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  خواھند ھا را در سوريه نمی چرا اعراب ما امريکائی

٢ 

کنيم  می ھا خيانت ھای خودمان در کشورھای آن آل که ما به ايده ھا از اين  آن. متنفر نيستند"آزادی ما"ھا از  آن 

  .متنفرند

  

 Seymour) ھرش نگار سيمور روزنامه. کند ای از اسالم که از شيعه حمايت می  بشار اسد علوی ھستند، فرقهۀخانواد

Hersh) شدن  پدرش او را بعد از کشته. شود جمھور ھرگز قرار نبود که بشار اسد رئيس": ای به من گفت در مصاحبه

بنا بر . " پزشکی در لندن به سوريه برگرداندۀدانشکد  رانندگی ازۀترش، جانشين مسلم حافظ اسد، در سانح برادر بزرگ

ھا اينترنت، روزنامه و دستگاه خودپرداز  آن". برد شدن می سمت ليبرال  ھرش پيش از شروع جنگ اسد کشور را بهۀگفت

ھای  مبر اسد اطالعات بسيار باارزشی از جھادی سپت١١پس از " .غرب نزديک شود خواست به د میداشتند و اس

 که سوريه تنوع قومی و باوجود اين". اختيار سيا گذاشت، کسانی که به گمان او دشمن مشترک بودند راديکال را در

 ".دادند تشکيل می ھا ارتش سوريه را سنی درصد ٨٠عنوان مثال،  به. ًمذھبی بسياری داشت رژيم اسد رسما سکوالر بود

وفاداری که با . اش بازگرداند شده تجزيه   اسد صلح را به کشوردۀاسد با استفاده از ارتشی قوی، منظم و وفادار به خانوا

شد؛  آمادگی بالقوه برای اعمال خشونت تضمين می  احترام ملی، دستمزد باالی افسران، دستگاه اطالعاتی مجھز و با

ھای اطالعاتی بسياری از کشورھای خاورميانه از جمله متحد  دستگاه  بته پيش از جنگ، اين دستگاه اطالعاتی ازال

ای از  ًاسد مطمئنا مانند عربستان ھر چھارشنبه عده": روتر بود و به گفته ھرش ميانه  نزديک ما، عربستان سعودی،

  ".زد نمی  مردم را گردن

  :گويد نگار ديگری که در اين زمينه بسيار اطالعات دارد می هروزنام (Bob Parry) باب پری

فردی و حمايت از  ھای  شکنجه، کشتارجمعی، جلوگيری از آزادینۀکس در منطقه پاک و منزه نيست، اما در زمي ھيچ"

، ار، ليبيسوريه در برابر آنارشی که مص  کرد که کس باور نمی  ھيچ".تر است ھا بسيار معتدل تروريسم اسد از سعودی

 رژيم ۀآميزی عليه استفاد تظاھرات کوچک و مسالمت ٢٠١١ در بھار. پذير باشد يمن و تونس را به تجزيه کشاند آسيب

اين تظاھرات تحت تأثير بھار عربی که در تابستان پيش . مختلف مردم برپا شد ھای ل گروهواسد از خشونت برای کنتر
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ليکس فاش کرد که سيا پيش از اين اتفاقات در  ھرچند که ويکی. ه بود انجام شدعرب اتفاق افتاد ًتقريبا در سراسر دنيای

  .حضور داشت  سوريه

  . در سوريه بودندامريکاشان در خطر بود خواھان دخالت بيشتر  ھای نفتیدالرھای سنی که  اما پادشاھی

سنی اعالم   ھای م کرد پادشاھیای با کنگره اعال ، در جلسهامريکا، جان کری، وزير خارجه ٢٠١٣مبر چھارم سپت

به سوريه و سرنگونی بشار  (Intervention)  برای تجاوزامريکا ھستند که ئیھا اند حاضر به پرداخت تمام ھزينه کرده

ًبرای دخالت در سوريه به ھمان روشی که قبال   امورۀ آمادگی انجام ھمامريکااند اگر  ھا گفته درواقع آن". اسد نياز دارد

 کری بارھا اين پيشنھاد ".کنند ھا را پرداخت می  ھزينهۀھا ھ آن  به کار برده است را دارد،] عراق[ای ديگریدر کشورھ

با احترام به پيشنھاد ":  تکرار کردامريکا مجلس نمايندگان ۀنمايندIleana Ros-Lehtinen لھتينن- را برای ايلينا روس

 کردن اسد، پاسخ مثبت است، بله اين وز به سوريه و سرنگون جھت تجاامريکاھای  برای تأمين ھزينه کشورھای عرب

  ".پيشنھاد روی ميز است

شدن در راه منافع  کشته  برایامريکائیای به استخدام جوانان  رغم فشارھای جمھوريخواھان باراک اوباما ھيچ عالقه به

ای ارسال نيروی زمينی به سوريه جمھوريخواھان بر اوباما خردمندانه درخواست. ھای نفتی بزرگ نداشت مالی شرکت

، فشار جمھوريخواھان و متحدان ٢٠١١را رد کرد؛ اما در اواخر سال  "رو ھای ميانه تروريست"و فرستادن پول برای 

  .سوريه کرد  را وارد جنگ درامريکاسنی ما 

سوريه را تشکيل  وستان به فرانسه، قطر، عربستان سعودی، ترکيه و انگليس پيوست و ائتالف دامريکا، ٢٠١١در سال 

 ۀ، شبک(Barada) بارادا ۀ به شبکدالر ميليون ۶سيا . ًدادند، ائتالفی که رسما خواھان برکناری اسد از قدرت بود

اسناد اطالعاتی عربستان که . توجيه کنند  تھيه کند و برکناری اسد رائیھا ، پرداخت کرد تا برنامهئیتلويزيونی بريتانيا

ھای سنی راديکال  ترکيه، قطر و عربستان سعودی جھادی ،٢٠١٢دھد که در سال  کرد نشان میويکی ليکس منتشرشان 

قطر که . کردند تا رژيم اسد را سرنگون کنند نظامی و آموزشی می سوريه، عراق و مناطق ديگر را تجھيز مالی،

 را در سوريه راه بيندازد و ئیاھ گذاری کرد تا شورش  سرمايهدالرميليارد  ٣  ترين منافع را در اين بين داشت بيش

ای از سيمور ھرش  بر اساس مقاله. شورشيان سوری را در پايگاھايشان در قطر آموزش دھند  پنتاگون را وادار کند تا

  .ھای قاچاقی سيا را ترکيه، قطر و عربستان پرداخت کردند  سالحۀھزين  ٢٠١۴اپريل در 

توليدات  لوگيری کنتر ھای سوريه و ايران برای بازپس رژيمسنی برای تضعيف - انداختن جنگ شيعه ايده راه

، طرح ٢٠٠٨در سال  (Rand Corporation) ه رندمؤسسگزارش .  جديدی در پنتاگون نيستۀ ايد، منطقهئیپتروشيميا

  ل نفت و گازواين گزارش کنتر. دھد دقيقی از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ارائه می

 رند ".است ھای طوالنی  جنگۀدر ارتباط نزديک با ادام"کند که   معرفی میامريکا "اولويت اول"خليج فارس را 

   را برای تقويت"ھای غيرمتعارف عمليات مخفی، عمليات پشتيبانی و جنگ"استفاده از 

گرايان جھادی  ملی توانند از اش می  و متحدان محلیامريکا". کند  توصيه می"نداز و حکومت کنيتفرقه ب"ژی يسترات

کار سنی در  ھای محافظه از رژيم توانند با حمايت  ھم میامريکارھبران " و "ھای نيابتی استفاده کنند رای ايجاد جبھهب

ھای سنی در برابر  توانند از دولت می...استفاده کنند سنی- برابر جنبش قوی شيعه در دنيای اسالم از مناقشه بين شيعه

  ".شان، ايران، حمايت کنند دشمن ھميشگی

ی در  ئخوشه ھا، انداختن بمب شد واکنش بيش از حد اسد به بحران ساخته دست خارجی بينی می طور که پيش مانھ

 امريکابه گردانندگان سياست  سنی کشاند و-ھا و کشتن شھروندان، سوريه را به دوقطبی شيعه ل سنیومناطق تحت کنتر

وقتی .  گاز است جنگی حقوق بشری استۀلول توا بر سر خط کنند که جنگی که در محأ القامريکااجازه داد تا به مردم 
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ارتش جدا شدند، ائتالف غربی ارتش آزاد سوريه را تجھيز   بخشی از سربازان سنی ارتش سوريه از٢٠١٣در سال 

ھا از ارتش آزاد سوريه در قالب گروه نظامی  تصوير رسانه. وجود آورد ثباتی بيشتری در سوريه به نظامی کرد تا بی

ً ارتش در صدھا ميليشيای مستقل مجددا گرد ھم آمدند و ۀشد واحدھای منحل. رو توھم بود ميانه ھای حدی از سوریمت

زمان،  تا آن. ھای جھادگرا ھستند که جنگجويان بسيار تأثيرگذاری ھستند ھا تحت فرمان يا متحد نظامی آن بيشتر

فراری از ارتش آزاد  ھای نظامی  سوريه رفتند و به گروهھای سنی القاعده در عراق از مرز عراق گذشتند و به ارتش

  . تجھيز نظامی کرده بود و آموزش داده بودامريکاسوريه پيوستند که بيشترشان را 

 ء از ابتداامريکا ريزان اطالعاتی رو عليه اسد ستمگر، برنامه ھای ميانه ھا از قيام عرب رغم تصوير غالب رسانه به

جديدی را در مناطق سنی عراق  ًھا جھادگراھای راديکال ھستند که احتماال خالفت اسالمی نفتی آندانستند که نايبان  می

 Defense) کنند، آژانس اطالعاتی دفاع که جالدان داعش جھان را تھديد دو سال پيش از اين. سازند و سوريه می

Intelligence Agency) ه بود، ھشدار داده بود به لطف حمايت  انجام داد٢٠١٢ست گا ١٢ای که در تاريخ  در مطالعه

نيروھای ) داعش کنونی(المسلمين و القاعده  ھا، اخوان سلفی"جھادگراھای سنی راديکال  سنی از- امريکائیمداوم ائتالف 

  ".کنند که شورشيان سوريه را ھدايت می اصلی ھستند

جنگ "اسد را به  آميز عليه بشار اضات مسالمت و کشورھای خليج فارس اعترامريکاھای  ھا با استفاده از پول اين گروه

ھای مذھبی و  قدرت"مذھبی که  شود که مناقشه به جنگ داخلی اين گزارش يادآور می.  بدل کردند"سنی- مذھبی شيعه

ل منابع وسوريه را جنگی جھانی بر سر داشتن کنتر ۀگزارش مناقش. کنند بدل شده بود  سنی از آن حمايت می"سياسی

کنند و   خليج فارس و ترکيه از مخالفان اسد حمايت میۀحاشي غرب، کشورھای"کند که در آن   میمنطقه توصيف

د ئيبينی پيدايش خالفت داعش را تأ  گزارش پنتاگون پيشۀرسد که نويسند نظر می به. "روسيه، چين و ايران از رژيم اسد

 الحسکه و( شرقی ۀ يا غيررسمی در سوري نکند احتمال دارد که حکومت سلفی رسمیتغييرشرايط  اگر": کرده است

 ".را منزوی کنند خواھند تا رژيم سوريه ھای حامی مخالفان می ًتشکيل شود و اين دقيقا چيزی است که قدرت) ديرالزور

و به موصل و الرمادی وارد  دھد که ممکن است اين حکومت جديد از مرز عراق بگذرد گزارش پنتاگون ھشدار می

  ".عراق تشکيل دھد ھای تروريست در سوريه و می با اتحاد با ديگر گروهدولتی اسال"شود و 

داعش در سوريه   تحت اشغالۀکه منطق اين. ًبينی پنتاگون دقيقا ھمان چيزی است که اتفاق افتاده است البته که اين پيش

  . نفت قطری است، تصادفی نيستۀًدقيقا ھمان مسير خط لول

زده  ھا را وحشت امريکائی سوی اروپا ھا مھاجر به ھا و ھدايت ميليون زدن  ما با گردن، نايبان سنی٢٠١۴اما در سال 

 و ٢٠٠٨-٢٠٠۴ھای  ای در سال.بی.اف  نيروی مشترک ضد تروريسممسؤول، (Tim Clemente) تيم کلمنت. کردند

 ۀژی که بر پاييسترات": ای به من گفت عراق، در مصاحبه  درامريکاليس ملی عراق و ارتش وای، پ.بی.رابط بين اف

که مجاھدين  ما ھمين اشتباه را وقتی. باشد ممکن است کورکورانه باشد "دشمن دشمن من دوست من است"تفکر 

ای که روسيه افغانستان را ترک کرد، دوستان فرضی ما تخريب  از لحظه. مرتکب شديم افغانستان را آموزش داديم ھم

  ".ای بدن افراد و شليک به ما را آغاز کردندکردن زنان، قطع اعض برده آثار باستانی،

برکناری اسد  ۀ سياست داد و کمتر دربارتغييرکه داعش شروع به قتل زندانيانش در تلويزيون کرد، کاخ سفيد  وقتی

انداختن بين خود و شورشيانی که  دولت اوباما شروع کرد به فاصله. صحبت کرد و بيشتر روی ثبات منطقه تأکيد کرد

، معاون ٢٠١۴بر وسوم اکت. سمت متحدانمان گرفت کاخ سفيد انگشت اتھام را به. گذاری کرده بود ھا سرمايه روی آن

 : ٢کندی در انستيتو سياست دانشگاه ھاروارد به دانشجويان گفت .اف  جانجلسۀجمھور، جو بايدن، در  اول رئيس

ضيح داد که ترکيه، عربستان سعودی و امارات  او تو".مشکل ما در سوريه ھستند ترين متحدانمان در منطقه بزرگ"
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صدھا " راه انداختند و "جنگی نيابتی بين شيعه و سنی" و "خواھان سرنگون کردن اسد بودند شدت به"متحد عربی 

گروھی  جنگيد از جمله القاعده و جبھه النصره، دو ھا ھزار تن اسلحه به ھرکسی که عليه اسد می  پول و دهدالر ميليون

موضوع عصبانی بود  بايدن به نظر از اين.  کمک کردند" با ھم ادغام شدند و داعش را تشکيل دادند٢٠١۴ال که در س

  شان به اھدافمان اعتماد  مورد اعتمادمان برای پايبندی"دوستان"توانيم به  که نمی

  .کنيم

ھا، اين  امريکائی برای بيشتر. کنند  را به ايجاد داعش متھم میامريکاًدر سرتاسر خاورميانه، رھبران عرب معموال 

قدر زياد است که نتيجه   آنامريکاحضور  ھا، شواھد ھرچند که برای بيشتر عرب. رسد دست اتھامات احمقانه به نظر می

  .بگيرند کمک ما به داعش عامدانه بوده است

ھا را  سيا آن  ھستند کهئی و سازمانی پيرو جھادگراھاوژيکو رھبران داعش از نظر ايدئولدرواقع بيشتر جنگجويان 

  . سال از سوريه و مصر تا افغانستان و عراق پرورش و توسعه داده بود٣٠برای بيشتر از 

سکوالر صدام را  بوش دولت.جمھور جرج دبليو رئيس. ای در عراق صدام وجود نداشت  القاعدهامريکاپيش از تجاوز 

 را خلق کرد که ئیھا ارتش سنی ًبا سوءمديريت وحشتناکش عمال (Paul Bremer) اش پال برمر نابود کرد و فرستاده

او . حاکم بعث صدام را غيرقانونی اعالم کرد برمر شيعيان را به قدرت رساند و حزب. شود امروز داعش ناميده می

سپس . ھا تا مدارس برکنار کرد انهھايشان در وزارتخ از پست ھا را  ھزار کارمند دولت و افسر حزب، بيشتر سنی٧٠٠

ھا سنی عراق را از  کارھای برمر ميليون. درصدشان سنی بودند را اخراج کرد ٨٠ ھزار نفر از مردان ارتش که ٣٨٠

کرده، توانمند،  ھای افسرده، عصبانی، تحصيل قدرتشان محروم کرد و گروھی از سنی جايگاه، اموال، رفاه و

. گذاشت دادن نداشتند را بر جای تر که ديگر چيزی برای از دست نئيا جايگاه اجتماعی پاشدت مسلح ب به ديده و آموزش

جنگجويان القاعده به سوريه را  ، متحدان ما حمله٢٠١١در ابتدای سال . ھای شورشی خود را القاعده عراق ناميدند سنی

 ۀبر اساس نوشت.  دادتغييررا به داعش خود   پس از ورود به سوريه القاعده نام٢٠١٣ اپريلدر . تأمين مالی کردند

. کنند ھای پيشين عراقی اداره می نرالج از ئیشورا داعش را": در نيويورکر (Dexter Filkins) دکستر فيلکينز

 ".اند گرايان راديکال بدل شده  به اسالمامريکاھای  اند که در زندان بوده بيشترشان عضو حزب سکوالر بعث صدام...

ًنظامی که اوباما به سوريه فرستاد يقينا به اين جھادگراھای نظامی رسيده است و به نفع آنان   کمکردال ميليون ۵٠٠

  عراق و سوريهۀای، به من گفت که تفاوت مناقش.بی. نيروی مشترک ضد تروريسم افمسؤولکلمنت،  تيم. تمام شده

. گريزند می شان بجنگند از جنگ به اروپا ۀکه بمانند و برای جامع جای اين ھا مرد در سن جنگ است که به ميليون

خواھند از  ھا می آن. ھا نيست آن گريزند که جنگ رو از جنگی می گرايان ميانه توضيح بديھی اين اقدام اين است که ملی

توانيد  شما نمی. استبداد جھادگرايان سنی بگريزند کند و چکش شدن بين سندان ظلم اسد که روسيه از آن حمايت می له

ملتشان کشيده شده است، چه واشنگتن طراحش باشد چه مسکو،  ای که برای نکردن از نقشه ھا را به خاطر استقبال آن

ھای  اند که ممکن باشد سوری آل برای سوريه باقی نگذاشته ای ايده برای آينده ای ھا ھيچ گزينه ابرقدرت. سرزنش کنيد

   . گاز جانش را از دست دھدۀخواھد به خاطر خط لول  نمیکس جنگيدن برای آن باشند؛ و ھيچ رو حاضر به ميانه

 

  حل چيست؟ راه

در خانه است،  ھای عرب و امنيت ملی ل ملتو تحت کنترئیھا اگر ھدفمان صلحی پايدار در خاورميانه، تشکيل دولت

ھای تاريخ مشتاق   درسآموختن از ًبرای ھر تجاوز جديد به خاورميانه بايد با چشمی کامال باز به تاريخ بنگريم و برای

ًتوانيم تصميم رھبرانمان را دقيقا  مناقشه را بفھميم می  تاريخی و سياسی اينۀھا زمين امريکائیکه ما  تنھا وقتی. باشيم
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ھا برای حمله به  امريکائیکردن  ھمان تخيالت و ادبياتی که برای قانع رھبران سياسی ما با استفاده از. موشکافی کنيم

آليستی عليه ظلم،  ھا را قانع کردند که تجاوز ما به سوريه جنگی ايده امريکائیبردند،   به کار٢٠٠٣عراق در سال 

  قديمی خط لوله وۀًما مکررا ديدگاه اعرابی را که بحران فعلی را تکرار نقش. تعصبات دينی است تروريسم و

است که سياست  گيريم؛ اما اگر قرار اديده میاعتمادی محض است ن که اين ديدگاه بی  اينۀدانند به بھان ژئوپولتيک می

سوريه جنگی است بر سر داشتن  ۀخارجی تأثيرگذاری داشته باشيم، بايد اين موضوع را به رسميت بشناسيم که مناقش

ايم؛ و فقط   سال در خاورميانه داشته۶۵که برای  ھای نفتی مخفی و غيررسمی شمار جنگ  بیۀمانند ھم ل منابع، بهوکنتر

اين تنھا پارادايمی . شوند ببينيم حوادث و وقايع فھميدنی می ی که اين مناقشه را جنگی نيابتی بر سر خط لولهزمان

جمھوريخواھان کنگره و دولت اوباما ھنوز رفتن اسد را به ثبات منطقه ترجيح  دھد چرا است که توضيح می) سرمشقی(

کند، چرا داعش ھواپيما  ی مبارزه در اين جنگ پيدا نمی را برائیرو اوباما ھيچ سوری ميانه دھند، چرا دولت می

کشيده  ھا رھبر مذھبی شيعه را اعدام کردند تا سفارتشان در تھران به آتش روسيه را منفجر کرد، چرا سعودی مسافری

 ۀدرازتر کرد و جنگند کند و چرا ترکيه پايش را از گليمش شود، چرا روسيه جنگجويان غير داعشی را بمباران می

آوارگان جنگ بر سر خط لوله و  اند اکنون به اروپا سرازير شده ھا مھاجری که ھم ميليون. روسی را سرنگون کرد

  .حماقت سيا ھستند

  ، کارتل مواد مخدری که ايدئولوژی انقالبی برای(Colombia&#39;s FARC) کلمنت داعش را با فارک کلمبيا

در انتھا، پول  .شما بايد داعش را يک کارتل نفت ببينيد": گويد او می. دکن دادن به افرادش داشت، مقايسه می انگيزه

دادن در  به سربازھا برای جان دادن ای برای انگيزه ايدئولوژی اسالمی تنھا وسيله. کند تصميمات و باورھا را ھدايت می

  ".راه کارتل نفت است

ژی يسترات ذيريم که اين مناقشه جنگی نفتی است، سوريه را دور بريزيم و بپۀ مناقشۀکه پوشش بشردوستان ھنگامی

خواھد   ھم نمیامريکائی ھا که به اروپا گريختند ھيچ شود؛ مانند سوری مان مشخص و واضح می سياست خارجی

لويت اول ما بايد چيزی باشد وھا ا اين جنگ جای به.  نفت به جنگ بفرستدۀشدن به خاطر خط لول فرزندش را برای کشته

تر شود، سپس الزم است که  در تأمين انرژی مستقل  بايدامريکاای نکرده است،  کس به آن اشاره ل ھيچحا که تابه

ھای بشردوستانه و تضمين امنيت   کمکۀمسألجز  به. کاھش دھيم شدت ھايمان در خاورميانه را به ھا و دخالت پروژه

   درامريکامرزھای اسرائيل حضور 

نقش داشتيم، تاريخ  ھا دھند که ما در ايجاد بحران که واقعيات نشان می درحالی. ی ندارداين مناقشه ھيچ دليل منطقی ديگر

  .ھا داريم دھد که قدرت کمی برای حل آن نشان می

آميز ما در  خشونت ھای گيريم که اکثر دخالت کننده را می گير و مبھوت  نفسۀکنيم اين نتيج وقتی به تاريخ نگاه می

  . دوم به بعد، به بدبختی و نتايج وحشتناک ختم شده استخاورميانه از جنگ جھانی

 در امريکاھای  دخالت  مستقيم آشکاری بينۀرابط":  به اين نتيجه رسيد که١٩٩٧ در سال امريکاگزارش وزارت دفاع 

  ". وجود داردامريکاخارج از مرزھايش و افزايش حمالت تروريستی عليه 

که رجل نفتی  از زمانی. ناميم در حقيقت جنگ نفتی ديگری است  می"ا ترورجنگ ب"بگذاريد روراست باشيم آنچه ما 

خارجی و ايجاد شرايط جنگی   برای سه جنگدالر تيليارد ۶ کرد، ما "جنگ طوالنی" اعالم ٢٠٠١ديک چنی در سال 

 نفتی که سودی ھای کاران نظامی و شرکت پيمان تنھا برندگان اين تفکر. در خانه برای تأمين امنيت ملی ھدر داديم

زدن به  رشدی تصاعدی در قدرت و تأثيرشان در ضربه ھای اطالعاتی که اند، آژانس تاريخی را به جيب زده

ما بر سر . شان بود، ھستند تجاوزھای ما ھميشه بھترين ابزار جذب نيروی اند و جھادگرايانی که ھايمان داشته آزادی
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 ھای کشيم، آرمان گناه را می کنيم، صدھا ھزار انسان بی را سالخی میکنيم، جوانان خودمان  می ھايمان معامله ارزش

ثمر و  بی ھای ئیدھيم تا در خارج از کشورمان ماجراجو کنيم و منافع ملی خود را ھدر می خودمان را نابود می

راه آزادی در جھان روشنگر   را که زمانیامريکائیايم و  نتيجه ما به بدترين دشمنانمان کمک کرده در. ای کنيم پرھزينه

جھانی از نظر اخالقی ھمه از آن نفرت  کند و در سطح بود را به دولتی تبديل کرديم که در امنيت ملی جاسوسی می

  .دارند

ھای   ارتشۀدربار ھا امريکائیبه  (John Quincy Adams)  در سخنان جان کوئينسی آدامزامريکاگذار  پدران بنيان

 آن مردان ".را پيدا و نابود کنيد به خارج از مرزھا برويد و ھيوالھا": ھشدار داده بودندمتحد و روابط خارجی پيچيده 

منشور آتالنتيک پژواک . در خانه ناسازگار است دانستند که امپرياليسم خارجی با دموکراسی و حقوق مدنی خردمند می

در طول ھفت دھه . کردن بر خود را داشته باشد بايد حق حکومت ھا بود که معتقد بودند ھر ملتی  آنئیھای ابتدا آل ايده

 را ربودند و ارتش امريکائیھا اين اصول بنيادين آرمانی  ھا و امثال آن چنی، نئوکان ۀگذشته، برادران دالس، دار و دست

  و تجھيزات

ًرسما از نظامی که  کاران ھای نفتی و پيمان ًھای بزرگ مخصوصا شرکت مان را برای منافع تجاری شرکت اطالعاتی

  .اين مناقشه کشتار راه انداختند، به کار گرفتند

و دموکراسی  ئیگرا  را از اين امپرياليسم جديد دور سازند و به راه آرمانامريکاھا  امريکائیزمان آن رسيده است که 

ما . ان کنيمصرف ساختن کشورم مان را ھا خود بر کشورھايشان حکومت کنند و انرژی ما بايد بگذاريم عرب. بازگردند

دادن به اعتياد مخربمان به نفت که  سوريه، با پايان اکنون آغاز کنيم، البته نه با تجاوز به نياز داريم که اين روند را ھم

  . داده استتغييرھای ناخوشايند و نامتعارف  ايده  را باامريکاقرن سياست خارجی  برای بيش از نيم

.  منتشر کردند١٩۴١ست گان چرچيل و فرانکلين روزولت در  است که وينستو مشترکیۀمنشور آتالنتيک نام بياني  -١

ھای جديد و گسترش مرزھايشان نخواھند  کنندگان در پی تصرف سرزمينءامضا. ١: عبارت است از مفاد اين منشور

ھر کشور باشد؛  مردم ۀھای آزادانه ابرازشد ات مرزی کشورھا مطابق خواستهتغيير ھا خواھان اين ھستند که آن. ٢بود؛

گذارند و خواستار اين ھستند که   حکومتشان احترام میۀ نحوتعيين ھا به خواست مردم کشورھای مختلف برای آن. ٣

ھا ضمن متعھدماندن به  آن. ۴ھا بازگردانده شود؛  آن اند به ھا محروم شده زور از آن حاکميت و استقالل مردمانی که به

 به تجارت و -خورده پيروز و شکست  از کوچک و بزرگ و-ساوی تمام کشورھاتعھدات موجودشان، برای دسترسی م

ھمکاری بين کشورھا در  ھا باالترين سطح ممکن آن. ۵مواد خام الزم برای پيشرفت اقتصادی، تالش خواھند کرد؛ 

اند؛  خواھان راھای اقتصادی، برای تضمين بھبود شرايط کاری، پيشرفت اقتصادی و امنيت اجتماعی برای ھمگان  زمينه

 ھا خواھان ايجاد صلحی ھستند که برای تمام ملل جھان، امکان اقامت در ھا، آن  ظلم و ستم نازیئیپس از نابودی نھا. ۶

در زمان صلح، تمام . ٧ھايشان را بدھد و اجازه دھد که تمام مردمان آزادانه و بدون ترس و نياز زندگی کنند؛  سرزمين

ملل جھان، بنا به داليل  ھا معتقدند که تمام آن. ٨ھا تردد کنند؛  ن مانع در درياھا و اقيانوسبدو توانست مردمان خواھند

 و المان[از نيروی نظامی پايان دھند، زيرا صلح پايدار زمانی که کشورھای متھاجم  منطقی و معنوی، بايد به استفاده

ھا  آن. ٩برند ممکن نيست؛  از مرزھايشان به کار میتھديد در خارج   را برایئی يا دريائیتسليحات زمينی، ھوا] جاپان

. ١٠ضروری است؛ ] جاپان و المان[سالح اين کشورھا  معتقدند تا ايجاد يک سيستم سرتاسری و ھميشگی امنيتی، خلع

دھد، حمايت  دوست کاھش می مردمان صلح شدنی که بار سھمگين تسليحات را برءھای اجرا ھا ھمچنين از ديگر تالش آن

  .کنند می
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