ھدف آنءدليل شرکت آنھا در طرحی بود که در مرکز الکفاح در بروکلين به اجرا

وليت خودش علی محمد را آزاد کرد، که ؤ بی آی به مس، در کانادا، اف١٩٩۴گرايان در جنگ بوسنی بود، و سال 

کمی بعد، علی محمد به . در واقع مأمور دو جانبۀ اياالت متحده و القاعده بود و در بطن مرکز الکفاح عمل می کرد

مبر، حمله به سفارت اياالت متحده در نايروبی در سال  سپت١١ کميسيون که بر اساس گزارشکنيا رفت، يعنی جائی 

  )٣٢.( را سازماندھی کرد١٩٩٨

  

  پشتيبانی عربستان سعودی از تروريست ھا

در واقع، اين کشور نه تنھا به . در اين بازی ابھام آميز و تاريک، مھمترين بازيگر احتماال عربستان سعودی است

 ھمان گونه که پيش از – صادر کرده، بلکه تأمين مالی آنھا را نيز به عھده داشته است چھار گوشۀ جھان جھاد طلب

 در برخی موارد نيز ارسال جھاد طلب با ھمکاری و ھمآھنگی –اين مطالبی در اين باره مطرح کرديم و ديديم 

 ديپلماتيک اياالت نيکار مراودات و نامه ھای الکترومقاله ای دربارۀ انتش. اياالت متحده صورت پذيرفته است
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تأمين کنندگان  امور مالی تروريست « در نيويورک تايمز منتشر شد آشکار ساخت که ٢٠١٠متحده، که به سال 

  )٣٣(».ھائی مانند القاعده سعودی ھا بوده اند

  :، ساندی تايمز نيز گزارش داد که ٢٠٠٧سال 

. ی شبکه ھای تروريستی در سطح بين المللی ھستندسعودی ھای ثروتمند مھمترين تأمين کنندگان امور مال[...] «

 که مأموريت نظارت بر امور مالی تروريست ھا را به عھده امريکااستوارت لوی، کارمند وزارت خزانه داری در 

 عربستان سعودی را ھدف می دارد، اظھار داشت که اگر می خواست بودجۀ تروريست ھا را متوقف کند، فوراً 

  )٣۴(» .گرفت

رش راشل ارنفلد، گزارشات مشابھی نشان داده است که مقامات عراقی، پاکستانی و افغان دخالت عربستان به گزا

  :د کرده اند ئيسعودی در تأمين مالی تروريست ھا را تأ

مالی القاعده، طالبان و لشکر ليس پاکستان گزارش داد که سازمان ھای ويژۀ امور خيريه، امور و، پ٢٠٠٩سال «

ر به جھاد طلبان، به  ميليون دال١۵در ھمين گزارش آمده است که سعودی ھا مبلغ .  ده داشته است را به عھهطيب

والن حملۀ انتحاری در پاکستان پرداخت کرده بودند که به مرگ بينظير بوتو، نخست وزير سابق ؤانضمام مس

  .پاکستان انجاميد

 شدۀ اطالعات عربستان گزارش ء افشادوسيۀ از ، بنگاه خبری براثا ، منبع خبری مستقل در عراق،٢٠١٠ماه می 

اين پشتيبانی ھا . د می کندئي پشتيبانی دائمی عربستان سعودی از فعاليت ھای القاعده در عراق را تأ دوسيهاين. داد

  [...]دراشکال ارسال پول و اسلحه انجام می گرفته است 

ر شد و به نقل از منابع مالی اطالعات افغان، از سال  در ساندی تايمز در لندن منتش٢٠١٠ می ٣١مقاله ای به تاريخ 

اين پول .   دست کم يک ميليارد و پانصد ميليون دالر از عربستان سعودی مخفيانه وارد افغانستان شده است٢٠٠۶

  )٣۵(». به طالبان اختصاص داشته استاحتماالً 

  :مور مالی محدود نمی شود با اين وجود، به گفتۀ تايمز، پشتيبانی سعودی از القاعده تنھا به ا

طی ماھھای گذشته، برخی مقامات مذھبی سعودی با انتشار فتوا برای تخريب اماکن مذھبی شيعيان در نجف و «

 برخی از اين –کربال در عراق فراخوان صادر کردند و بر اين اساس  موجب تحريکاتی در عراق و ايران شدند 

 در حالی که اعضای واال مقام دستگاه –ۀ تروريستی قرار گرفته بود اماکن پيش از اين با بمب گذاری مورد حمل

والن در بطن دستگاه سلطنتی از افراط ؤ را نکوھش کرده اند، ولی برخی مس اعمال تروريستیسلطنتی سعودی دائماً 

  .گرايان دفاع می کنند

رد که برای جنگ به عراق  شيخ صالح اللحيدان در يکی از مساجد مردان خيلی جوان را تشويق می ک٢٠٠۴سال 

بروند، و ھشدار می داد که امروز پا گذاشتن به خاک عراق خطرناک است و بايد از ماھواره ھای ملعون و 

اگر فردی از بين شما اين توان را . پھپادھای ھوائی اجتناب کرد که تمام خاک عراق را زير کنترل خود گرفته اند

مبارزه بپيوندد، و ھدفش به پيروزی رساندن کالم خدا می باشد، آزاد است در خود می بيند که به عراق برود و به 

   )٣۶(».که اقدام کند

  

  کشور مالی به عنوان مثال
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 - در شرف تکوين است،  يعنی جائی که اصول گرايان وھابی سعودی فعال ھستند افريقاامروز، فرآيند مشابھی در 

ه جزيرۀ عربی فارغ التحصيل ی جوانی که از مدارس مذھبی شب ھادر سال ھای گذشته در مالی، از طريق امام«

 )٣٧(».شده اند فعال بوده اند

نشريات بين المللی به انضمام الجزيره از تخريب بناھای تاريخی مرتبط به گورستان توسط جھاد طلبان گزارش داده 

  :اند 

 جينگاريبر در تومبوکتو، توسط مبارزان ]مرتبط به گورستان[به گفتۀ شاھدان، دو بنای گلی تاريخی مسجد قديمی «

در نتيجه اين .  تخريب شده است– يکی از شعبات القاعده که شمال مالی را تحت کنترل خود دارد –انصار دين 

اين . [...]  به ثبت رسيده  مورد تھاجم قرار گرفته استمنطقه که توسط يونسکو به عنوان ميراث فرھنگ جھانی

عمل تخريبی جديد در پی حمالت ديگری به بناھای تاريخی و مذھبی تومبوکتو در ھفتۀ گذشته انجام گرفت که 

» حرام«از سوی ديگر، انصار دين اعالم کردند که گورستان ھای قديمی . ن را تخريب جنون آسا ناميدآيونسکو 

مسجد جينگاريبر يکی از مھمترين بناھای تومبوکتو و يکی از مھمترين جذبه . م آن را ممنوع می داندبوده و اسال

انصار .  البته تا پيش از اين که منطقه برای سياحان ممنوع اعالم شود-ھای سياحتی اين شھر افسانه ای تلقی می شد 

اين اعالميه موجب اندوه . ان ھا ادامه خواھند داددين قسم يادکرده اند که بی ھيچ استثنائی به تخريب تمام گورست

  )٣٨(».بسيار زيادی در مالی و به ھمين گونه در خارج شد

  

 اعضای القاعده در مالی و گروگان ھای بريتانيائی

 يادآوری نکردند که تخريب گورستان ھا يک – به انضمام خبرگزاری الجزيره –ولی نويسندگان اين گزارشات 

  :بی ھا بود که توسط دولت سعودی حمايت شده و تداوم يافته است عادت قديمی وھا
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، در حکومت عبدالعزيز بن محمد بن سعود، وھابی ھای سعودی در عراق شھر کربال و ١٨٠٢ و ١٨٠١بين سال «

بخشی از مردم مسلمان را به قتل رساندند و مقبرۀ حسين بن علی، نوۀ پيغمبر اسالم و پسر . نجف را تسخير کردند

، سعودی ھا به مکه و مدينه حمله ١٨٠۴ و ١٨٠٣بين سال . لی بن ابی طالب، داماد پيغمبر اسالم را تخريب کردندع

کردند و بناھای تاريخی را از بين بردند، از جمله مقبره ای که روی قبر فاطمه دختر محمد پيغمبر اسالم ساخته 

. را تخريب کنند که به اعتقاد آنھا بت پرستی قلمداد می شدآنھا حتی می خواستند قبر خود محمد پيغمبر اسالم . بودند

 سعودی ھا با بولدوزر و با ايجاد آتش سوزی مقبرۀ آمنه بنت وھب را ويران کردند که مقبرۀ مادر محمد ١٩٩٨سال 

  )٣٩(» .پيغمبر دين اسالم بود و موجب بر انگيختن موجی از اعتراض در جھان مسلمانان شد

  

   ناامنی به عنوان مانع اصلی برای آنفرصتی برای صلح، و

امروز، ما بايد بين دستگاه سلطنتی سعودی و وھابيتی که توسط رھبران ارشد مذھبی در عربستان سعودی حمايت 

به ويژه به اين علت که شاه عبدهللا با مذاھب . می شود و برخی اعضای خاندان سلطنت سعودی تفکيک قائل شويم

برگزاری کنفرانس مذاھب با شرکت مسيحيان و از  از واتيکان ديدن کرد و ٢٠٠٧ديگر دست داد، و در سال 

  .يھوديان پشتيبانی به عمل آورد که سال بعد تحقق يافت

 اتحاديۀ عرب طرحی برای صلح بين اسرائيل و جلسۀ، وقتی که عبدهللا ھنوز وليعھد بود، در ٢٠٠٢سال 

د قرار گرفته ئي بسياری از دولت ھای شرکت کننده مورد تأبر اساس طرح او که توسط. ھمسايگانش پيشنھاد کرد

بود، می بايستی مناسبات بين کشورھای عربی و اسرائيل به حالت عادی بازگردد، و در ازای آن اسرائيل سرزمين 

 ترک کند، و راه حل عادالنه برای پناھندگان فلسطينی بر اساس قطعنامۀ ،ھای اشغالی را به انضمام اورشليم شرقی

 آريل شارون که در پست نخست وزيری اسرائيل بود  ٢٠٠٢سال .  گذاشته شودء سازمان ملل متحد به اجرا١٩۴

اين طرح را نپذيرفت، ژرژ دابليو بوش و ديک چنی نيز که برای جنگ عليه عراق مصمم بودند، طرح او را رد 

  :با اين وجود، ھمان گونه که داويد اوتاوای اظھار داشته است . کردند

متحده و  دارد که بی گمان می تواند زمينۀ ھمکاريھای بين اياالت ئی جذبه ھا٢٠٠٢طرح صلح عبدهللا در سال «

 اتحاديۀ عرب به سال جلسۀپيشنھاد عبدهللا در . لۀ اسرائيل و فلسطين فراھم سازدأعربستان سعودی را روی مس

و نخست [ د، رئيس جمھور اسرائيل شيمون پرزد قرار گرفته بوئي توسط تمام کشورھای شرکت کننده مورد تأ٢٠٠٢

اولمرت از آن استقبال کردند، و بارک اوباما برای نخستين مصاحبه شبکۀ تلويزيون سعودی العربيه را ] وزير اھود

با اين وجود بنيامين . انتخاب کرده بود، شجاعت عبدهللا را برای طرح صلحی که پيشنھاد کرده بود، تبريک گفت

نوان نخست وزير جديد اسرئيل قويا با طرح سعودی مخالفت کرد، به ويژه در مورد طرح اورشليم نتانياھو به ع

  )۴٠(».شرقی که به عنوان پايتخت دولت فلسطينی مطرح شده بود

، اين طرح منجمد شد، اسرائيل نيّت خود را برای حملۀ نظامی به ايران آشکارا مطرح کرد و اياالت ٢٠١٢سال 

با اين وجود، رئيس جمھور اسرائيل شيمون پرز از .  انتخابات رياست جمھوری منفعل باقی ماندمتحده به دليل سال

 استقبال به عمل آورده بود، و جرج ميچل وقتی که به عنوان فرستادۀ ويژۀ رئيس ٢٠٠٩اين طرح مبتکرانه در سال 

د دارد اين طرح را در سياست جمھور اوباما در خاورميانه برگزيده شده بود، اعالم کرد که دولت اوباما قص

  )۴١.(خاورميانه به کار ببندد

چنين پشتيبانی ھائی که به اين شکل بيان شده، نشان می دھد که توافق صلح در خاورميانه از ديدگاه نظری ممکن 

در واقع ھر قرار داد صلح، پيش از ھمه به .  در آوردن آن خيلی دور ھستندءولی ھنوز از احتمال به اجرا. است
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اعتماد متقابل نيازمند است، ولی وقتی ھر يک از طرفين در رابطه با آيندۀ کشورش احساس نا امنی می کند، رسيدن 

  .به چنين توافقی مشکل بنظر می رسد

 سال پيش از قراردادھای ٣٠برخی مفسرين طرفدار صھيونيسم مانند چارل کروتامر يادآوری می کنند که، طی 

  ).۴٢(بوده است» ھدف مشترک اتحاديۀ عرب«کمپ ديويد، تخريب اسرائيل 

بسياری از فلسطينی ھا، به ھمين ترتيب بخشی مھمی از حماس می ترسند که توافق صلح عادالنه نباشد و خواست 

  . نديده گرفته شود،ھای واقعی آنھا را در اختالفاتی که با اسرائيل دارند

بی عدالتی و فقدان امنيت دو وجه مشترک .  تعلق دارددر خاورميانه، ناامنی به پيکرۀ احساسی مشترک و ھمگانی

در اين . جو کنيم و منشأ اصلی موقعيت فعلی امور بين المللی را نيز بايد در بی عدالتی ھا جست. اين احساس است

جا به سادگی به اياالت متحده توصيه می کنم که بايد به ياد داشته باشد که مشکالت مرتبط به امنيت و عدالت نمی 

  .تواند به شکل جدا از يکديگر حل شود

ی شمالی، بايد درک کنيم که اسرائيلی ھا و فلسطينی ھا در وضعيت مشابه وضعيت امريکاما به عنوان شھروندان 

جنگی زندگی می کنند، و ھر دو ملت داليلی متعددی دارند که از صلح نيز ھراس داشته باشند، زيرا ممکن است که 

در خاور ميانه خيلی از شھروندان بی گناه کشته شده . ست در وضعيت خطرناکتری قرار دھدصلح آنھا را از آنچه ھ

  .حرکات اياالت متحده نبايد اين ميزان از تلفات را وخيم تر سازد. اند

 ١١پس از . نه منحصر نمی باشداين احساس ناامنی که بايد آن را مانع اصلی صلح تلقی کنيم، تنھا به خاورميا

م اياالت متحده اضطراب از ناامنی را احساس کردند، و ھمين موضوع کامال توضيح می دھد که به چه مبر، مردسپت

توسط بوش، چنی و اوباما مخالفت نکردند و » جنگ عليه تروريسم«علتی عليه سياستھای جنون آميز جنگی 

  .مقاومت اندکی نشان دادند

با اين وجود، ھدايت . قول امنيت مطمئن تری را داده اندئی ھا امريکاآنھائی که اين جنگ را ھدايت می کنند به 

 معرفی امريکاکنندگان جنگ به شکل متناقضی در حال گسترش تروريست ھائی ھستند که معموال به عنوان دشمن 

با به وجود . اين سياست در عين حال جنگ را به مناطق جديدی مثل پاکستان و يمن گسترش داده است. شده اند

نظر می رسد که جنگ عليه تروريسم بی وقفه ادامه می يابد، زيرا در حال ه ن خود ساخته، اين گونه بآوردن دشمنا

شباھتھای زيادی دارد، » جنگ عليه مواد مخدر«به ھمين علت، به .  در انجماد اداری ريشه دوانده استحاضر قوياً 

 در سطحی نگھداشته است که قاچاقچيان يعنی سياستی بدون فکر که سطح مخارج و درآمدھای قاچاق مواد مخدر را

  .جديدی را جذب کرده است

از سوی ديگر، جنگ عليه تروريسم به ويژه به ناامنی نزد مسلمانان دامن می زند، با آگاھی به اين امر که 

 کشورھای متعددی ھستند که شھروندانشان را در خطر می بينند، نه تنھا به دليل تروريست ھای جھاد طلب، بلکه به

فلسطينی ھا با ترس روزمره از . ناامنی در خاورميانه مانع اصلی صلح در اين منطقه است. دليل حمالت پھپادھا

ستمی که توسط مھاجران در کرانۀ باختری رود اردن بر آنھا روا داشته می شود، دائما در ترس از اعمال تالفی 

ر ترس از اعمال خصومت آميز ھمسايگانشان به سر اسرائيلی ھا نيز دائما د. جويانۀ دولت عبری زندگی می کنند

 ١١بر اين اساس، از . ريک استخانوادۀ سلطنتی در عربستان سعودی نيز در اين ترس و ھراس ش. می برند

  .، ناامنی و بی ثباتی ھم زمان گسترش يافته است»جنگ عليه تروريسم«مبر و آغاز سپت

به اين معنا که به عنوان مثال، . يری گسترش يابنده بر جا گذاشته استبايد دانست که ابعاد ناامنی در خاورميانه تأث

ی اين ئترس اسرائيل از ايران و حزب هللا، با ترس ايران از تھديدات اسرائيل به حملۀ گسترده به مراکز ھسته 
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ملۀ اسرائيل از سوی ديگر کارشناسانی مانند زبيگنيف برژنسکی دائما ھشدار داده اند که ح. کشور گره خورده است

نجامد، و چه بسی که به کشورھای ديگر نيز گسترش  طوالنی تر از آنچه اعالم شده بيعليه ايران می تواند به جنگی

  )۴٣. (يابد

من فکر می کنم که شھروندان اياالت متحده بايد از نا امنی که حمالت پھپادھای کشورشان در برخی کشورھا ايجاد 

نجامد که حمالت اتمی اياالت شود، ممکن است به ھمان نتايجی بيين حمالت متوقف ناگر ا. کرده است، نگران باشند

به اين معنا که قدرت ھای متعددی سعی خواھند کرد که به چنين :  مقدمات آن را فراھم ساخت ١٩۴۵متحده در سال 

م خواھد آمد، و در اين سالحی دسترسی پيدا کنند، و روشن است که امکان به کار بردن چنين سالحی برای آنھا فراھ

  .صورت اياالت متحده در چشم انداز دور محتمل ترين ھدف خواھد بود

بايد از خودمان بپرسيم که چقدر طول خواھد کشيد که شھروندان اين کشور به روند قابل پيشبينی اين جنگ خود 

  .ساخته پی ببرند، و برای جلوگيری از آن بسيج شوند

  

 حده اياالت مت-سانفرانسيسکو

  

  چه بايد کرد؟

در اين نوشته با استفاده از تشابه اشتباھات بريتانيا در پايان قرن نوزدھم، از مواضعی دفاع شده است که فراخوان به 

سوی نظم بين المللی با ثبات تر و عادالنه تری را مطرح می سازد تا از طريق گذار از مراحل عينی تحقق پذير 

 :برخی از آنھا نيز بايد به شکل تدريجی پيموده شود با آگاھی به اين امر که . گردد

  .کاھش تدريجی بودجۀ عظيمی که به دفاع و اطالعات اختصاص دارد)١

ليس سنتی در و، ولی با حفظ امکانات پ»جنگ عليه تروريسم«حذف تدريجی وجوه خشونت بار به اصطالح )٢

  .مبارزه عليه تروريسم

مبر  سپت١۴اعالم شده در » وضعيت فوری«ت متحده را  می توانيم  به تشديد اخير نظامی گری از سوی اياال) ٣

اين .  نسبت دھيم، که از آن تاريخ تا امروز ھر ساله توسط رئيس جمھورھای اياالت متحده تمديد شده است٢٠٠١

اند بايد به آن ضميمه کرده » اقدامات دائمی دولت« متوقف شود، و آن چه را که به نام  بايد فوراً "وضعيت فوری"
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اين اقدامات دائمی حراست و دستگيری و بازجوئی بدون مجوز، و به ھمين گونه نظامی . مورد بازبينی قرار گيرد

  )۴۴.(سازی امنيت داخلی را نيز در اياالت متحده در برمی گيرد

که به لۀ تروريسم، بازگشت به آن ستراتژی قديمی ضروری می باشد أرای بررسی امور اطالعاتی و حل مسب) ۴

  .ليس مدنی بستگی داردوشکل اساسی به پ

 را فراخواندم که اقدامات ضروری برای جلوگيری از پارانويای عمومی به عمل آورد امريکاچھل سال پيش، کنگرۀ 

امروز، من به اين نتيجه رسيده ام که خود اين نھاد تحت . که در حال حاضر به شکل روزمره با آن زندگی می کنيم

در اين کشور، به اصطالح . درتی است که از اين ماشين جنگی اياالت متحده بھره برداری می کندسلطۀ دواير ق

  .بيش از پيشينيانشان در دوران فرمانروائی بريتانيا در حفظ برتری قدرت تالش می کنند» مردان سياسی«

 متحده در ايجاد تحول در چنين با اين وجود، يادآوری چنين واقعياتی به اين معنا نيست که بايد در قابليت اياالت

بلکه بايد به ياد داشته باشيم که چھل سال پيش از اين اعتراضات سياسی نقش . وضعيتی اميدمان را از دست بدھيم

  .ن کننده ای در متوقف ساختن جنگ ناعادالنۀ ويتنام به عھده داشته استئيتع

با . نتوانست مانع جنگ غيرقانونی عليه عراق شود  تظاھرات يک ميليون نفری در اياالت متحده ٢٠٠٣البته سال 

پرسشی که امروز . نظر می رسيده اين وجود، تظاھرات عظيم و تجمعات در مقاطع نسبتا کوتاه، شگفت آور ب

مطرح می باشد، اين است که آيا مبارزان سياسی قادر خواھند بود که روش ھای مبارزاتی نوينی را به شکل دراز 

  . گذارندءامدت و مؤثر به اجر

.  تظاھرات خيابانی عليه جنگ را خنثی ساختامريکاطی چھل سال، به بھانۀ طرح برای تداوم دولت، ماشين جنگی 

با درک و آگاھی از چنين روندی، و با استفاده از الگوی جنون آسای نظامی سازی عظيم بريتانيا، جنبش ضد جنگ 

نه . زمينۀ تاکتيک فشار در بطن نھادھای اياالت متحده بپردازدفعلی بايد در ھمآھنگی، به آزمون ھای تازه ای در 

. زيرا افشای شکاف اجتماعی بين فقير و غنی کافی نخواھد بود. تنھا اشغال خيابان ھا به وسيلۀ افراد بی خانمان

ويم و ما بايد فراتر از اين بر.  از ھمين شيوه استفاده می کرد ولی کافی نيست١٩٠٨ويسلون چرچيل نيز در سال 

اگر چه نھاد ھا دچار اختالل . بدانيم که منشأ اين نابرابری ھا در مراتب نھادينه نھفته است که می تواند تصحيح شود

  .است» جنگ عليه تروريسم«يکی از اين مراتبی که مورد نظر می باشد، موضوع به اصطالح . شده باشند

ولی فکر می کنم که گسترش عمومی اين جريان . نيمناممکن است که بتوانيم موفقيت چنين جنبشی را پيشبينی ک

  ...ئی را به ضرورت چنين جنبشی آگاه خواھد ساختامريکااجتماعی  بخش بيش از پيش فزاينده تری از شھروندان 

و براين باور ھستم که يک اقليت ضد جنگ و صلح آميز که به خوبی ھمآھنگ شده باشد می تواند پيروز شود، و 

امروز، نھادھای کليدی . ه به منابع حقيقی و حسن نيّت بين دو تا پنج ميليون نفر را گردآوری کندمی تواند با تکي

به ويژه، کنگره که ميزان . جھان سياست در اياالت متحده نه تنھا دچار اختالل ھستند بلکه غير مردمی نيز می باشند

  .  در صد رسيده است١٠محبوبيت آن به 

ت خصوصی و پيمان کار ساالرانه در مقابل اصالحات خردگرايانه يکی ديگر از مقاومت سر سختانۀ جھان ثرو

مشکالت پر اھميت است، ولی ھر چه بيشتر ثروتمندان به شکل آشکار نفوذ ضد دموکراتيک خود را نشان دھند، 

، آنھا راً اخي. بيشتر ضرورت محدود ساختن سوء استفاده ھای آنھا از قدرتی که در اختيار دارند آشکار می گردد

بودند که با توافق » متھم «ءاعضای کنگره را ھدف گرفتند برای آن که از اين نھاد اخراجشان کنند، اين اعضا

در اين کشور، مطمئنا اکثريتی از شھروندان وجود دارد که می . يکديگر می خواستند به حل مسائل دولتی بپردازند

  .تواند برای دفاع از منافع عمومی بسيج شود
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ھدف از اين نوشته ارائۀ چنين روش ھائی نبوده و . تژی ھای نوين و فنون اعتراضی ضروری خواھد بودسترا

با اين وجود، بايد پيشبينی کنيم که اعتراضات آينده يا اعتراضات در جھان مجازی بايد از انترنت در فرآيند . نيست

  .مبارزاتی به بھترين شکلی استفاده کند

 که به ھيچ عنوان نمی توانيم  از پيروزی در اين مبارزه برای منافع عمومی عليه منافع مئييک بار ديگر بايد بگو

ولی با افزايش فزايندۀ خطر . خصوصی و ايدئولوژی ھای ارتجاعی و نا آگاه با اطمينان حرف بزنيم و پيشبينی کنيم

می ضرورت خود را به اثبات می منازعات ويرانگر بين المللی، بيش از پيش بسيج عمومی برای دفاع از منافع عمو

  .بررسی تاريخ يکی از بھترين روش ھا برای اجتناب از تکرار فاجعه است. رساند

ولی به ھر صورت، من بر . آيا چنين اميد ھائی به پيدايش جنبش اعتراضی غير واقع گرايانه است؟ به احتمال قوی

  .اين باور ھستم که اين جنبش يک ضرورت است
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