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 Political سياسی

  
  )Dmitry Minin(دميتری مينين 

زوده از   برگردان   شيری. م. ا: و اف

  ٢٠١٢ سپتمبر ٢١

 

  قتل سفير امريکا در ليبيا، 

  کاخ سفيدۀنماد شکست سياست خاورميان
  

  .آن که باد می کارد، توفان درو می کند

، کريستوفر استيونس و )١(ليبيا در امريکا، قتل سفير امريکادر » بيگناھی اسالم« تحريک آميز فلميش در پی نما

، در زادگاه دمکراسی در بنغازی، و ھمچنين، اعتراضات »گربه ھای دريائی«سه محافظ سفارت از رديف 

 قربانيان اين حوادث به پای ھر چند که شمار. ی در سرتاسر جھان اسالم اھميت نمادين جھانی داردئوسيع توده 

تری معنی فجايع بزرگه  نمی رسد، اما در مفھوم سياسی، آنھا می توانند ب٢٠٠١مبر  سپت١١ ۀتعداد قربانيان حادث

  ... تلقی شوندامريکابرای 

در واقع، پنھان کردن اين خط ومشی، که مدتھاست کارشناسان و انسانھای آگاه به ماھيت آن پی برده اند، ممکن 

» چراغ جادو« عجيب از ۀدست عالءالدين ھای جديد در سرزمين تاريخی اين افسانه که ب» جن تحول«. ستني

او، .  متعلق به خود نيستوراندن ھيچ کس در سرزمين تاريخاَ خارج شده، ديگر حاضر به تأمين خواستھا و پر

. طالبات خويش را می خواھدحق خاص و بزرگ خود برای موجوديت را با صدای بلند اعالم می کند و تأمين م

ی عليه حاکميت ھا در ئ تصورات در اين باره که، نيروھای جديد پديد آمده در امواج اعتراضات توده ۀھم

کشورھای عربی سپاسگزار حاميان خود خواھند بود و سنن دينی و منافع ملی خود را فراموش خواھند کرد، به 

سوی آنھا ه ب» دست دوستی«ی دانند که چه کسی با چه ھدفی شرقی ھا بسيار خوب م. باره فرو می ريزند يک

اگر ھم در چنين رفتاری نفع آشکاری را می بينند، تشکر می کنند، اما در ھمه حال مطابق درک . دراز می کند

ه ب«، عمل خواھند کرد و نبايد تصور کرد که »چه چيزی خوب و چه چيزی بد است«خاص خود از آن که 

طنز قتل فجيع کريستوفر استيونس عبارت از اين است که .  جرايم جديد را خواھند بخشيد»خاطر خدمات گذشته

انقالب فرزندان خود را می «:  می گويند. بودليبيا به اپوزيسيون امريکا کمکھای ۀھمان او، ھمآھنگ کنند

  .، ولی بر حسب قاعده، معموال از خوردن پدر شروع می کند»خورد
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 ۀ از ھدايت آن به سمت اعتراضات گسترد-»بھار عربی«ه به انگيزه ھای شروع نکات بسياری وجود دارد ک

  . تحرک بخشيد- ی تا افزايش تحرکات مراکز و ساختارھای مختلف خارجیئتوده 

  مشخص حرکت ظاھراً ۀبه نقطھمراه با اين، .  اينھا، از جمله، شرايط عينی موجود، بی ترديد، وجود داشتندۀھم

 ه ھم می توان اشاره کرد که اوضاع شرق ميانه را چنان بامريکاتقادی بسيار مھم دولت  سند اع- شروع انقالب

  .ھم زد که اثرات منفی آن در ھمه حال، تا مدتھای طوالنی ادامه خواھد يافت

حساب می ه  بامريکاواضح است، که فرمان سياسی رياست جمھوری، باالترين قانون اجرائی رئيس جمھور 

 موضوع مورد ۀ موشکافانۀ تحقيقاتی رياست جمھوری مبنی بر مطالعۀوال بر مبنای بخشنامتصويب آن معم. آيد

 نھادھا و مطرح ساختن مالحظات خود در دستگاه تحت رھبری اوباما در شورای امنيت ملی که متن ۀعالق

  .فرمان سياسی رياست جمھوری را بر اساس آن تدوين می کند، انجام می گيرد

اکثريت فرامين به مسائل . اين يک عمل سنتی است. حاظ زمانی به چند ماه تقسيم می شوندله اسناد و مدارک ب

در اغلب . مربوط به امنيت جھانی، و ھمچنين، مسائل مختلف سياست خارجی و خيلی محرمانه مربوط می شود

که آنھا به  ژه اينويه ب. ويژه بخش تحقيقاتی بخشنامه ھا به اطالع جامعه می رسده موارد فقط عناوين آنھا، ب

 امريکادر تارنمای سازمان غيردولتی فدراسيون دانشمندان .  نشانی ھا فرستاده می شودۀطيف گسترد

)http://www.fas.org/irp/offdocs/psd/" \t "_blank( ، ۀ سند تححقيقاتی در دور١٠مثال، موضوع 

 ١١ - دستورالعمل تحقيقاتی٢٠١٠ سال گست ا١٢که از داده ھای آنھا می توان فھميد . اوباما درج شده است

معنی آن ه و اين ب. تصويب شده است» فريقاااصالحات سياسی در خاورميانه و در شمال «مربوط به موضوع 

 سياسی برای تحرک بخشيدن به اصالحات مورد نظر صادر ۀ، بخشناماست که در اواخر ھمان سال، ظاھراً 

ه ازمان سيا گرفته تا وزارت خارجه مأموريت داده شده تا با بربط، از س  نھادھای دولتی ذیۀشده و به ھم

کارگيری قدرتمندترين ماشين ھای تبليغاتی و سازمانھای غيردولتی متعدد جھان، تدابير کامال مقتضی برای 

کامال محتمل است، که اين ھمان فرمان رياست . ی آن اتخاذ نمايندئ مادی و اجرا-تأمين ھزينه ھای مالی

 . ( بوده که حتی عنوان آن نيز به اطالع جامعه نرسيده است١٣ نحس ۀ شمارجمھوری با

http://www.fas.org/irp/offdocs/psd/" \t "_blank(  

آيا طراحان و مجريان تدابير يادشده پيش بينی کرده بودند که اقدامات آنھا به کدام تکانھای بنيادی دامن خواھد 

، خالف تصور نادرست خود از توانائی نامحدود خويش، در امريکای دستگاه دولت. زد؟ باور کردنش سخت است

 روشن است که آنھا بر مبنای کامالً . »اغلب مرتکب خطا می شود«، )٢(سالھای اخير مثل گرگ پير و تنھای آکل

 يا ليبياھمان دگماتيسم پايدار تصور می کردند که با سرنگون کردن رژيمھای نامطلوب، ھر چند سکوالر، در 

ريه، و يا رژيمھای پوسيده در تونس و مصر، کافيست مردم به پای صندوقھای رأی بروند تا دمکراسی نوع سو

  .غربی در جھان عرب برقرار شود

عنوان نيروئی که می توان در مسير دلخواه کاخ ه بی شک، عامل اسالم نيز در نظر گرفته شده، ولی در اصل ب

 اين نوع راه کار با وضوح تمام عالئم اولی. توجه قرار گرفته استد سفيد ھدايت کرد يا حداقل خنثی کرد، مور

 که، اين دو فکر عمالً  خصوص اينه  قابل رؤيت بود، ب٢٠٠٩در نطق مشھور بارک اوباما در قاھره در ماه مه 

  .از يک منبع سرچشمه می گيرد

در ) DEBKA (دبکاعاتی ، جمع شده به اطراف مرکز مطالکارشناسان اغلب سرگرم در امور منطقه، مثالً 

  ضمن پيش بينی اينء، از ھمان ابتدا)امريکا» STRATFOR«نوع اسرائيلی بسيار شبيه استراتفور(اسرائيل 
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 کنترل آنھا ۀ ديگر از عھدامريکا ۀميدان می آيند که اياالت متحده چنان نيروھائی ب» بھار عربی«که تحت تأثير 

زيرا . واشينگتن پنھان نکردند» ، کوته بينی و حماقت بيش از حدخودباوری«برنخواھد آمد، تعجب خود را از 

در جھان عرب، که دين و سياست در ھم تنيده، در صورت داشتن امکان بيان آزاد اراده، پيروزی احزاب متکی 

ن و چني.  معتقد به ارزشھای اسالمی و نه آراسته به آرمانھای سوداگرانه، گريزناپذير استبه شعور مردم تاريخاً 

  .ھم شد

اگر حوادث يک سال و نيم اخير مورد توجه قرار داده شود، ديدن اين واقعيت مشکل نيست که اولين واکنش 

 فعاليت مسلمانان افراطی در ۀو تشديد قابل مالحظ» اخوان المسلمين« در مقابل پيروزی چشمگير امريکادولت 

 عدم ۀتيم خاورميانه ای رياست جمھوری با مشاھد.  سردرگمی بودۀمندی، بلکه، نشانه منطقه، نه حاکی از عالق

اذعان دولت کنونی . دنبال روند حوادث کشيده شده موفقيت ستراتژی موجود در رسيدن به نتايج پيش بينی شده، ب

 يک امر بی معنی امريکا سياست خارجی در شرايط فرارسيدن زمان انتخابات در ۀبه اشتباھات خود در عرص

معاصر، آمادگی آنھا بر پايبندی به معاھدات » اخوان المسلمين «ۀدر واشينگتن به بررسی مشی سازند .است

، متکی، قبل از ھر چيز، به امريکادولتھای قبلی با غرب و اسرائيل و چشم انداز ھمکاريھای نزديک با 

عنوان ه  خالف منطق، ببا اين ھمه،.  پرداختندامريکاويژه قاھره به کمکھای مالی و نظامی ه وابستگی ب

 اسالمگرايان نتوانستند ليبيا، بدان منجر گرديد که در اولين انتخابات آزاد در » خوبیۀنشان«دستاورد خود و 

دليل خونريزی وحشيانه در بنغازی به ه ھم ب»  مثبتۀنمون«اما اين . خود اختصاص دھنده اکثريت آراء را ب

  .تيرگی گرائيد

 به نابودی بسياری از ، کاخ سفيد علناً »متحدان جديد«ه تأثيرات مطلوب در پيدا کردن عالوه بر اين، اميدواری ب

عنوان بخش ارگانيک سنن ه  وضعيت زنان، و اجرای شريعت، بۀويژه در عرصه موازين دمکراتيک سابق، ب

اتحاد . چشم فرو بست» انقالبی «یمحلی، که در مقايسه با تصور از دمکراسی غربی ضعيف بودند، در کشورھا

 امريکاآمادگی . با پادشاھی ھای دينی و بسيار دور از ايدئالھای آزاديھای مدنی در خليج فارس را تقويت کرد

، که موجب نگرانی جدی اسرائيل گرديد و نخست وزير آن، »توجه دقيق به خواستھای جھان اسالم«برای 

وجود ه وضعيتی ب. ورد انتقاد قرار داد، اعالم شد مبنيامين نتانياھو، سياست خاورميانه ای بارک اوباما راعلناً 

عنوان مثال، در سوريه، جائی که واشينگتن ه چگونه؟ ب. »ُدم سگ را می جنباند«می آيد که در برخی موارد 

آشکارا از نيروھای افراطی که برای سرنگون کردن اسد می جنگند، دوری می کند، ولی در عين حال با 

 - مقامات کاخ سفيد ضمن بازی با اختالفات سنی.مدن آنھا را عمال نزديک می سازداقدامات خود، به سر کار آ

شيعه، گوئی متوجه نيستند که خودشان ھم به گروگان اين روياروئی منجر به کشيدن آنھا به ارودگاه سنی تبديل 

  .می شوند

ه سوائيھا و افشاء شدنھايش، ب رۀدليل ھمه  پس از جنگ عراق در منطقه بامريکااعتبار . اما اين ھم کافی نيست

که چنين اتحاد  ھم اتحاد تحميلی غرب به آنھا را، نظر به اين» اخوان المسلمين«قدری کاھش يافته است که حتی 

اسالمگرايان .  سلفی ھای افراطی می گردد، بی ثمر ارزيابی می کند-عينی موجب تقويت مخالفان سياسی آنھا

به نفع »  خوب در يک بازی بدۀ يک چھرۀارائ« از تالشھای واشينگتن در معتدل، بدون امتناع از بھره گيری

سود منافع عمومی، مثل، محمد مرسی، رئيس جمھور مصر، ھر چه بيشتر از واشينگتن ه خود و درعين حال، ب

  .رخ نمی دھد» گسل تمدنھا«عبور از . فاصله می گيرند
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ھر گزينه ای را . گرفته، واقعا ھم حيرت انگيز نيستموضع بارک اوباما که در بن بست، در شرايط پات قرار 

اگر کاخ سفيد بر گفتمان خشونت تأکيد نمايد و به حرکات نمادين از . »ھر دو بدتر خواھد شد«که او برگزيند، 

خصوص در جھان ه  ادامه دھد، در اينصورت در جھان و بليبيا دو ناوشکن به سواحل ۀنوع اعزام بی فايد

. ناتوانی کامل واشينگتن در مقابل اوضاع پيش آمده که خود موجد آن بوده، تلقی خواھد شد ۀمثابه اسالم، ب

، ميت رومنینبايد ترديد داشت که تيم . شدت محدود خواھد گرديده احتمال تأثيرگذاری بر روی اوضاع منطقه ب

 موضوع را دستاويز نحو احسن اينه ، بامريکا ۀکانديدای جمھوريخواھان در انتخابات رياست جمھوری آيند

ئی توانائی موفقيت سياست امريکانظرخواھی ھا نشان می دھند که انتخاب کنندگان . خود قرار خواھد داد

 ميت رومنی، .خارجی نامزدھا را در اولويت قرار داده و آن را از جايگاه سوم در پله نخست جای داده اند

 انتقادی شديد به رئيس جمھور ۀ اعقاد دارند، در حملشايد، در شرايط شوک ملی، ھمانطور که برخی کارشناسان

اما اگر بارک اوباما بر مبنای . خرج داده ی او، بيش از حد عجله بئسياست خاورميانه » شکست«خاطر ه فعلی ب

کارگيری نيرو بگيرد، در آن صورت، ه محاسبات پيش از انتخاباتی در شرايط موجود، تصميم جدی برای ب

 فلمدر اينجا نه تنھا با يک . يانه اوج خواھد گرفت و منطقه به راديکاليسم کشيده خواھد شداعتراضات در خاورم

ھائی فلم پيدايش چنين ۀمبارزه برخواھند خاست که زمينه  مشخص، بلکه، با يک نظمی بۀمشخص و يک سازند

  .را فراھم می سازد

فرھنگھا برخورد می . )٣(ردم کشته می شوندم. عالوه بر اين، ھيچ دليلی ھم برای استفاده از زور وجود ندارد

آش «سرآشپز اين . منطقه در گرداب ھرج و مرج غيرقابل پيش بينی و مخالف منافع ھمه غرق می شود. کنند

در که کدام دسته  در کاخ سفيد، صرفنظر از آن. ، شايد، يک نفر باشد، ولی بايد ھمه با ھم بخورند» قلمکار- شله

 عمومی در خاورميانه، بدون ۀله را درک نمايد که برقراری نظم واقعی و توسعأاين مسرأس حاکميت باشد، بايد 

عالوه بر اين، . توجه اکيد به سنن منطقه، منافع دولتھای حاکم، نيروھای اجتماعی و سياسی غيرممکن است

له را برای أن مس نه در حرف، بلکه در عمل، اي باالخره بايد،امريکا ۀکامال واضح است که رھبری اياالت محتد

 خاص خود ۀ جھانی دارای تجربۀخود حل کند که آنھا تا چه درجه ای برای ھمکاری برابرحقوق با شرکای جامع

  . روند حوادث منطقه، از جمله روسيه، در امر عادی سازی اوضاع منطقه آماده استۀدر مطالع

***  

  اشارات مترجم

 کردن معمر قذافی  پاره-مچون قتل فجيع صدام حسين و تکهشايد يکی از علل قتل کريستوفر استيونس، ھ -)١(

  . ن، مدفون ساختن ابدی اسراری باشد که وی با خود داشتدر پيش پای ھيلری کلينت

  . ، تأليف روديارد کيپلينگ، مربی و نگھبان ماوگلی»کتاب جنگل« نام شخصيت -)Akel(آکل  -)٢(

دک سيه چرده و سيه موی ھندی که والدينش ھنگام تولد  نام شخصيت ديگر ھمين کتاب، کو- )Mowgli(ماوگلی

اقتباس . او نجات يافت و زير حمايت و تربيت آکل بزرگ شد. او را ناتھو نام دادند و سپس در جنگل رھا کردند

  . از ويکی پديا

 و  متوھم استامريکادميتری مينين، ھنوز در نگرش خود به امپراليسم  لف نوشتار حاضر،ؤسفانه مأمت -)٣(

تصور می » ...مردم کشته می شوند. ھيچ دليلی ھم برای استفاده از زور وجود ندارد... «: آنجا که می نويسد

 اتفاقاً . کاربرد زور، بی دليل است و در اثر آن مردم کشته می شوند  درک نمی کنند، کهامريکاکند گردانندگان 

چرا که گل آنھا با خون سرشته و خانه .  زنندزور دست میه قصد کشتار مردم، آگاھانه به عکس، انھا به ب
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گاه با چنين   ماھيت خود را ھيچامريکابه باور من، امپرياليسم . ھايشان با استخوانھای مقتولين آباد شده است

که، منطق و عقالنيت در نزد گردانندگان ومديران امپريالسم  ويژه اينه ب. ر نخواھد داديينصايح انساندوستانه تغ

 و کاريکاتورھای موھن و يا قرآن فلمت و گرنه آنھا می توانستند بفھمند که تحريک مسلمانان با ساختن کمياب اس

 ۀموجب تشديد و تعميق نفرت مردم منطق سوزی نمادين، نه تنھا به نفع امپرياليسم جھانی نخواھد بود، بلکه،

  . خواھد شدامريکاخاورميانه عليه 

http://www.fondsk.ru/news/2012/09/17/ubijstvo-posla-ssha-v-livii-kak-simvol-provala-
blizhnevostochnoj-politiki-belogo-doma.html" \t "_blank 
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