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 واشينگتن جھان را به ورطۀ جنگ می کشاند

 

 

 

 

 اياالت متحده را در وضعيت جنگی نگھداشته است، که جنگ عليه افغانستان ،امريکا سال پيش تا کنون، دولت ١٢از 

 و پاکستان و يمن و يا عليه سوريه، اين واقعيت به عنوان واقعه ای ممکن ھمچنان باقی اباشد يا عراق يا سومالی و ليبي
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ا از ديدگاه مالی و اعتبار اخالقی گران تمام می شود، به اين ھزينه جنگ ھ. می ماند و ايران نيز در صف ديده می شود

ئی و شمار قربانيان شھروندان و مردم عادی در کشوری که امريکاھا بايد شمار قربانيان و زخميان در جبھۀ سربازان 

ع کننده ای دارد و نه يک از اين جنگ ھا نه دليل قان و با اين وجود، ھيچ. مورد حمله قرار گرفته را نيز اضافه کنيم

اين منازعات به نفع دستگاه نظامی و امنيتی تمام شد، و بھانۀ محکمه پسندی بود برای ايجاد دولت . توجيه پذير است

اين جنگ ھا در عين حال وجھۀ خدماتی برای منافع . بدانيم» اشتازی« که می توانيم آن را ھمتای امريکاليسی وپ

ی را در مورد ضميمه سازی تمام کرانۀ باختری رود اردن و جنوب لبنان را از ميان  و ھر گونه مانع اسرائيل داشت

 .برداشت

با ھزينۀ سنگين و گسترۀ ويرانی ھائی که به بار آورده، ھر چه باشد، در ھر صورت، ھنوز، اين جنگ ھا خيلی از 

 . به دور است می در سطح جھانیوجنگ جھانی و يا از جنگ ات

 به کمک اياالت متحده و دولت ھای دست نشانده اش در -ذير برای بشريت، آن است که واشينگتن ولی جنگ اجتناب ناپ

عواملی که انگيزۀ واشينگتن در راه اندازی جنگ تمام عيار را . عليه روسيه و چين می خواھد بر پا کند - ناتو و آسيا

 .می باشد) ١(ئی امريکا -ی استثنا گرائتشويق می کند متعدد است، ولی اصلی که بر آن تکيه دارد،

بر اساس اين نظريه که روی خودشيفتگی بنا شده، اياالت متحده کشوری اجتناب ناپذير و ضروری است، زيرا تاريخ آن 

اولويت چنين ھدفی برای دولت . و الئيک در جھان برگزيده است» سرمايه داری دموکراتيک«را برای ايجاد حاکميت 

می دھد که در عرصۀ ملی و بين المللی از موضع برتر با اخالق سنتی و ھر قانونی ، به اين کشور اجازه امريکا

 .برخورد کند

ول خشونت ھای نا موجه عليه کشورھای ديگر، و  کس نيست که به عنوان مسؤ، ھيچامريکادر نتيجه، در بطن دولت 

برگ اصول نورنق بين المللی و عمليات تھاجمی عليه شھروندان غير نظامی و ارتکاب به جنايت جنگی با نقض حقو

ئی و امريکا جنايت عليه حقوق –کس نه برای اعمال شکنجه حساب پس می دھد  به ھمين گونه، ھيچ). ٢(متھم کنيم 

نقض قانون در مورد آزادی  جاسوسی و تجسس بی مجوز، :  نه برای نقض بی شمار حقوق اساسی - عليه منشور ژنو 

، اعدام شھروندان بدون محاکمه، نفی روند حقوقی و محکوميت افراد بر اساس زجوبنيادی افراد و بازداشت بی م

 .فھرست طوالنی خواھد بود...عناصر و شواھد سّری

لمان نازی به نظر می رسد، اين ھمه بايد استثنائی و ضروری امی توانيم بپرسيم چرا دولتی که در تمام وجوه باز زائی  

گول خورده اند و تصور می کنند که مردمی ممتاز و استثنائی روی کرۀ زمين باشد؟ مردمی که تحت تأثير تبليغات 

نتيجۀ چنين روندی را می توانيم در .  خودشان را از دست می دھندخصوصيات بشریھستند به شکل اجتناب ناپذيری 

شغال خود درآورده ئی ببينيم که برای سرگرمی رھگذران بی گناه خيابان ھای کشوری را که به اامريکارفتار سربازان 

 .اند ھدف تير قرار می دھند، اين صحنه ھا را می توانيم در ويدئوئی که برادلی منينگ نيز منتشر کرده ببينيم

ئی امريکا، گروه ھای دفاع قانون اساسی و افراد مستقل در انترنت، ]امريکااتحاديۀ آزادی ھای شھروندی  [یبه استثنا

د کرده اند و البته اعتراضاتی را نيز به شکل ئيايات و بی مرگی دولت خودشان را تأھا، به انضمام کليساھای مسيحی جن

 . زمزمه ھای ضعيف مطرح کرده اند

ايش روی دولت ھای گری اخالقی واشينگتن را تشويق می کند تا حدود زيادی به فشارھءدر واقع، نبود ھر گونه افشا

 . را مختل ساخته اندامريکای فزايد، زيرا آنھا راه حاکميت جھانروسيه و چين بي

 سال پيش، اياالت متحده بی وقفه ٢٢، يعنی از ١٩٩١از تاريخ فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در سال 

روی روسيه کار کرده تا نقض قرارداد بين ريگان و گورباچف پيش رفته است واشينگتن ناتو را به اروپای شرقی و 
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عالوه بر اين، برخی از . و در مرز روسيه پايگاه ھای نظامی ايجاد کرده استکشورھای بالتيک گسترش داده 

 .کشورھای عضو شوروی مانند گرجستان و اوکرائين را تشويق می کند که به ناتو بپيوندند

ئی ھا در مجاورت مرز روسيه پايگاه نظامی و قرارگاه موشکی بر پا کرده اند و برای چنين کارھائی تنھا يک امريکا

ولی روسيه در .  را نفی کنند و به خرده بگيرندامريکاف داشتند و آن ھم اين بود که توان روسيه در مقابله با حاکميت ھد

جز واکنش در تھاجم به گرجستان در اوتسيای جنوبی، در مقابل ه  ھمسايگانش واکنش تھديد آميزی نشان نداد و بۀرابط

 .ماند خيلی با شکيبائی خاموش باقی امريکاتحريکات 

عالوه بر استقرار پايگاه ھای دفاع ضد موشکھای . ر رويکردھايش می باشدييبا اين وجود، دولت روسيه در حال تغ

، دولت جرج دابليو بوش عنصر امريکائی در اعماق روسيه و کار برد تکنولوژی نوين توسط ارتش امريکابالستيک 

می، که از اين پس می تواند به عنوان دفاع و وه سالح ھای ات افزود که مرتبط است بامريکاتازه ای به نظريۀ نظامی 

و ھمانگونه که ميشل شوسودوسکی نيز : مترجم (پاسخگوئی به نيازھای عمليات پيشگيری کننده به کار برده شود 

 گونه  ايجاد کرد، به اين معنا است که ھرامريکاژی نظامی يتوضيح داده است، اين تحولی که جرج دالبيو بوش در سترات

می در اجرای طرح جنگی از ميان برداشته می شود و عالوه بر اين فرماندھان ومی و غير اتوتفاوتی بين سالح ات

د رئيس جمھور ئينظامی می توانند بر اساس نيازھايشان از جعبۀ ابزار پنتاگون برداشت کنند، بی آن که نيازی به تأ

   روسيه نشان می دھد که واشينگتن در حال آماده ساختن حمله ایوشنی به دولت رتمام اين موارد به). داشته باشند

 .مرگبار می باشد

 به تجاوز ءابتدا) ھر دو مجلس پارلمان(مبر در گردھمآئی فدرال روسيه  دس١٢نرانی اش در والديمير پوتين در سخ

ان سامانه ھای دفاعی تلقی  پرداخت او اعالم کرد که واشينگتن سامانۀ موشکھای ضد باليستيک خود را به عنوامريکا

ژيک است، و با نيّت واژگون ي نيروھای تھاجمی و ستراتایمی کند، ولی در واقع اين سامانه ھا از عناصر قطعی بر

 .ساختن توازن به نفع اياالت متحده بازانديشی شده است

ما ھرگز . ذھنش راه ندھدکس خيال تسلط نظامی بر روسيه را به  که ھيچ«: پس از بازشناسی تھديدات، پوتين گفت 

 ».نخواھيم پذيرفت

ما از درک چنين مواردی «: می توسط اوباما، پوتين اعالم کرد ودر مقابل به خاک سپاری منشور کاھش سالح ھای ات

 ». به وظيفۀ خودمان آگاه ھستيمکوتاھی نخواھيم کرد و کامالً 

بنويسد، رژيم اوباما را به عنوان بازگردانندۀ جنگ سرد که اگر اين جنگ بازمانده ای داشته باشد که بتواند تاريخ را 

رئيس جمھور ريگان آن ھمه برای خاتمه بخشيدن به آن تالش کرد و تبديل کردن جنگ سرد به جنگ گرم بازشناسی 

 .خواھد کرد

برای «ست که رژيم تنھا به دشمن ورزی عليه روسيه بسنده نکرده و اعالم کرده است که دريای جنوبی چين منطقه ای ا

چنين ادعائی مثل اين است . ، و بر اين اساس به دشمن چين نيز تبديل شد»امنيت ملی اياالت متحده ارزش حياتی دارد

 .»برای امنيت ملی چين ارزش حياتی دارد«که چين اعالم کند که خليج مکزيک منطقه ای است که 

چرخش به سوی «يم اوباما در رژحرف پوچی نبوده است، ايشان در مورد دريای جنوبی چين عدبرای آن که بگويند که ا

واشينگتن با سرسختی تمام .  درصد از نيروی دريائی در منطقۀ تحت نفوذ چين ياد کرد۶٠از ضرورت گسترش » آسيا

 جنوبی، ويتنام، استراليا و تايلند تالش می وريایبرای تضمين کارکرد پايگاه ھای دريائی و ھوائی اش در فيليپين، ک

ند، و عالوه بر اين با پيوستن به کشورھای ھمسايۀ چين که به دعاوی اين کشور در مورد چندين جزيره و فضای ک

 .ھوائی وسيعتر معترض ھستند، به تحريکاتش افزوده است
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مبر، دولت چين طی نو. فراخوان داد»  زدائی جھانئیامريکا«خود راه نداده و برای ه ولی چين از اين تھديدات بيمی ب

 از روی کرۀ همی و امکان پرتاب آن را برای پاک ساختن اياالت متحدوعالم کرد که از اين پس تعداد کافی سالح اتا

ئی در دريای حنوبی چين امريکامبر، چين در پی برخورد با ناو موشک انداز سپس، در ماه دس.  در اختيار داردزمين

 .بود

 به جنگ  و چين حاکی از اعتماد به نفس افراطی است که معموالً اين رويکرد خشونت آميز اياالت متحده عليه روسيه

واشينگتن اطمينان دارد که ابتکارات فنی اش می تواند روسيه و چين را از پرتاب موشک بازدارد و از . می انجامد

 متحده بر اين در نتيجه، اياالت. سوی ديگر اطمينان دارد که آنھا نمی توانند با حملۀ موشکی واشينگتن روياروئی کنند

می دست بيابد وباور است که در حملۀ پيشگيرانه از پيش برنده است و با اين وجود، امکان اين که ايران به سالح ات

در حالی که، ضربه . آنچنان خطری را بايد ايجاد کند که گوئی جنگ پيشگيری کننده ضرورت فوری خواھد داشت

می دست بيابند وجود وزارت عظيم امنيت و که ممکن است به سالح اتپذيری اياالت متحده از چند مسلمان فرا وطنی

 ناچيز و بی اھميت تلقی می شود و از سوی امريکااگر ضد حملۀ روسيه و چين پس از حمالت . داخلی را توجيه می کند

 با يک مورد می از سوی ايران و چند مسلمان فرا وطنی پر اھميت تلقی می شود، در اين صورت بايدوديگر تھديدات ات

 .نا متعارف و غير معمول سر و کار داشته باشيم

عالوه بر اين، واشينگتن تنھا در محدودۀ ارسال پيغامھای جنگی به روسيه و چين باقی نمانده، بلکه تصميم گرفته است 

د با ايران را نيز که با اعالم تحريمات و جريمه ھای جديد تر عليه شرکت ھائی که با ايران رابطۀ تجاری دارند، قرار دا

 .نقض کرده و بی حاصل بگذارد

 واشينگتن می ئی ھا را به عنوان فقدان پايندی به قرارداد تلقی کردند، ھمان گونه که احتماالً امريکابوتاژ ايرانی ھا س

نثی خپرسشی که بر جا می ماند اين است که آيا توافقی که ھدفش . و را ترک کردند و به ايران بازگشتنديخواست، ژن

که البی اسرائيلی به حذف چنين  سازی تھديد جنگ عليه ايران بود، آيا می تواند دوباره به مذاکره گذاشته شود و يا اين

 .امکانی توفيق می يابد

 تأثيری  و يا اساساً –ئی نه تنھا تأثير اندکی روی دولت خودشان دارند امريکانظر می رسد که شھروندان ه اين گونه ب

عالوه بر اين، اپوزيسيون متشکلی که .  بلکه در عين حال ھيچ شناختی از نيات دولتشان ندارند- شته باشند نمی توانند دا

 . وجود ندارد-  که می رود تا آنھا را درگير جنگ جھانی سازد-بتواند با تجمعاتش مانع تمايالت جنگ طلبانۀ دولت شود

جو  و ئی و آسيائی يعنی متحدان دست نشاندۀ اياالت متحده جست بايد نزد کشورھای پوشالی اروپاآخرين اميد را احتماالً 

خطر انداختن خودشان در جنگی که ھدفش تنھا تأمين و تضمين حاکميت جھانی اياالت ه نفع چنين کشورھائی از ب. کنيم

مرگ و زندگی متحده می باشد کدام است؟ آيا پی نخواھند برد که سرآغاز اين بازی توسط واشينگتن برای آنھا به مثابه 

 است؟

لمان به تنھائی می تواند جنگ جھانی را متوقف سازد و در عين حال اين صرفه جوئی را در خدمت منافع خود به کار ا

بر اين اساس اتحاديه فروخواھد پاشيد و در اين . تنھا کاری که بايد انجام دھد، خروج از اتحاديۀ اروپا و ناتو است. ببرد

  .ی سلطه جويانه و ھذيان آميز اياالت متحده پايان خواھد دادسقوط به بلند پروازی ھا

Paul Craig Roberts 

Article original en anglais :Washington Drives thé World Toward War, publié le 14 

décembre 2014 
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 لمان با خط متصلان شده و منطقۀ منافع ييمنطقۀ منافع فرانسه با خط نقطه دار تع

 

 :توضيح مترجم 

1)      L'exceptionnalisme américain 

ئی نظريه ای است که جايگاه خاصی برای اياالت متحده در زمينه امريکااستثنا گرائی : برگرفته از ويکيپديای فرانسوی 

ھای احساس ملی، تحول تاريخی، نھادھای سياسی و مذھبی در جھان قائل می شود و به اين علت که کشوری است که 

 سال بيشتر از تأسيس ٥٠منشأ اين نظريه به آلکسی توکوويل نسبت داده شده است که وقتی . دهتوسط مھاجران ساخته ش

اياالت متحده نگذشته بود، می گفت که اين کشور بين کشورھای جھان جايگاه خاصی دارد، زيرا که نخستين دموکراسی 

نظر می رسد، اين ه  نشده ولی آنچه مسلم ببا اين وجود نسبت دادن اين نظريه به توکوويل ثابت. مدرن را تشکيل می دھد

ئی محصول جنگ سرد است که پس از فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی امريکااست که نظريۀ استثناء 

 .دوباره به صحنۀّ بين المللی بازگشت

اسرار و «ت عنوان در اينجا خواننده را به مقالۀ ونسان رينوآر روزنامه نگار آزاد فرانسوی مراجعه می دھم، تح)٢

ترجمه و منتشر شده در وبالگ ويژۀ کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف » رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده

 .شده در جنگ ھای معاصر

 /com.blogfa.stopua://http 

له به شھروندان غير نظامی جزء ھدف اصلی تھاجمات در اين مقاله می خوانيم که از دوران جنگ جھانی دوم حم

که در رسانه ھا دائما به شکل » خسارات جانبی«موضوع . ژی نظامی مطرح می باشدي و به عنوان ستراتامريکا

ژی نظامی يمحکمه پسند و عوام فريبانه مطرح می شود، در واقع از جمله موارد اتفاقی نيست، بلکه جزء الينفک سترات

: مراجعه کنيد و يا ھمينجا حده است، در اين مورد نيز می توانيد به مقالۀ ديگری در گاھنامۀ ھنر و مبارزه اياالت مت

 »پشت پردۀ حرکات خوفناک دولتی: خسارات جانبی «

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۴ جنوری ١٠

  ٢٠١۴ جنوری ٧مرکز مطالعات جھانی سازی، 
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