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 Political  سياسی

  
  حميد بھشتی

  ٢٠١١ می ٠٣

 
 در زمينه ستراتژی  کيسنجر و بيکرتفسيری بر رھنمود ھای مطروحه

  امريکا نظامی ۀمداخل
  

  
مداخله نظامی کشورشان در روزنامه نيويورک تايمز ر و جيمز بيکر طرحی را برای خط مشی جھنری کيسين

گوئی برای آنھا فاقد اھميت است که در مداخالت نظامی .  پيشنھاد نموده اند که دارای تناقض می باشداپريل ٩مورخ 

 در جھان را در مّد نظر امريکازيرا اين دو فقط و فقط حفظ منافع .  نيروھای پيمان ناتو نيز شرکت يابندامريکا

  .رنددا

  )١. (از ابزار نظامی استفاده شود که منافع ملی ما در معرض خطر باشند... اصوال زمانی بايد 

  . در جھان مخدوش نگرددامريکااما اين کار بايد به گونه ای انجام گيرد که وجھه 

، ی مانند دموكراسیكائيمرا یشھا و گسترش ارزید كه متضمن عزم ما در حفاظت از منافع ملي را دنبال نمایاستيد سياالت متحده بايا

  . و حقوق بشر باشدیآزاد

  .و البته با اين توجيه که ھدف از اين کار محافظت از غير نظاميان در برابر نيروھای دولتی است

  ... ماستیان جزو ارزشھايرنظاميحفاظت از غ. د اھداف ما روشن و مشخص باشديھنگام استفاده از زور با

 در عراق و افغانستان، مردم اين دو کشور را خالف ادعاھای مزبور امريکاظامی اين که سياست مداخله ن

 اينکه در زمان  و نيز به حساب نمی آيدئیگريبانگير فقر نموده و با کشتار غيرقابل شمارشی ھمراه بوده است، گو

گون گشتند و در  سرنامريکاجنگ سرد، دولت ھای دموکراتی مانند مصدق در ايران و آلينده در شيلی به کمک 

کشورھای ديگری مانند شيلی، آرژانتين و يونان حکومت ھای نظامی بر سر کار آورده شدند، به فراموشی سپرده 

  .می شود

 مطرح ساخته و امکان حمله نظامی به امريکا اما مھم تر از اينھا پيشنھاداتی است که اين دو برای حمالت نظامی 

  :کشورھای زير را نيز ذکر می کنند

  به سوريه، يمن، الجزائر، ايران و نيز به بحرين ، مراکش و حتا به عربستان سعودی

 دارای اين حق می باشد که در صورت در معرض خطر قرار امريکار و بيکر سياست خارجی جيسينبه نظر ک

 در مريکاا جھان و ھر جا که نفت و منابع انرژی يا منافع ستراتژيک ه ای ازگرفتن منافع کشورشان در ھر نقط

  .معرض خطر باشد به عمليات نظامی اقدام نمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  .ما دارای منافع بلند مدت در ثبات خليج فارس و دريای عرب كه منبع بيشتر انرژی جھان است ھستيم

  . حق مداخله نظامی را داردامريکا ربطی ندارد، با اينحال امريکا ھم که به گفته اين دو به منافع او اما در ليبي

  .مريكا در مخاطره نيست، مداخله محدود نظامی با ھدف بشردوستانه موجه استا منافع ملی  با اينکهدر ليبيا

 در حين ادعای محافظت از غير نظاميان می بايد به ھنگام مداخله نظامی بدين امر توجه امريکابه نظر اين دو 

برکنار نمودن حکام مستبد نبوده، بلکه  ،زيرا ھدف. دنبال آن بر سر کار خواھد آمده داشته باشد که چه رژيمی ب

  . در معرض مخاطره قرار نگيرندامريکارات کالن صورت نگرفته، ثبات و منافع ييمقصود اين است که تغ

 يرحكاميوجود آورد تا روند تغه بايد تضمينی ب.  ما جانب يك جنگ داخلی را گرفتيم اما اين برای مخالفت با يك مستبد كافی نيستادر ليبي

  .ير رژيم از اھميت برخوردار استيلذا مفھوم سازی از نظم پس از تغ. ير بزرگی را ايجاد نكنديتغ

ممكن است تبديل به ... در غير اينصورت. كار گيريمه ير رژيم از راه مداخله نظامی باشد بايد ابزار الزم آنرا بياگر بخواھيم ھدف تغ

  .شكست ستراتژيك گردد

  .وجود آينده کومت ھائی سرنگون گشته يا حتّا کشورھای جديدی بدر اين عمليات ھا ممکن است ح

  .ير حكومت يا كشور سازی انگيزه بخش استيبرای مالحظات ستراتژيك سياست خارجی مانند تغ... مداخله بشردوستانه 

 می ايبير و بيکر ھم با صراحت و ھم در پرده اين امر را مطرح می سازد که مداخله در لجستراتژيک کيسينپيشنھاد 

خله نظامی تنھا وسيله و مدا... تواند نمونه و سرمشقی باشد برای مداخالت ديگری از جمله در سوريه، ايران و 

 به عنوان حامی امريکااما مھم در اين بين اين است که در اين دخالت ھا به وجھه . ر رژيم نيستئيی تغبرا

  .  نگردددموکراسی و مدافع حقوق بشر در سراسر جھان آسيبی وارد

  

  .تمامی نقل قول ھائی که از متن مربوطه صورت گرفته است ، نقل به مفھوم است) ١(

  

  

  مريكاازمينه ھای مداخله نظامی 

  ھنری كيسينجر و جيمز بيكر: نوشته

  ٢٠١١اپريل ٩ –واشنگتن پست 

  

.  كندی میادآوريد  گردیخ كشور ما باز مين تاري نخستی را كه به روزھای در جھان عرب تناقضیتحوالت سراسر

 ٤ا ھر دو؟ ما پس از خدمت به ي كشور؟ و یا منافع ملينه شود يسم ھزيده آليد در راه ايكا بايمرا یا قدرت نظاميآ

. مي دانی را نادرست میسم و واقعگرائيده آلين اي انتخاب بین المللي مختلف بیس جمھور در دوران بحرانھايرئ

 ی ملی باشد تا ارزشھاید در بستريز باي نیكار گرفته شوند واقعگرائه  بینيط عيد در شرايده آلھا بايھمانگونه كه ا

  ! بر آب استین آنھا مانند خانه اي بیجدائ. ديدا نماي پیمعن

د ھمواره از حقوق بشر و يك بايپلماتي و دی، اقتصادیاسيلحاظ سه كا بيمرام كه يھا معتقديكائيمراز مانند اغلب يما ن

 ی دردھایشه كني ما متضمن ریارزشھا. ديت نماي سابق در جنگ سرد حمای ھمانند روزگار شورویدموكراس

  .  ما در خطر باشدید كه منافع ملي استفاده نماین راه از ابزار نظاميد در اي بایاما اصوال زمان.  استیبشر

 یست، مداخله محدود نظامياطره نن كشور در مخيكا در ايمرا یكه منافع مليدرحال.  استین امر مستثني از اايبيل

.  بودیك به تصرف بنغازي را به كشتن داد و نزدیادي مردم زی قذافیروھاين. تنھا با ھدف بشردوستانه موجه است
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 یلذا ھم شورا.  نداشتیت و دوستاني در ضعف بودند و او در داخل و خارج از كشور محبوبی وی نظامیروھاين

  . قدام نمودند ایت و ھم جامعه عرب تقاضايامن

س يلوم پي توانیما نم.  باشدیاست خارجي در سی نظامید محرك استفاده از قواي نبایده آلي ایزه ھاينحال فقط انگيبا ا

نقطه توقف ما .  بشردوستانه بھره گرفتروياروئی برخورد با ھرگونه ی برای نظامی توان از قواینم. ميا باشيدن

ن، يكسان ندارند مانند بحري ی متحد ما كه با ما ارزشھایران؟ كشورھايا اير يمن، الجزايه، يد باشد؟ سوريكجا با

   مانند ساحل عاج چطور؟یمراكش و عربستان چطور؟ درخصوص نقض حقوق بشر در كشورھائ

ه ينه توصين زميدر ا. مي خود نگاه كنیانه الزم است تا به ھر كشور در جايقا و خاورميفرابا باالگرفتن تحوالت در 

  : شودیل ارائه ميشرح ذه  بئیھا

 ماست یان جزو ارزشھايرنظاميحفاظت از غ. د اھداف ما روشن و مشخص باشدينخست، ھنگام استفاده از زور با

ا ي آنھا یت از مردم در برابر دولتھاي از لزوم حمایمداخله بشردوستانه ناش. ن ھدف ذاتا مشكل استياما كنترل ا

 یا كشور سازير حكومت يي مانند تغیاست خارجيك سي مالحظات ستراتژیان امر بريا. ھنگام سقوط دولتھاست

. ميريكار گه د ابزار الزم آنرا بي باشد بایم از راه مداخله نظامير رژييم ھدف تغي اگر بخواھیول. زه بخش استيانگ

شكست در . داردات را يم شدن عمليز عقيكا و نيمران، دشمنان و مردم يان متحدي میم سردرگمينصورت بير ايدر غ

  .ك گردديل به شكست ستراتژياھداف مزبور ممكن است تبد

خ آن كشور و منافع يان فرھنگ و تاري كرد و می خودش بررسیھايژگي اساس وهط ھر كشور را بيد شرايدوم، با

 ی مردم اقدامات مختلفیزھاي دھد تا انگین امر به ما اجازه ميا. جاد كردي خودمان ارتباط ایك و اقتصاديستراتژ

  . ه شوديل و پاسخ مناسب به آنھا تھيرا تحل

 ین برايم اما اي را گرفتیك جنگ داخلي ما جانب ايبيدر ل. مي كنیت مي حمایم از چه و چه كسيقا بدانيد دقيسوم، با

 مفھوم لذا. جاد نكندي ایر بزرگييتغ )حكام(رييوجود آورد تا روند تغه  بینيد تضميبا. ستي نیك مستبد كافيمخالفت با 

 از یاز دارد مجموعه اي كه منطقه بدان نیزين چيآخر. ت برخوردار استيم از اھمير رژيي از نظم پس از تغیساز

  .  ناتوان استیدولتھا

استھا بدون ي سیاجرا. ميز برخوردار شوي باشد نی كنگره میاركا كه اغلب از مجيمرات مردم يد از حمايچھارم، با

تنام و جنگ دوم عراق ي كره، ویتجارب جنگھا. دار استي مدت ناپادرازل و در ت در كوتاه مدت مشكين حمايا

  . كاھدی میت مردمي مدت از حماینشان داد كه بن بست طوالن

 در برابر ی طرفدار قذافیروھاي توان از نید كه چگونه ميد ديبا. د منتظر عواقب ناخواسته بودينكه بايپنجم ا

 یئدن به برنامه ھسته يران را در سرعت بخشي ممكن است اايبيت ما در لاقداما. ت كرديان حمايخصومت شورش

 با یكي نزدی خود به بھایئ را عامل لو رفتن برنامه ھسته یھا قذافيرانيخصوص آنكه اه د بي خود وسوسه نماینظام

  .اشند مطمئن بیئد كماكان نسبت به عزم ما در مخالفت با اشاعه ھسته ي بایاغي یدولتھا.  دانندیغرب م

اتفاقات در . ديجاد نماي خود ایاتي حی از منافع ملیز و منسجميد درك متمايكا بايمرانكه يششم و مھمتر از ھمه ا

.  مردم منطقه و جھان استی بزرگ برای فرصتی عربیتحوالت كشورھا. حل مختلف دارند یھامنطقه علت و راه 

 از نحوه و ی واقعیم تا دركيازمند آنيما ن.  خواھد بودی افراط گرائی براینيگزي جایت دموكراسيدر طول زمان تقو

  . ميابي ب، استیافتنيزمان آنچه كه دست 

ن دور يھمچن. مي جھان است ھستیشتر انرژي عرب كه منبع بیايج فارس و دري منافع بلند مدت از ثبات خلیما دارا

  .    استیافع مشابھ منی ما دارایز براي نی اسالمی منطقه از افرط گرائینگھداشتن كشورھا
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 ی و گسترش ارزشھاید كه متضمن عزم ما در حفاظت از منافع ملي را دنبال نمایاستيد سياالت متحده باي   ا

 با یاروئي روین راه برايسم عملگرا بھتريده آلياست اين سيا.  و حقوق بشر باشدی، آزادی مانند دموكراسیكائيآمر

  . باشدی تحوالت در جھان اسالم مرات وييجاد شده در تغي و فرصت امشکالت
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