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          نروایی میکند؟  که  بر جهان  حکومت  ویا  فرما    

                            . اقتداروعظمت امریکا تحت اعتراض وچالش است   
Who Rules the World? American power under the challenge                                                                                

                              (قسمت اول)ن  دانه از انسا خت استا شنا                     

                                      Masters of Mankind (1)                                           

این قسمت اول ازدوقسمت کتاب جدید  نوام چامسکی تحت عنوان                                                             

وقسمت دوم آن                                               برگزیده شده است  « که برجهان حکومت میکند»        

                                                                          .رشنبه به نشر خواهدرسید بح روز جهاص                   

{This piece,the first two parts, is excerpted from Noam Chomsky new 

 book “who Rules the  World( Metropolitan Books), part (6) will be 

posted on Tuesday morning}                                                                                                                

درپاسخ آن  « ؟  چه  کسی بر جها ن حکومت میکند»  که    پرسیم  می  مامیکه   هنگا   

معمواًل میثا ق  وقرارداد  ستا ندارد شده و پذیرفته شده  بخا طر ما می آید  مبنی براینکه 

با زیگران اصلی امور ومسا یل بین المللی وجها نی  دولت ها ودر درجه  نخست  قدرت 

  یشیم  که این دول می اند  های بزرگ هستند که نفش بازی میکنند وما درعین حال چنین

مشترک درهمه امور وموارد  تصمیم بادرنظرداشت روابطی که بین هم دارند  باهم یکجا 

د دقیقاً ی ما با  ارتباطولی با آنهم  دراین .  هم نبا ید باشد ویا غلطمیگیرند  که البته اشتباه 

                                                                                                         . باشد داشته با شیم که این سطح از انتزاع نیز میتواند گمراه کننده  به خاطر

ساختار وتشکیالت   خود دارایای هیچ شک وشبهه  نیست ازاینکه دولت هادراینجا ج     

ت  زعامت رهبری سیاسیی  به شد انتخاب وتصمیمگیری -داخلی  مغلق وپیچیده  میباشند

که  . مه به حاشیه رانده  میشوند  د  ومردم عامیگیرتحت نفوذ  قدرت فشرده داخلی قرار 

آنچنانکه برای اتفاق می افتد مچو اتفا قا ت حتی درپیشرفته ترین جوامع دموکراتیک نیزه

ا که باید خاطرنشان ساخت  اینست که ما ر  آنچه  ولیاکثردیگران اشکا ر وهویدا است  

سی  کارشنا» واقع بینا نه از آنها یکه برجهان فرما نروایی می نمایند  واز درکنمیتوانیم 

آدم » آنچنانیکه.م پوشی مینما یند دا شته باشیم طفره میروند ویا ازان چش« انسان ارشد از

  تولید  صاحبا ن –از تجا ران اقتصاد دان  انگلیس  در عصر  و زما ن  خود   «  اسمت

  ن  از موسسات مالی بزرگ  ازشرکت های چند ملیتی  از خردهومانوفکتورها درانگلستا



  دکترین بنام   ثروت مندان  وحمایت  این  نفع  به و  میبرد  نام  آنها  نظیر  فروشان  واز

  «همه چیز برای ثروتمندان وهیچ چیز برای دیگران »را تحت این شعار( ماکسیم ننگین)

   وننگین  با عالقمندی کامل این نظریه تاسف آور ارزانی میدارد   امروز هستند کسانیکه 

جنگ تلخ طبقا تی  یک جا نبه که  کاماًل  به  دکترین  طرح شده اورا بمثا بهیا  آدم اسمت

                           .                                                                          می نمایندوجهان میباشد  دنبا ل   میزبانمردم کشورضرر 

تنها  درعرضه   قدرت عظیم  نه درامر نظم جها نی معا صرنهادهای ازماهران حفظ     

ی پیشتیبان بخاطر  حفظ قدرت  وجلب دولت ها   خود داخل   بین المللی بلکه همچنان  در

وقتی که   .متعد د استفاده بعمل میآورنداقتصادی با طیف  گسترده تر آن ازوسایل  وافزار

آنوقت است که ما به چنین    طر می آوریم را بخا «کارشناسی ارشد از انسان » نقشما 

شرکت ترانس )نس پاسفیک ترا شریک ن ست دولت لحظه ای بعنوا اولویت  بخشی  سیا

دی است  یک پیمان سرمایه کذاری ومقررات گذاری منطقه ای پیشنها« TPP»پاسیفیک 

مذاکرات   اوقیانوس در   –آسیا   منطقه  دوازده کشور درسراسر « 6102»که تا سال 

«TPP» یکی از توافقات غلط ونادرست   که برمیگردیم (. ازویکی پیدیا —شرکت کردند

ت ودرتبصره ها ماهیت  بعدًا درتبلیغا بود که«توافقنامه تجارت آزاد»حق سرمایه گذاری 

چونکه شرکای این نهاد سرمایه گذاری  جدا  از مشوره  صدها نفراز  . آن روشن گردید 

وکالی  شرکت ها ونوشته های البی ها  که دارای محتویات حیا تی بوده  بشکل  پنها نی 

هرچه »باهم به مذاکره پرداختند  وتما یل آنها  بیشتر  بر وفق سبک  ستا لینی  با آهنگ  

ز بحث وگفتگو  پیرامون موضوع  جلوگیری بعمل چنا ن طراحی شده بود که ا« سریعتر

با قی بما ند  گرچه طراحان این موضوع بطورمنظم  « بلی ونه» آید  وتنها  جای  گفتن 

عواقب  آنرا تا حد ممکن  انجام دادند  ولی مردم  دون تشوش  وتعجب کار شان را بهتربی

                                                               .                            پیشبینی نمودند  طور اتفاقی

ثروت  و قدرت متمرکز به تا سی  از برنامه های نیولیبرالی نسل    :ابرقدرت دومی 

گذ شته  در د ست بسیا ر کمتر از صاحبان سرما یه  با تضعیف و رو به کاهش عملکرد 

چشمگیر  نه تنها  لفت های  بروز مخا  که این عمل آنها موجب -د موکراسی  قرارگرفت

ی  رت جهان ومرکز  قد  درامریکای التین  گردید  بلکه دامنه ای این اختالفات  درمحراق

 جنگ دوم جهانی پا بعرصه وجود گذاشت که بعد از( EU)نیز گسترش یافت اتحادیه اروپا

یکی از برجسته ترین ویکی  ازامیدوار کننده ترین اتحادیه درحال توسعه وتحول  شمرده  

ازسیا ست های خشن وسیاست های ریاضت  وتعقیب   میشد ولی با تاسف به دلیل پیروی

اقتصادی نیولیبرال هادر دوران رکود متزلزل گردید تاجایکه حتی اقتصاد دانان  صندوق 

  نیز به این با ور شد ند  (ه فعالین سیاسی صندوق بین المللی پولن)وجهی بین المللی پول 

واتخاذ  هرنوع   تصمیمگیری  به کاماًل تضعیف گردیده  یدموکراسکه با همچو اقدامات 

ل  شما  نک های ت خودرا بربا وسایه تمام اقداما بروکراسی  بروکسل موکول شده است 



                                                                                                                                                                                   .ګذاشته اند

ریعْا اعضای خودرا به سمت شت زمان  س با ګذنب دګر احزاب  عمده واصلی  ازجا      

چنا نچه مد یر اجرایوی گروه  تحقیقا تی مستقر در پاریس د  نست میده ازدچپ ست ورا

(EuropaNova )لق  وخوی  وبی میلی  بطور کلی به خ    گی  وتشویش نسبت سرخورد

ست دادن  قدرت واقعی  خویش  که رویدادها را   نی  به نسبت ازد توانی جنسی عصبا نا

یل  زار  شکل وشما سیی  ملی  تا تغیر دادن با ن سیادی  از رهبران وپیشوایا تاحدی زیا

گردیده  وازسوی دیگر نهاد ها وانجمن های اتحادیوی و شرکت های اروپایی  میداد مبتال

که درانطباق کامل  با آموزه های نیولیبرالی محصوالت وفرایندهای بسیار شبیه وهمسان 

نه تنها که موجب نگرانی برای   خودکشور گردیده بلکه مایه  با ایاالت متحده امریکادارد

از جنبه یکی دیگرنگرانی  آنها مبنی بر قدرت  ایاالت متحده امریکا  درجهان  شده است 

 لیبرال هاعلیه نیوراروبه تزاید مخالفت هازایش فا هما ناازقرارداد ستاندارد مهمای  بسیار

یرفتن   نسبت نه پذ  مه مردم  به هم جدایی عا  یکیزآن جمله  وا میتوان مشاهده کرد   را

که  شرکت کننده درامرتحقق این مصوبات  بجای   ت مصوبات است ومردم نقش واجراء

توسط طراحان ونظریه پردازان لیبرال دموکرات ها پیشکش شده است موقف  تماشاگران 

ده است که همواره سبب نگران کننرا بخود گرفته اند وچنین نافرما نی وسرکشی از آن 

نظر انداخته خ گذشته ای ایاالت متحده امریکا اگر بتاری.مسلط گردیده است دربین طبقات 

ن عادی  آن مردماچنین  می پنداشت وآن اینکه « جورج واشنگتن» شود درمی یابیم  که 

مردم  طی صدور یک فرمان  آنها را نند جا میزکه خودرا به شکل وشمایل شبهه نظامیان 

درکالس های قت  از حماس وبسیار کثیف وبد ذات وبه یک نوع غیر قابل توصیف  ناسپا

                                                                                                           .ین تر  توصیف نموده بود پا

در ارتباط شورشها (William Polk)اگربه بررسی اگاهانه وماهرانه ای  ویلیهم پولک    

درافغانستان ودرعراق معاصر نظر ( شورشیان  امریکایی)به سیاست های خشونت آمیز 

بیاندازیم  درخواهیم یا فت که  ویلهیم پولک از بررسی خود چنین نتیجه بد ست می آورد 

زین به نظر اوبه مبار)بسیار مشتاق  آن بود  که مبارزان را   ژنرال واشنگتنوآن اینکه  

انقالب   که  به حاشیه براند واو با این عمل خود نزدیک بود( تحقیر آمیز می نگریست   

مل انجام شده ای خود بوده باشد  وتا آنوقت  ید که او منتظر پاداش ع را ازدست بدهد وشا

چونکه  چریک ها در دفاع بشکل کتلوی  مداخله نه نمود ( بانقال)بخاطر نجات  فرانسه 

نقالب کمر همت بستند  یعنی آن چریک ها که ما  اکنون  آنها را تروریست می نامیم  از ا

مبارزه شکست  میدان  وقتاً فوقتاً در  نیا  بریتا  حالنکه  ارتش  واشنگتن  به سبک ارتش

                                                   .  خورده اند  وجنگ ها را یکی پی دیگر بیدون فتح وظفر ازدست داده اند 

( Polk)قانه ای  را که  اقای  پولکموفتمرد و  شورش  مشترک  هاییکی از  ویژگی    

  نیل از  بعد مردم   مه یکبا رعا  یتحما  است   نموده  خود ثبت بررسی های  ام درهنگ



که درواقع با بکارگیری تکتیک  پیروزی سرکوب رهبری مردم کثیف وافراد تند وتیز  به

شان معروض به چالش  طبقا تی  مبادا  امیتاز   آنکه وآنهم  بخا طر های چریکی  وترور

وپست درطول پا یین  این طبقهمحقر  وافرادنخبگان –نصیب آنها شده است شود  موفقیت 

ی از همچو هره بدل مینمایند  که میتوان نمونه اچ هره های گوناگون سالها  به اشکال وچ

اعتدال )  واطاعت  انفعال   برای  اسخپخر  آاین او در  را محقر  ل شدن های چهره  بد

توسط انترناسیونالیست های لیبرال  در واکنش به اثرات ونفوذ خطرناک ( دردموکراسی

                                                                .                                                                                                                            بخاطر آوریم (  ۰۶۹۱)از جنبشهای  مردمی  طی سال 

یعنی    میگردند مطلب قابل توجه اینکه  گاهی اوقات دولت ها  دنباله رو افکار عامه     

دنبا له روی به افکارعا مه  راه خشم زیاد قدرت مرکزی خود ونادیده گرفتن که با کاستن 

بود  زمانی « 6112»در سال له روی درامتیک  نبا همچو دیک مورد از. را برمیگزینند

 وزین علیه عراق  بپیوندد  که درپاسخ صف متجا به که دولت بوش از ترکیه خواست که

عمل  وخواست   صد مردم ترک جواب رد دادند واینفی( 95)تقاضای اداره بوش به این 

نیزبا رعایت اصل   دنباله  که دولت ترکیه ند واشنگتن را شگفت انگیز وترسنا ک خواند

در صف   ترکیه  با نه پیوستنخواست امریکا را رد نمو که  روی  به افکار عامه ترکیه،

  وتندی مورد تلخی   ترکیه  ازسوی ایاالت متحده امریکا به دولت -  متجا وزین برعراق

پل ولفویتز  معاون وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا   -قرار گرفت    نکوهش ومحکومیت

(Paul Wolfowitz)  صحبت مطبوعاتی خود دولت ترکیه ونیروی های نظامی طی یک

ابه نسبت سرکشی ازتقاضای نامید  ومقامات ترکیه ر( ایدالیست های ارشد )آن کشور را

واشنگتن سرزنش ونکوهش نموده از مقامات ترکیه بیدرنگ خواست تا هرچه زودتر  از 

در ادامه  صحبت (  paul)اقای پاول .دنرت بخواه یصالح امریکا پوزش ومعذ مقامات ذ

ری  بیدون مزاحمت وشما«  ارزومندی ما برای ایجاد  دموکراسی »خود می افزاید  که 

ا نه های دیگر بی حدو حصر  ما را وامیدارد  که ازاین  حسن نظر  ریس جمهور از افس

او بااحترام بخاطر  ترویج هرچه گسترده تر دموکراسی در تبصره های خود از«  بوش»

یشوی  ساده لوحی انداورا بخاطر قدرت های بیرونی ویا بعضی اوقاتوقدردانی یاد نمایم 

ترویج   به  فراوان  عطش  «بوش »جمهور حاالنکه ریس  قرارمیدهند انتقاد   مورد اش

ویا از دولتهای    ن کسا  از تمام همین اصل  سترش دموکراسی داشته وبا درنظرداشتگو

                                                                   .                                                   از آنها همچو خواسته ها وتقاضا ها را بعمل می آورد خواهان تقویه دموکراسی اند که

ه  تنها مردمی نبود ند  که  مخا لف  تجا وزایاالت موضوع با اهمیت اینکه مردم ترکی     

متحده امریکا وبریتانیا  باالی عراق بود ند بلکه مردم سراسر جهان مخالفت خودرا علیه   

وحسب   کا وبریتا نیا برعراق طی تظاهرات وسیع ابراز نمودندتجاوز ایاالت متحده امری

خواست واشنگتن را بخاطر رزووداده ها وارقام دردست داشته ده فیصد مردم جهان این آ

ودرهرگوشه وکنارجهان به شمول مردم  نه نمودندنی  تجاوز باالی عراق حمایت وپیشتیبا



ز این قدرت های  متجاوز باالی عراق امریکا به تظاهرات تاریخی پرداختند  ومانع تجاو

والبته که این اولین باراست که همچو تظاهرات وسیع از نظر تاریحی باوجودیکه .شد ند 

 پا تریک تایلور  -می افتد بود براه   گرفته  صورت  تظاهرات  قباًل بشکل رسمی بعضاً 

(Patric Tyler ) روزنامه پرتیراژ چنین درصفحه اول این یمز نیویارک تاروزنامه نگار

کی چنین فکر میشود که دراینجا درسیاره ما دو ابرقدرت وجود دارد ی  :  گذ ارش داد

                                                                                . ر عمومی جهان  افکا ایاالت متحده امریکا وآن دیگری

که چند  استبا پرخاشگری یاالت متحده امریکا مظهر مخالفت درا اعتراض بی سابقه ای

  وز  ایاالت متحده درهندو چین آغاز شده بود جنگ وتجادهه پیش از آن درمحکوم کردن 

که جدًاقابل توجه وعا ری از تاثیر گذاری نمیباشد   واین خود رسیدن به یک مقیاس است

زمانیکه  جنبش ضد جنگ  به یک ( 0921)درسال .  حتی اگر زیاد ناوقت هم شده باشد 

مورخ  واگاه نظامی ایاالت متحده امریکا در جنگ  ویتنام  -نیروی  قابل توجه تبدیل شد  

به عنوان    ویتنام » به مقامات بلند باال هشدار داد که  (Bernard Fall)اقای  برنارد فال 

ست  وآن اینکه در واقیعت مواجهه  به خطر وانقراض ا..  یک نهاد فرهنگی  وتاریخی  

هیچ محل وحومه ای درجهان نیست که تحت همچو ضربات  بزرگترین ماشین  نظامی تا 

                               .                                                                                                                            « .شد به حال قرار گرفته با

بدون تردید وشبهه جنبش ضد جنگ  اکنون به یک نیروی مستحکم واستوار تبدیل شده    

وآن طر نمیتوان آز آن چشم پوشی کرد  ه گرفت، وبه این خا ید د است  که نمیتوان آنرا نا

ی جمهور بر اریکه قدرت در مقام ریاست ( Ronal  Reagan)اینکه وقتی رونالد ریگن 

خواست که طبق اجندای برنامه های تدوین شده ای خویش  ایاالت متحده امریکا  تکیه زد 

 جنگ  از سیاست  او با تقلید  ءقصد حمله وتجاوز را در امریکای مرکزی بنماید  ، ادراه

ویتنام جنوبی  علیه جنگقبل  سال«61»که( John  F. Kennedy)طلبانه جان اف کیندی

انست اقدامات ازقبل طرح شده ای خود را بسررسا ند و ناگذ یرًا به ت بودنتوبراه انداخار

صرف  نظرنمود  و مجبور به خود عزم   از  نسبت اعتراضات فزاینده مردم عامه جهان

به نسبت شد ت جنگ گسترش یا فت  ( 0921)اعتراضاتی که دراوایل  .  عقب نشینی شد

اینست  که در ویتنام   اما قابل تذ کر –ند که قربا نیا ن جنگ تا هنوز دارند که بهبود یا ب

قدرت دومی  ابر   ق این بود که اتفا –ق افتاد  بعدًا درسراسر هندوچین چه  اتفاوجنوبی 

بل مقایسه   موانعی اش را  خیلی بعد  درجنگ تحمیلی غیرقا( نیروی افکارعامه جهان ) 

                                                                                                                                                                .  براه انداخت 

گفته میشود  که مخالفت های عامه مردم  درحمله علیه عراق  معمواًل دربعضی از حلقات

ر نظرها کاماًل نادرست  همچو اظها به نظر من   مالحظه نداشت  کهکدام اثربخشی قابل 

فی وحشتناک وفاجعه بار بود  وبی بنیاد میباشد  چونکه این حمله ازهرنقطه نظر  بقدر کا

 رامسفلد رجمهو معاون ریس ( Dick Cheney) دیگ چینی  دراین رابطه باید گفت که –



(Rumsfeld ) به ارتباط  حتی  اداره بوش مقامات بلند پایه ای اراکین وودیگروزیر دفاع

 سن جان اف کیندی ولیندون جانهریکاقدامات روسای جمهورقبلی ایاالت متحده امریکا

( Lyndon  Johnson ) و اعتراض پروگرامهای   کدام دغدغه سال قبل  بدون ( 21)که

                                                                                   . یشند  ند االی آن بیایند ویا ب مل بنما جنگ طلبانه شان را تصویب و بکار انداختند  تا

عوامل چندی    بیشتر بعید به نظر می آید  که گفته شود  ر قدرت غرب درتحت فشا

که درتعین سیاست دول زیدخل اند با درنظرداشت  آنچه که ما میثاق  ستاندارد را درنظر 

 آنرا  ،مسایل بین المللی اندکه بازیگران اصلی دردولت ها اند ینکه داشته باشیم  مبنی برا

 ارهای کوچک   هشد ناگذیرًا باس دراینصورت پ – بگذاریم ویا به حاشه  کنار به یکطرف

تا میثاق وکنوانسیون  خواهیم  شد ، لذا  قبل ازهمه به ما اجازه دهید ولی با اهمیت روبرو

درمیان تقرب نخست به واقیعت درنظر گیریم  وبعدًا طرح این سوال را را بعنوان حداقل 

ری  قوانین  حاکم برجهان ا ست  ویا اینکه  برجهان رهب  متصدیگذاریم که  چه  کسی  

به  چینمبنی به رویا روی وچالش بقه ومسا « چین »یدکه به نسبت رشدحکمروایی مینما

را نگران ساخته ویا موجبات نگرانی  ( نظم نوین جهانی )ایاالت متحده امریکا این مدعی 

سبت جنگ سرد نهفته دراروپای شرقی،جنگ جها نی علیه تروریزم  به نرا این ابر قدرت

همسان دیگر با طیف وسیعی که ممکن رخ دهد   هژمونی و زوال امریکا وبسا مالحظات 

                                                                                                                              . فراهم ساخته است نراا

چهار چوب  یک  در  روی به مقابل  قدرت غرب ت رویا  بقا لشها ومسا خالصه چا     

ارشد فایننشل تایمس  مقاله نویس(  Gideon Rachman)گیدون راخمن   توسطمتعارف 

اوکار خودرا  با یک . گذارش داده شد ( 6102)دراغاز سال ( Financial Times)لندن 

قدرت  -زمان پایان جنگ سرد از -:غازکرد آمرور ازتصویر نظم جهانی غرب این طور

ت متحده امریکا بعنوان واقیعت انکارناپذیرمرکزی درسیاست رتش ایاالاقریب به اتفاق از

نیروی دریایی  که درآن   درشرق آسیا  -1درسه منطقه مهم بین المللی یعنی قدرت بویژه 

دریاچه  »ایاالت متحده امریکا به کارگماریده شده است که اوقیانوس آرام را  بعنوان یک

ایاالت   (نایب)یعنی به معنی   ناتو که در آن  اروپا  -2-است  مبدل ساخته  «یی امریکا

با این تعهد که نا توازتمامیت  پیمان ناتو متحده امریکا میباشد که کشورهای عضواروپایی

 .    لی این پیمان  را فراهم میسازند سه برچهار مصارف ما ارضی آنها پاسبانی مینماید 

ایاالت متحده   وپایگاه نیروی هواییکه  درآنجا غول نیروهای دریایی   -شرق میانه -3-

  و بخاطر ترسا ندن دشمنان آنها آن منطقه اش در به دوستانبخاطراطمینان بخشی امریکا 

                                                                                                                                   .مستقر گردیده است

درادامه ګذارش خود  یاد ِآور میشود   که همین حاال امنیت  نظم ( Rachman)رخمان    

نوین جهانی درهرسه منطقه به نسبت مداخله روسیه دراکراین وسوریه  و بادرنظرداشت 

دریاچه  » از را  دریاهای نزدیک اش «چین »  ستفاده از آب که ر ا لم واشکا رقابت سا



سوال اساسی دراینجا  –امنیت  تحت چالش  قرار گرفته است  یده است برګردان  «امریکا

نی   دیگر جها  یک قدرت بزرگ یرد  که  اینست که ایا ایاالت متحده امریکا  این را میپذ

 درتحت نفوذ قرار دهد ؟ درمناطق متذکره فوق همسایه نشین خودرابعضی ازمحالت 

یشد  که باید روی همرفته   چنین می اندبادرنظرداشت بعضی دالیل ( Rachman)رخمان

برای اشاعه قدرت  اقتصادی درسراسر جهان  یک احساس ساده مشترک  بوجود آید  تا 

پس  کرد   نظاره  وت متفا   دیدگاه های از جهان را  باید   که  شود اطمینان حاصل   این 

با یک وردار است از اهمیت بویژه ای برخکه این سه منطقه که دراینصورت اجازه دهید 

                                                                                                    . اطمینان جدی درنظر داشته باشیم 

گفتی باعث تعجب وش  ممکن «دریاچه امریکا»از  آغاز :آسیا در شرقچالش امروز

مب ب پیماییهوا( 6105)وسط دسمبرسالاینکه دروآن گذارش شده باشدبه ارتباط  هابعضی

 میپرداخت تمرینات   دریای جنوب چین به  باالی  که بشکل معمول امریکا (B52)افگن 

باالی یک جزیره مصنوعی ساخت چین  پرواز نمود  بصورت ناخواسته تادومایل  ناگهان

یک افسر ارشد   یی امریکا  میز هوا پیمای آشتباه آ این پرواز ناخواسته ویاکه به ارتباط 

قابل تفرقه بین واشنگتن   موضوع شدیداً   تشد ید یک )چنین گفت  چین   از وزارت دفاع

سالحهای هستوی  آشنایی ساله ءعصر(11)که با پیشینه وسوابق تیره وتارآنهای   «وپکن

است  دارند  باید اگاه باشند  که همچو تصادم و رخداد مدهش وپرمخاطره  بالخره  ممکن 

ده نمیشود که چین که باعث  اشتعال  جنگ هستوی  گردد ،  اما یک چیزیکه  نیاز آن دی

که تا به اقدامات تهاجمی  درحوزه دریای  جنوب چین دست زند اینست را تحریک نمود 

کاربین   حوزه ای در   چین  اتومی   تهاجمی   توانبکاربرد    یرنده گدرب  رخداد  این

(Caribbean ) دریاچه »ایجاد  یک   قصد باید  چین که  جایکالیفورنیا ویا دردماغه ای

                                                                                                      .  که این خود مایه خوشبختی جهان است   شد روراند نمیباپب درسر را« چینی 

بواسطه    دریایی کشورشانین را میدانند که مسیرهای تجارت بخوبی ا چینرهبران         

وفراتر ازآن   (Malacca Straits)از جاپان  از راه  تنگنای ماالکاقدرت های متخاصم   

بناً   شده استیروی  نظامی ایاالت متحده  امریکا  محصورن  ق  به اتفا قریب  با حمایت 

ناگذ یرًا  به گسترش وراهیابی  به سمت غرب  با   ینچبادرنظرداشت همین محدودیت  ،

سرمایه گذاری های هرچه گسترده تر وحرکت دقیق بسوی یکپارچه سازی  منطقه  دست 

یک بخشی از این تحوالت ویا یک بخشی   باید خاطرنشان ساخت که این خود –بکارشد 

به اجندای    مطابقبی اش بطرف غرب  تحقق برنامه ای راهیبا  بخاطر  چین از اقدامات

شد  میبانیز( Shanghai Cooperation  Organization) شانگهای   همکاری سازمان

هند آسیای  مرکزی ، روسیه وبه  زودی   برکشورهای مشتمل   آن  اعضاییکه  سازمان

این سازمان دایمی  عضویتکه اکنون به صفت اعضای ناظر اند  وپاکستان با ایران یکجا

همچنان در صدد بستن تمام پایگاه های نظامی   چینودرعین زمان آورد  را بدست خواهند



 درحال حاضر  چین - وضیعتی که توسط ایاالت متحده امریکا رد شدشد درمنطقه نیز میبا

دف  یکپارچه سازی  ها  با هنه تندرحال ساخت یک نسخه مدرن  ازجاده ابریشم  قدیمی  

بلکه  میخواهد    کشورهای شامل این منطقه است  که آن را درتحت نفوذ خود داشته باشد 

لذا با درنظرداشت این اصل است   ومناطق  تولید نفت خاور میانه خودرا برساندبه اروپا 

ام وتقویه آسیای مرکزی غنی از انرژی تو بمنظور ادغام وایجادمبالغ هنگفتی را  چین که

ید خطوط راه  آهمن با سرعت هرچه ګسترده  سیستم های تجاری  وتمد بابا رونق بخشی 

                                                                                                             .  ید  سرمایه گذاری مینما تر  وخطوط لوله ګاز ونفت 

از بین برخی  بلندترین  کشودن راه  (شاهراه)این برنامه بزرگ راه یکی ازعنصر مهم    

محموله های   توسعه یافته جدید گوادر در پاکستان  اینست که چینیکوه های دنیا  به بندر

  همچنین برنامه   این  –بماند  ه ایاالت متحده امریکا محفوظ تاز تداخل ناخواسچین نفتی 

 تر هرچه صنعتی  که پاکستان را بطرفهد بدرا ن نوید وپاکستان ای چینبه  ممکن است 

 سترده نظامینیاز  به کمک های ګتا جایکه درآینده های نه چندان دور شدن ترغیب نماید

که علیه   کند  را خلق یزه ای گان   اکستانپ نیز برای  و  ایاالت متحده امریکا را نداشته

 چینتروریست های را که درغرب ، نماید  د وآنها را سرکوبشود اقدام تروریزم داخلی 

در عین زمان بندر  همین اکنون معضله ای را خلق نموده اند   چین گدر ایالت سین کیان

شد که ممکن درآینده ها   مروارید میبا   به رشته ای  شبهه  چین  اکستان برایپوادر در گ

انوس هند  سروصورت درا اوقی چین  بتواند مقاصد تجاری ونظامی خودرا بیدون دغدغه

               .                                                                   پارس برای نخستین بار درعصرمدرن راه یابد در خلیچ  یوازاینطریق بتواند روز دهد

با ماند  که قریب به اتفاق منوط به توان نظامی واشنګتن باقی خواهد تمام این حرکات     

ت کوتاه  ردید مدگعث نابودی خود امریکا نیز خواهد که با جنگی توی،هس گاقدامات جن

یا به عباره دیگر که اگر امریکا دست به جنگ هستوی زند نه تنها  گرفت خواهد رادربر

که مانع این حرکت ها واقدامات  متذ کره  درمدت  کوتاه  خواهد  گردید بلکه خودرا نیز 

                                                                                  .ازبین خواهد برد  

با سهمدار اصلی  دست به اعمار (  6105)در سال  چینمورد دیگر قابل بحث اینکه   

 Asian  Infrastructure Investment )سرمایه گذاری آسیایی  بانک  وزیرساخت

Bank ) کشور به شمول   نک  پنجاه وشش این با  یش درهنگام گشازد که درماه جون

گران با سرپیچی بریتانیا  ودی –کشورهای متحد ایاالت متحده امریکا اعم از  استرالیا 

تنها نمایندگان  رسمی  ایاالت متحده امریکا   اشتراک نمودند  امریکاوتمرد از خواست 

ناظران واگاهان سیاسی به این باور بعضی از . وچاپان دراین گردهمایی حضور نداشتند 

 «Bretton Woods» نهاد بریتوندررقابت به تشکیل ن بانک آسیای نووعقیده اند که ای

دارد  که در آن ایاالت متحده امریکا حق ویتو{ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  {

مان همکاری ایجاد گردیده است ودرپهلوی آن شاید که در آینده های نه چندان دور  ساز



                  .                                                                                                                            های  شانگهای درمقابل نا تو به رقابت بپردازد 

 شرق اروپا  به  یعنیعطف  توجه  به منطقه   دوم  : چالش امروز درشرق اروپا

به آن توجه   موضوع کوچک نبا ید باشد که« نا تو» وزایش بحران درمرز بین روسیه و

در یک  مطالعه ای پژوهشی  روشن  ( Richard Sakwa)صورت نگیرد ،ریچارد ساکوا

وعادالنه ای خود  از منطقه وبویژه درخط مقدم آن ازاوکراین  وبحران ء که درمر ز آن 

همه موجه ها ویا توجیها ت  که در جنگ  بین روسیه  :  چنین نوشت  بوجود آورده شده

رخدادویا بوقوع پیوست  برای بار اول تاثیرات (  6112)در ماه  اگست سا ل   جورجیاو

نتوانست که برنامه   نا تو که  یعنی گذاشت  « پیمان ناتو» گسترش  خودرا بر پروگرام 

عباره دیگر این جنگ روسیه وجورجیا به بار اول  توسعه جویی خودرا تحقق بخشد یا به 

اکراین  (  6102)درمنطقه گردید  وبعدًا به بار دوم  بحران سال  ناتومانع  توسعه حضور

ولی این روشن نیست که آیا بشریت به بارسوم ویا درسومین .شد  ناتو مانع توسعه جویی

                                                                                                                                      زنده خواهند ما ند ویا چطور ؟   ناتو بار توسعه طلبی 

 تو نا  لیت فعا  دامنه وگسترش که توسعه   ویا می پندارتد یشند درغرب چنین می اند   

تعجب نیست  از اینکه  روسیه  همراه جای هیچ . م وبی خطر است یدر منطقه  خوش خ

.                                 با بسیاری ازکشورهای جنوب وبابرخی ازافراد برجسته درغرب یک نظرمتفاوت دارد 

در  ناتوتوسعه طلبی وگسترش دامنه حضوردر اوایل  (George Kennan)جورج کنان 

که : در یک نامه سرکشاده خود نوشتمنطقه هشدارداد وبه دولت مردان  ارشد امریکایی 

پنداشته « اشتباه غم انگیز »در منطقه نه تنها که یک ناتو این عمل یعنی گسترش وتوسعه

.                                                                             خواهد بود  آن « خطای سیاسیی با ابعاد تاریخی »میشود  بلکه یک 

وفروپاشی اتحاد یان  جنگ سرد  با پا( 0990)بحران کنونی ریشه های خودرا درسال    

دراینجا دو سند چشم انداز متضاد ازیک سیستم  امنیتی جدید  -جماهیر شوروی به آب داد

  (Sawkwa)به گفته ای ساکوا جلب توجه مینماید( Eurasia)سیاسی دراورآسیا  واقتصاد

با  تواموسط اتحادیه اروپابطورفزاینده درقلب اروپا ت«اروپاتوسعه »یکی ازاین چشم انداز

ودرسوی  دراروپای هرچه گسترده امنیت اروپا واقیانوس اطلس وجامعه سیا سیی متناظر

ت یابنده ویا یعنی چشم انداز دوم  ازیک قاره  اروپای وسع« اروپای بزرگ »دیگر ایده 

که دارای مراکز ( Vladivostok) والدی وستکتا( lisbon)لیسبون گسترش داده شده از

باشد  اما با ( Ankara)وانکارا( Moscow)مسکو( Brussels)جمله  بروکسل متعدد  از

وآنهم غلبه بر ستوه که بطور سنتی دراین قاره آورده شده است  داشتن یک هدف مشترک 

                                                                                         . دراین قاره  یعنی مبارزه مشترک علیه این بیماری طاعونی آورده شده

اهیرشوروی  مدافع جم رهبر اتحاد (  Mikhail Gorbachev)  میخایل ګرباچف  اراده  

جنبش ) لیسمگ یی اپارو وریشه ای مفهوم  درهمخوانی با که ای بزرکپارو وحدتاصلی 

ل   بهرحا ه بود(سیا سی فرانسوی درهنگام جنگ دوم جهانی به سرکردگی جنرال دوگول 



.             سقوط کرد ( 0991)در تحت  اصالحات  وریفورم های بازار ویرانگر درسال  روسیه

بهبودی  روسیه  وبخاطر دنبال     مجد دوآنهم  به عنوان اغازدیگر،  چشم انداز کم رنگ 

ی با همراه در والدیمیرپوتین  درتحت نظریک جایگاه درصحنه ای جهانی برای روسیه 

رامیتوان  دراینجا  خاطر  (Dmitry Medvedev) دفودیمیتری مد همکارنزدیک اش 

 لیسبوناز ( اروپای بزرگ)نشان ساخت که آنها بصورت پیگیربخاطر اتحاد جیوپولیتیک

تیژیک واقعی دعوت بعمل اهمکاری سترازهمه طرفها برای ایجاد  والدی وستکشهر تا 

                                                                                                                                .آورده اند 

 ودف مدوهمکار نزدیک اش  والدیمیر پوتینمینویسد این طرح  اقای  ساکوا آنطوریکه   

چنین می افزاید  دراینمورد« ساکو »که اقایمواجهه شد « نه تحقیرآمیز استقبال مودبا»با 

چنین پند اشته  شد که این وآن اینکه این طرح  توسط بعضی از حلقات سیاسی  مغرض  

بجا بجا سا زی نی  برای ایجاد  یک روسیه بزرگ  وتالش  بجز ازیک تالش پنهاطرح 

چیزی دیگری یی شمالی واروپای غربی  بین امریکا(  گوه)ویا  گذاشتن یک غاره یا یک

ازترس است وآن یش ازجنگ سردبه پازنظرآنها ردیابی  چنین طرحنب دیگر جانیست از

قدرت کوچک بین به یک ابرسوم مستقل ازهردو ابرقدرت   یروین  به  اروپا اینکه مبادا

تحت   نخست وزیر المان ویلی برانتآنچه که درطرح  )یل نشود تبد دوابر قدرت بزرگ 

  رت قد  با ابر را  خود  وروابط (عنوان پالیسی شرقی وابتکارات دیگر پیشکش  شده بود

                                                                                                          .زد یک نسا دومی نزد

واکنش غرب به ارتباط فروپاشی روسیه خوش آیند و پیروزمندانه بود وحلقات سیاسیی    

یی  نها پیروزی و  (پایان تاریخ )  ل یک سیگنا  بعنوان را  شی روسیه  غرب این فروپا

فروپاشی  به روسیه این که این ومدعی شد ند . پنداشتنددموکراسی  سرمایه داری غربی 

 به پیش از جنگ اول جهانی که آموزش را داد که آن کشورحا لت همسان دوبا ره اش را

بادرنظرداشت  -بدست آورد ازمستعمره اقتصا دی واقعی  غرب بود یک کشور  به حیث

 کامل که به گرباچف اطمینا نوسعت حضورخود درنقض   ناتوآغازبهن  پیما مین دلیل ه

بعد از وحدت المان ودریافت عضویت  اینکه وحدت  مجد د المان   داده بود  وآنمبنی بر

 واعضای   نیروهای  که ازنظر تاریخی یک امتیاز قابل مالحظه بود المان در پیمان ناتو

ند  وبه  ز زد سربا د  وجلو نخواهد افتا یک انچ بطرف شرق اروپا بحرکت هرگز  تو نا

شرق  از المان  موضوع وسعت بخشیدن  ناتو ویا فراتر رفتن .تعهدات خود وفا نکردند 

موضوع را  با او به بحث  خصوصی نیز که بطور را  با گرباچف درمیان نگذاشتند حتی

                                                                                                                                           .  شد  که این خود خالف اخالق دیپلوماسی میبا.نگرفتند

ناتو به زودی بحرکت افتاد وپا را فراتر از المان شرق  گذاشت  وحضور خودرا به       

ود تحت عنوان  حفاظت از ودر  الیحه وظایف وماموریت خ  -مرزهای  روسیه  رساند 

خطوط دریایی  وخطوط لوله   –«انرژی جهانی »ازسیستم    «زیرساخت های  حیاتی»



.  ضروری  تغیرات چشمگیر را بوجود آورد ودر صورت نیاز به  اجرای عملیات های

یک  اعالم  واکنون با  تحت یک نسخه  بسیار مهم از آموزه غربیبه تغیرات فوق عالوه 

که به شدت مغایر  نسخه ای رسمی (  مسولیت حفاظت)دیګرتحت نام  دکترین  بسا وسیع

ر  گ به عنوان  یک نیروی مداخلهتو  نا واکنون معلوم شده که هست زد ملل متحد میباشد د

ان همچو آفتاب روشن گیکا ایفای وظبفه مینماید که برهمدرتحت فرمان ایاالت متحده امر

                                                                                                                                        .ت سا

عضویت این پیمان  اعطاینا تو گسترشمالحظات ونگرانی خاص روسیه درارتباط به    

ت  مطرح بخارس( 6112)اپریل سال درنشست ماه چنانچه این برنامه به اوکراین میباشد 

که این گرجستا ن  و  اوکراین  وعده  سپرده  شد   به و اشکارًا بیان شد و درآن  هنگام  

کاماًل   جمله بندی ها را بدست خواهند آورد   «ناتو»دایمی    دوکشورعنقریب  عضویت

به پیمان  وکراین از ارزوی پیوستن جورجیا وا  تو نا:  ون ابهام اینطور بود  روشن وبید

آنها   به  که  رد تعهد می سپابعمل می آورد و به آنها  اروپایی اقیانوس  اطلس  استقبا ل 

نامزدهای طرفدار  «انقالب نارنجی  »با موفقیت–عضویت دایمی این پیمان  داده میشود 

دانیل نماینده وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا اقای  ( 6112)غرب  دراکراین درسال 

  ناتو نی خودرا  برای تامین خواسته های  با عجله وتاکید  پیشتیبا(  Daniel Fried)فراید

ویکی لیکس این موضوع  آنچنانیکه اعالم  نمود یریش اوکراین در پیمان ناتو پیذمبنی بر

                                                                                                                      .                                                                        را گذارش داد 

چنانچه این نګرانی  توسط قابل درک وفهم باشد نگرانیهای روسیه میتواند به راحتی      

یکا  در االت متحده امرپژوهشگرروابط بین المللی درمجله پیشبرد سیاست حاکمه دولت ای

داده شده   این چنین توضیح ( John Measheimer) میرا یشجان میامور خارجه  اقای 

نا تو   گسترش (  پیرامون اوکراین)ریشه عمودی این بحران کنونی   : است  او مینوسید 

وتعهد واشنگتن مبنی بر خارج ساختن اوکراین ازمدار مسکو  وادغام اوکراین به غرب 

.                                        شمرده میشود تهدید مستقیم به منافع اصلی روسیه  پوتینکه این عمل خود ازنظرمیباشد 

ن  ممکن است  که واشنگت»   میداند( مالمت )می پرسد که اورا جان میشا یمیراقای      

که خودرا   نداشتن  این دوست  منطق  اماموضع وموقف مسکورا دوست  نداشته با شد  

شد  ولی  حد دشوار  با که نباید بیش از . « درعقب آن چه نهفته است با ید روشن سازد 

ت روی همرفته  امروز هرکس میداند  که ایاالت متحده امریکا  تحمل  آنرا ندارد که قدر

           .مستقر سازدا درهر نقطه ای درنیم کره غربی نیروهای نظامی خودرای بزرگ دیگر ه

ند وقوی است قابل تذکر است که موضع وموقف  ایاالت متحده امریکا   آنقدر نیروم       

 ازدکترین  مانرو( تمردموفق)بنام « 0262»سال رسماً در کهکه این دولت اصاًل آنچه را

 توسط «  1223»ین  سیاسی  دکترین امریکایی بود  که در دوم دسمبر  سال این دکتر} 

امریکا  اعالم شد    جمهور وفت ایاالت متحده  ریس« James  Monroe»جمیز مونرو



یی  درکشورهای  تازه به  این دکترین  مخالف استعمار  یا دخالت  قدرت های  اروپا -

امریکا  تصمیم گرفت  که ازدخالت  درجنگ  ودولت.  استقالل رسیده قاره امریکا بود 

لیت  با فعا  ووقوع جنگ   خودداری  یی  ومستعمرات  آنها  های  بین قدرت های اروپا

که تاهنوز  ) دکترینی {.نه تلقی کند  ری  درقاره امریکا را بعنوان  حرکت خصما استعما

کنترول نیم  نمی پذیرد  که از  نامیده اند  تحمل نمی نماید ویا آنرا اصالً ( نشده است پیاده

تمرد » متحمل   به  انجام  چنین  ویک کشور کوچک که  کره غربی صرف نظر نماید 

 کوبا ودر روی زمین معروض  به وحشت و  تحریم خرد  کننده  قرار گرفت «  موفق 

است و آنچه که ما نیاز به پرسش نداریم آنست که واکنش ایاالت متحده امریکا درپیوستن 

ا ینقدر  چه بوده «  وارسا »به پیمان کانادا ومکزیک  هشورهای امریکای التین وازجملک

با زبان  بس تعصب (  سی آی ای)میتوان ابراز نظرکرد  که دراین راستا سازمان  سیاه 

آمیز  به ارتباط این موضوع از خود واکنش نشان داد وبه اختتام این موضوع  با تعصب 

.                                                                                                           افاده نمود راهد ف اش  همه جانبه 

 بیشتر کنجکاوی نمود  دیده نه میشد  یاالزم و  نبود الزم  چینمورد  در که   همانطور     

موضوع وتین به ارتباط درک منطق نهفته درعقب پاقدامات وانګیزه نباید به آن یکی هم   

که به درک اهمیت فهم داشت ویا نه نمبذول  احترام آنچه که برای پوتین قابل اندیشه است

یک    چینکینه ونفرین صا درنمود هما نطور که در برابر ازخوداین منطق در برابر آن  

 مه مساله زنده ما ند ن                         ن به معنی واقعی کلرسید ست ادرپیشرو معضله بزرگ پرمخاطره

                                                                                                   .  است 

حوزه سوم  عمده  منطقه  ویا  اجازه دهید که به   : جهان اسالم :چالش امروز

                                             تروریسم                                                                                                                         علیه  نیا جنگ جهو  یا صحنه    اسالم  ن جها  رانی کنندهگن (تاحدی زیاد)

(Global war on Terror)ا که جورج دبلیو بوش در سال جنگی ر -یم  عطف توجه نما

واین اعالمیه   اعالم  کردعلیه تروریزم ( 9/00)بعد از رخداد حمله تروریستی ( 6110)

ه این جنگ جهانی علیه نباید فراموش کرد  ک  -مجددًا اعالم نمودرا با هرچه تاکید بیشتر 

 گجن  زمام اموررا بد ست  گرفت  زما نیکه «رونا لد ریگن »جمهورتروریزم راریس 

سد وطاعونی آنطوریکه  ن فا لفا جهانی علیه تروریزم را  با  الفاظی تب آلود به ضد مخا

اعالم   (کلمات شولتر وزیر امورخارجه ریګن )  میګرفت   رونالد ریګن آنرا به تعریف

دیری   ولی   دولت حذ ف شد  از تاریخ واز اجندای کار آنون سروصدا  دب کهنموده بود

ر  ومخرب تروریستی  دامنه ای   جنگ مرگبا نگذ شت  که این جنگ به سرعت به یک 

 وشرق میانه با بازتاب های  تیره وتار -جنوب افریقا  -خودرا در امریکای مرکزی شوم 

داد گاه جهانی  زیدخل بودن ایاالت متحده حتی تا جایکه   ته استپهن ساختاهمین امروز 

و   حکم این   که واشنگتن )  امریکارا در ظهور این مخربین  مفسد فی االرض محکوم 

نموده است لذا بهرصورت  آنچه که قابل تذکر است   (ادعای دادگاه جهانی را رد نموده 



                                                                          .  اینست که داستان مناسب برای تاریخ  پس از آن ازبین رفته است 

  نی به آسا  تروریزم  نی علیه  از جنگ جها«   بوش واوباما » این نسخه ایموفقیت     

نه  نشا  -آغاز شد گامیکه که جنگهن،دربازرسی مستقیم ارزیابی شود شده میتوانست که 

 محدودی کوچکی  ازقبیله ای  افغانستان تروریستی  محضاً به گوشه ا ویا اهداف یری گ

می آمد ویا وچنین پنداشه می شد که اینها توسط افغان ها  با وجودیکه خوش آنها ن شدمی 

که یکی از خصیصه ای پذیرفته ولی به نسبت رسوم ومهمان نوازی از آنها نفرت داشتند 

راهمان دهقانان فقیر و بینوا افغانستان  دربد ل  «دن اسا مه بن ال» شده ای افغانها میباشد

میلیون دالر که ازطرف ایاالت متحده امریکا بخاطر استرداد بن الدن  بشکل ( 65)مبلغ  

را  به امریکا نه سپردند که این خود باعث « بن الدن»انعام  پرداخته میشد  رد کردند  و

                                                                                          .                                                                                                                             سرگیچی ود ستپاچگی ایاالت متحده امریکا گردید

قابل باور وجود داشت  وگزینه های خوب وبهترینجا دالیل وباید به خاطر داشت که درا    

نه ها اقدامات واجراء ت پولیسی  ویا  یکی از این گزیاستفاده میشد  آن گزینه هاکه باید از

مذاکرات مستقیم  وجدی  دیپلوماتیکی به ارتباط  د ستگیری اشخاص مظنون  که مرتکب 

باید با طالبان سروصورت  شده بودند توسط ماهران امریکایی  ( 00/9)جنایات و رخداد 

وعاملین قضیه دستگیر  وبعد ازشناسایی محاکمه  وبرای آنهاحکم وقرار صادر -میگرفت

ولی  چنین گزینه به روی میز گذاشته شد  ودرعوض  آن  راه جنگ وخشونت   می شد ،

بلکه بخاطر ( آنچنانیکه بعدًا روشن شد )  برگزیده شد وآنهم نه به خاطرسرنگونی طالبان 

اما ازاینکه این « بن الدن»تحقیر وکم بها دادن  پیشنهاد طالبان مبنی بر استرداد احتمالی 

پیشنهاد طالبان تاچه اندازه جدی بود ما آن را نمیدانیم  تا جایکه امکان کاوش آن همچندان 

بازوی تا زور یاشاید که ایاالت متحده امریکا درتالش آن بود چندان سرگرم کننده هم نبود

 اما ازشماره یک خودرا نشان دهد ودر پرتوآن  هرکس وهرقدرت را درجها ن بترسا ند 

ورنج ها مبتال   ااینکه باالی مردم افغانستان چه خواهد آمد  ویا این مردم فقیر به چه درده

مهم یی ها هرگز  امریکا  خواهند شو ویا زندگی وحیات خودرا ازدست خواهند داد برای

                                                                                                                                                           .نبود 

مخالفین  یک رهبر قابل احترام ضد طالبان ویکی از زمره بسا « عبدالحق»این قضاوت  

تالش های « شکست بزرگ»بعنوان ( 6110)سال اکتوبر ماهدرامریکارا  بود که بمباران

امریکایی ها یاد که   بودند  درنظر گرفته  را که  امریکا مبنی به سرنگونی طالبان  آنچه

توسط  ریچارد « عبدالحق »قضاوت ویا نتیجه گیری – نایل آیند به هدف خود   تنوانستند

تروریزم مورد تاید قرارگرفت  امبارزه بریس گروه امنیت  (Richard Clarke) کالرک 

وقتی که طرح حمله بر افغانستان    بوش آنظوریکه او درقصرسفید در دوران زمامداری

یاد آورشد که این حمله   دراین نشست به هم اشتراک کنند گان کالرک به بحث گذاشته شد 

وتهاجم  مخا لف  تام قوانین  ومیثا ق های بین المللی میبا شد  یعنی  قوانین  نافذه ای بین 



وکوچک   دراطاق  تنگ«   بوش»دراین هنگام  ریس جمهور   –المللی را نقض میکند 

دانان بین وحقوق  وکال   گفت من  اهمیتی نمیدهم  کهکنفرانس به آواز بلند قریا د زد و 

ل تذکر است قاب !درآوریم  را ازپا( مرکب)المللی  چه میگویند ؟  ما میرویم  تا چند االغ 

به افغانستان رد   نی بین المللی کمک رسا بزرگنهای  اکثر سازماکه این تهاجم ازطرف 

 شد وهشدار دادند  که دراثر این تهاجم  میلیون ها نفردر افغانستان شاید به فقروتنگد ستی

وگرسنگی  وبسا عواقب ناگوار  ووحشتناک مبتال خواهند شد  وبه هزار ها انسان  حیات 

ودرنتیجه  سا لهای فقر وتنگد ستی برای  افغانستان  نیا ز به . خودرا ازدست خواهند داد

                                                                                   .                                                                      بررسی  سختی خواهد دا شت 

حمله   یعنی  بود   عراق  جنگدرن امریکایی  پتک زنی  هدف بعدی این جنگ طلبا     

جنگ توام  با جرم  -وتهاجم بدون  موجودیت  کدام برهان وبهانه ومدرک معتبرو موجهه

بیست ویکم  که منجر به مرگ صدها هزار نفر  ازمردم  دریک  وجنایت عمده  از قرن

نگلیسی ها  گردید کشور ودریک جامعه ای متمدن بشری  توسط تحریم امریکای ها و  ا

این جنگ دیپلومات برجسته ای بین المللی  تا آنجایکه دووکشورویران وبخاک یکسان شد 

محوله  وظایف   همین  دلیل  از  درنظرداشت یادنمودند وبا«  جنگ نسل کشی»را  بنام 

نباید فراموش کرد که این حمله وتجاوز  باالی عراق  زمینه فرار   -د  نمودن خود  استعفا 

شد    تخریب  کشور وسیعاً  -ومهاجرت میلیون ها  انسان  آن سرزمین  را مساعد ساخت  

این کشور   و این منطقه که همین اکنونهای ایتنیکی وقومی  دامن زده شد وبه خصومت 

شگفت  آوردرمورد فرهنگ  این یک واقیعت .ره های چندی تقسیم شده است  به پان  متمد

بی مزه گی وناخوش  که درمحافل اگاه  وروشنفکری میتوان آنرا  بنام فکری واخالقی ما 

                                                                         .                                                                                                                            نام برد(  آزادی عراق )آیند  برای  

چنین دریافتند که تنها تاگون ووزارت دفاع  بریتانیا دریک نظرسنجی که انجام دادند پن     

ع دانستند امریکا را درعراق مشرو  متحده  ایاالت  امنیتی  نقشفیصد ازعراقی ها  ( 2)

( ایاالت متحده امریکا و بریتانیا )وکمترازیک فیصد مردم معتقد به این بودند  که ایتالف 

حضور    مخالف فیصد دیگر مردم ( 21)و بودند  شان  رای امنیت خودنیروهای خوبی ب

 نی  وپیشتیبا  یت نیروهای ایتالف حما  حمله برواکثر مردم از نیروهای ایتالف درعراق 

چونکه افغانستان فراتر  از امکان  رای گیری   قا بل اعتماد  نا بود  –خودرا نشان دادند 

به نظر میخورد که چیزی مشابه  به موجودیت آن دالت وتخریب شده بود اما نشا نه های 

میکرد بهرحال ایاالت متحده امریکا در عراق شکست فاحش خورد و تمام اهداف رسمی  

جنگ را ازدست داد وخروج نیروهای او محضاً درتحت تاثیر فتح وظفر ایران  صورت 

                                                                                                                                                       .  گرفت 

تیار برای  بکارگیری  ویا بکار انداختن این پتک  جنگ وستیز  جای دیگری نیز دراخ   

یکه درآنجا سه قدرت امپریالیستی بود جا  لیبیاداشت وآن بخصوص این جنگ طلبان قرار



 قطعنامه داده   اعم از  انگلیس وفرانسه وایاالت متحده امریکا  دست با دست هم سنتی 

فعالیت های هوایی     برای را   لیبیا  نموده  نقض را    امنیت  شورای( 0912) شماره

مذاکرات صلح را     ر وعمل خود  راه هرگونه ن خود  مبدل ساختند وبا این کا شورشیا

حسب فرموده  دانشمند علوم سیاسی  ) شد ید افزایش تلفات پرداختند  وبه ت  مسدود کردند

را  بواسطه  فعالیت  لیبیا(  حد اقل ده عامل مسببه « Alan Kuperman»االن کوپرمن 

ماشین  ن کار افتید یل نمودند  وبا به به خرابه ها تبدرانه ای شبهه نظامیان های خراب کا

کشور هرچه بیشتر   ترور واختناق را در آن   شویا ظهور جنگجویان گروه داع جنگی 

دیه  افریقا ودراصل  پیشنهاد معمرالقذافی را  ماًل معقول  اتحا گسترش دادند  وپیشنهاد کا

رشناس  افریقایی  اقای  دیده گرفتند و به قرار گفته ای  کا این امپریالیست های سنتی  نا

خود  بیا ن داشت  گفت که درمصاحبه مطبوعاتی (   Alex  de  wall)الیکس  دی  وال 

دی  تروریستی  جریان عظیم از سالحها ونیروهای  جهاکه این جنگ طلبان  زمینه ای  

درحال حا ضر  قهرمان  برای  قتل های )از غرب افریقا   ومتعصب را   وخشونت بار

همچنین   لیبیا رقلمروب   ناتو به سوریه مساعد ساختند   وبا حمله  وتهاجم(  تروریستی 

                                                                                        .سیل مهاجرین  را از افریقا بسوی اروپا گسترش دادند 

ویک سابقه طوالنی واغلب « مداخله بشر دوستانه »با این حال پیروزی دیگری از     

د وآنهم  نه بطور غیر معمول   رفتن  به ریشه ای  مدرن  آن رنگ پریده  نشا ن میده

                        .                                                                                                                            چهار قرن پیش است 

استاد بازنشسته دیپارتمنت زبان شناسی وفلسفه در انستیتوت   نوام چامسکی            

بطور منظم  از میان ( TomDispatch)  تکنالوژی ماساچوست  است که  تام دسپیچ

 ومحتو آن   مطالب  برگزیده ها و (هژمونی یا بقای دولت های ناکام ) کتاب اخیر او 

نه  مقاله نیزدردوبخش جداگارا بصورت  فشرده به نشر میرسا ند  که این عمده ای آن

که این   برگزیده شده   (که  برجها ن حکومت میکند )ازکتاب جد ید اوتحت  عنوان  

  .  مقاله اولیه آن  برای خواندن شما تقدیم  است
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