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         رجسوءاستفاده ازقدرت نظامی امریکا وهرج وم

                                                                                   نه درشرق میا                  
  The misuse of American military power and the middle east   

 in chaos                                                                                                  

همین اکنون جنگ را  بد ون موفقیت درشرق میا نه ازد ست  دولت ایاالت متحده امریکا

وبه با ور من عامل  عمده عدم موفقیت امریکا درجنگ  ایجاد رخنه وشگاف   داده است ؛

در میان  سربازان  ونیروهای نظامی مصروف درجنگ عراق وافغانستان  بوده میتواند، 

نب دیگر  واز جا همچو رخنه برای من  تاهنوز کاماًل روشن  نیست که دلیل بوجود آمدن

ضله برای تاهنوز  این مع  مورد چیزی نمیداند  ویا دراین  نیز  نه  که واشنگتن سفا متا

شکست دبلیو بوش نیزدولت امپریالیستی نوین جورج  پیروزیواشنگتن روشن نشده است 

معطوف  به حمالت   « اوباما»رک  بی سروصدای با آرام گونه  و  تغیر جهت –خورد 

اجرایوی  مخفی به  وعملیات های هوا پیماهای بدون سرنشین ، نیروهای بویژه واقدامات

ات   ید مباهات آمیز  تهد  یکه  همه هیاهوی تاجا ؛ نوبه خود  مد وجزر را روشن نساخت

ویا بار آورد  که دونالد ترومپ ترومپ این اطمینان را پیش کشید سیخته ای دونالد لجام گ

قابل مال حظه دست زند  ویا به  ناگزیرًا  باید درهمچو حاالت واوضاع به تغیر وضیعت 

حرکت    ه  در بد ترین وچه در بهترین حاالتچگر او یعنی دونالد ترومپ با ید  عباره دی

 اما چرا با ید دراین مسیر پیش رفت ؟   -سوزن برهنه را بصورت اشکار نشان دهد 

                                                   

کم وبیش ویا حد اقل  معقول ومنطقی به نظر می آید تا به عقب به این نقطه  درتوسل      

نگریست ومجد دًا پرسید که چرا ؟                                                                                     



برای  ید کهشا   البته که توضیحات درپاسخ به این پرسش فراوانند که یکی از آنهم  اینکه

بحرکت   دراین مسیر  دشوار نبود تاکه اه  به اندازه کافی به ساده گی هیچگامریکایی ها 

دراینمورد نیاز به  چونکه آنها تا هنوز ضرورت ونیاز به معامله را رد نمیکنند و نه افتند

از  گیر درجنگدر  توجه خاصی دارند یعنی که به نظر آنها  ممکن که نیروها وسربازان

یعنی که  آن همه به صدها «  رجوع به پیش نویس)نباشد ر تعداد کاماْل کافی  وبسنده نظ

آنها به تعداد   توقع  که  چیز بوده  یعنی هزار نفر ،  بمب ها وموشک ها  کم وکاست ونا

                                           .                       حتی تا سرحد سالح ها هستوی بودبیشتر وبیشتر نیروها ی جنگی ومهمات وتجهیزات 

ادامه .. موج خروشان دوباره   –هدایت ورهبری ازجلو ؛ راهنمای و رهبری از عقب    

                                                      ....  وبه همین سا ن  وبه همین سان ...  درج وثبت در لیست نیازمند یها 

دشوار اخیر  و  اما درحال حاضر  با وجود همه ای ازآن دشواریها از جمله  بحث سخت

است  ولی   دونالد ترومپ  نشان دهنده مجموعه ای از آهنگ های آشنا وشناخته شده ای

.                                                          تر  میباشد  عمق پرابلمها  نسبت به یکدیگر  بمراتب عمیقتر واساسی

( 22/9)سال بعد از وقوع رخداد « 21»که دراینجا موضوع ملت ما مطمح نظر است     

بازهم نیروهای  نظامی ما درسراسر شرق میا نه بزرگ در شش کشوردرگیر زدوخورد 

شا ید که این خود  –آن  هرگز  بچشم نمی خورد اند یعنی آنچنان درگیری که نقطه  پایان 

واشکار   غم انگیز  روشن  گی یکجا با بیهود  ما   مطالعه  یک حقیقت مهم ازگذشته ای

جهان اسالم  در  پروژه ای درحال انجام درامریکا بنحو ازآنحا بمنظور نابودی تروریزم

                                                                                                                    . باشد 

نسخه پیروزمندانه  استاندارد درصد سال گذشته ای از تاریخ ما  ممکن است  چیزی        

همسان وشبیهه به این باشد  که ایاالت متحده امریکا  درطول قرن بیستم  به بار ها بارها 

بقدرکا فی برای نجا ت د نیای کهن ضعیف از نظا میگری  وقت وزمانمداخله محضاً در

   وآنهم   بمبارزه  زده است  د ست  وپس  ازآن در دوران جنگ سرد ازکمونیزمفاشیسزم 

و فراهم   رها یی بخشید ن  روزی  درسه  جنگ جها نی نگاه داشتن ویا بمنظور درواقع

آوری خوشی ومسرت دایمی  بعد از تکوین یک ابر قدرت  جها نی  که  بتواند  هرگونه 

                                                                         . تهدیدات نا گها نی را مهار نموده  وزمینه زندگی با مسرت را نصیب همگان سازد 

نی  با یورش  ویا از هیچ مکا  جا از هیچ   «شیست اسالم فا»  هچنین اذعان میشود  ک    

توسط   که   (Pearl  Harbor) ربورد پریل ها بر  یورش  شبیهه  همچو دزدانه ای خود 

نع است   اکه خود ازشکست خود  قرا  امریکانظامی امریکا صورت گرفته بود  نیروهای

پرسند چرا مردم ازما متنفر اند ؟  البته اکنون مردم بصورت د ستجمعی می خرد نمیکرد 

آنچه که  ولیاین پرسش به تفصیل پرداخته شود  که وقت کافی در دست نیست  تا بجواب

وفعالیت   ر دی  مصروف کا دگی و بشکل عا که دولت  به سااینست  قابل تذکر است   

ما در  ( وسطیفرون )ید  شمنان جد ما به ضد دا طر وآنهم بخشد  های روزمره خود میبا



مد ت های   شوار  وطا قت فرسا از د  کامالً   میکند  جنگ  جنگ خود ما   حومه وچمن

وآنچه را که رهبران  ما انتخا ب میکنند  خود  میدانند  ورویهمرفته  طوالنی به اینطرف 

حومه = Brooklyn)ازاین چه بهترکه دولت به مقابل دشمنان ما بعوض اینکه در بروکلین

                                                                                                  . بجنگند  بهتر است که دربغداد بجنگند ( قدیمی پرنفوس درشهر نیو یارک 

اما   کمی وعیب  وعاری ازنقصبنیادی واساسی راین روایت ویاداستان گا بهرصورت   

وبه احتمال زیاد   وت منتهی  به نتایج کاماًل متفایل آن  ت بد سبا پس محا توهم ؟کوتاه از 

                                                                          .درشرق میانه خواهد بود نه طا سیاست  محتااز به اگاهی 

ایاالت متحده امریکا درمنطقه شونت توسط که تنها به ارتباط درگیری درجنگ وخبیاید    

یشیم  ند عملکردهای جنگجویانه وخشونت بار امریکا مجددًا بیابر دوسال عمده وکلیدی از

از  ( 1222)وسا ل  (2929)طی سال ده امریکا ایاالت متح بلی رهبری:ویا مرور نمایم 

ساس  وخطا ها واز آن لحظات  اساسی ومحوری  بدست داشته خود بر اآن همه اشتباهات 

وازآن مداخالت غیر   ست آمده ر بد برخی ازنسخه های منحرفانه واز پیامدهای فاجعه با

 نگرفتند درس عبرت وودیعه گذاشتند یش به نمانونی و غیر مشروع خود  آنچه را که  قا

وروایت آن  لحظات ه با شد شده میتواند که داستا ن داشتوجود بهرصورت اگراراده قوی 

وبا   یک  رویکرد منصفا نه با شفته وبهم خورده  بوقوع  پیوسته بودکه در یک حوزه  آ

دًا بوجود  یگرمجد د ها راآشفتگی ل ومعتد متواضع سی  سیاپالیسی های از یک برخورد 

ها وجود  یی دیگران بجز ازامریکاکه همچو افکار در  اینست  مشکل دراینجاورد اما  نیا

یی درمورد  چیزی  ذاتاً غیر امریکا  دارد  یا به عباره دیگر چنین به نظر می رسد که به

                                                                                                         .بسا موارد این چنین افکار گرم کننده وجود دارد 

درنیمه ویا دروسط  جنگ سرد  ؛ شرق میا نه   :«9191»سال  مرور بر وقا یع

بهرصورت اساساً باوقوع  حوادث ( 2929)به حیث یک موضوع فرعی باقی ما ند، سال

هرات علیه  افزایش و خیزش  تظا  :  نخست چندی وبا تغیرات قابل مالحظه سپری شد ؛

دولت  مستبد  ووحشیا نه ای پولیسی شاه ایران تحت حما یت ایاالت متحده امریکا  منجر 

واعالم  جمهوری اسال می  «خمینی» به فروپاشی  رژیم  وبه بازگشت ایت هللا روح هللا 

سپس دانشجویان  ایرانی  با همجوم آ وردن   بر سفا رت  ایاالت   .توسط او درایران شد

تن از منسوبین آ ن سفارت  برای ( 11)مریکا درتهران  منتج به گر وگا ن گیری متحده ا

روز در تهران  گروگان ( 022)یعنی که  گروگا نا ن برای   –روز گردید ( 022)مد ت 

یی های کهن سال  کودتای ازامریکا البته ممکن است بخاطر چندین تنازسوی دیگر بودند

 باشد  نده براه افتاد  باقی ما( 2912)امریکا درسال ( سی آی ای)که توسط سازمان سیاه 

سرنگون شد ؛  وآنهم  بخا طر حفظ   که بموجب آن  نخست وزیر منتخب  ایران  کودتای

آنجاکه هردو کشوردراین مسیر آغاز به  ات ودسترسی به منا فع نفتی غرب در این کشورا

روزهای مملواز خصومت ها  چنانچه تا حال ایرانی ها آن)خصومت ها واختالفات نمودند



درقید ماندن  طوالنی شدن هشوک ونارضایتی مبنی ب (وبد بینی ها را فراموش نکرده اند 

ل ررا ازبین برد واو ناگزیرًا  متوسگروگان ها  بدون شک تحمل وشیکیبایی جیمی کا رت

وها ی این آنوقتی است که  نیر....به اقدامات بخاطر جلوگیری از پیامدهای بد وبد تر شد

رژیم کمونیستی یت از نظامی وسربازان  اتحاد جماهیر شوروی  بخا طر تقویت  وحما 

.                                                                                                 ند بل برافغانستان هجوم آورد درکا

آخوندهاومال های :این چنین بودفرین داستان وروا یا ت معمولی این رخداد های جنجال آ

به راه ورسم  با نفرت غیر قابل توضیح ایران حاکم  و متعصب وغیر منطقی وعقب مانده

زندگی مردم امریکا می نگریستند وبا داشتن نفرت وانزجا ر از امریکا  به تبلیغا ت سوء  

از ( 22/9)ویا قبل از وقوع رخداد  یش یش نماپدر  نطوریکه  هما وتوهین آمیز پرداختند

. ....  سوی  مالها واخوند های  ایران  شعار های از قبیل امریکا  شیطان بزرگ است  و

پخش  و شنیده میشود که دامنه این شعار ها  با گذ شت هرروز گسترده تر وبا سردرگمی 

د ند که ی پرسیواقعی بسرعت مطرح  میشد تا جایکه در ا ینمورد  قا طبه مردم امریکا م

سوال بردویا به چالش ن گروگان گیری صلح جهانی را زیر؟ بحراآنها چرا ازما متنفر اند

 وارگحوادث نا وقوع  یری ازگیشپبمنظورجیمی کارتربادرنظرداشت همچوحاالت  کشانید

شوروی    تهاجم  چونکه –ست به اقدامات چندی زد  یش بینی از روی مجبوریت دپقابل 

زمینه امکانات مساعدی را بر ارتش اه او نشان فتح اشکار وگ به افغانستان  از نظر ودید

سرخ اتحاد جماهیر شوروی فراهم آورده تا آنجا که حتی  این  نیروهای  نظامی شوروی  

از طریق ایران ممکن به خلیچ فارس برسند وبرمسیرومعبر نقل وانتقال نفت مسلط گردند 

ه اتحاد جماهیر شوروی به آن آرزوی دیرینه ای خود که ازسا لهای پیش  در و بد ینوسیل

انتظار  سلطه جوی برتمام جهان بود دست خواهد یافت وحاالت بجای کشانیده خواهد شد  

                                                                                     . که منتج به جنگ جها نی سوم خواهد شد 

غلط ونادرست وتکرارومکرر  نی تنور همچو تبلیغات و اطالع رسا نگاه داشتنرم گبا    

یک گزینه ای وحشتناکی    از چنین داستان ها  مقامات ذیصالح واشنگتن  اقدام به انتخاب

ولی قبل از همه اجازه دهید    که تفصیل آن ذیاًل پیشکش میگردد  –در شرق میانه  نمود 

                                                                  :  استان را نخست از ایران آغاز نمایم که د

ت تخ بمنظور را  در اسالم   جنگ داخلی  قب از آن  متعا نه و ملی گرایا  آنها انقالب      

وتازبر ایاالت متحده امریکا با درنظرداشت نارضایتی قبلی اصیل ایرانی مبنی بر  سلسله 

حمایت ایاالت متحده امریکا ازرژیم  پولیسی وحشیانه ای شاه ویا کمترین قدردانی ویا کم 

آنها  به راحتی  به روی کا ر آوردن یک  –توجهی به محرکات پیچیده داخلی  این کشور 

حانه که بتاسی ازآن مردم را به یک تهد ید موجوددرکشور روبرو ساختند  روایت ساده لو

.                                                                        کار طراحان بود که البته با گذ شت چهار دهه  اکنون نظر ها کم وبیش تغیر کرده است 

موقیعت افغانستان چند امریکایی با چشمان بازمعهذا اکنون چنین فکرمیشود که ممکن      

این کشور  درواقع  از نقطه  یرفت که وخواهند پذیا فت  را بروی نقشه جهان در خواهند



مهم  وحیا تی میبا شد  والبته  که با  باز  کردن ومالحظه منافع استراتیژیک کشور نظر 

ه اتحاد جماهیر شوروی  ارشیف خود به روشنی کا مل این حقیقت را درک خواهند کرد ک

ردند  آنطوریکه  ما  تصور میکردیم  و یا آنطوریکه  سیاستمداران  امریکایی نشخوارمیک

ل  بخصوص در ساامپراتور درسراسر جهان نبود ویا میل امپراتوری برجهان رانداشت  

ر قابل تذکر است که  رهبران اتحاد جماهی  وزی که بر افغانستان نمود ؟  با تجا( 2929)

شوروی به ارتباط مسایل پیچیده افغانستان بین خود به چند دستگی تقسیم شدند  وبا تجاوز 

؛ تمایل ویا حتی  روحیه ای دفاعی را برگزید ند –شان درکابل نسبت به روحیه تهاجمی 

لت دردست داشته  درخودنمی دیدند که به سمت خلیچ فارس دربهترین حاتوان عزیمت را

....  روی ها بر خلیچ فارس  و مسلط شدن  شو همچو تبلیغات از قبیلافتند بلکه بحرکت بی

که بد ین وسیله اذهان عا مه را مغشوش بود  یی ها امریکا لی وپوچ خیا مفهوم  یک جز 

یشه نبودند  که خودرا به خلیچ فارس  که شوروی ها هرگز به آن اندمی ساختند درحا لی 

                                                                                                                                                  . نند برسا

بهر صورت  انقالب ایران وتها جم شوروی به افغا نستا ن  آنچنانیکه به این دورخداد      

ک خود ساخته ای نظا میان جنگ  ز یک داستان وحشتنابیش ا وحدت اورگا نیک میدادند

  یگری نمیتوان بود که  به آن نام میگذاشتند  طلب  وسیاستمداران نظامی پنتاگون  چیزی د

حلقات جنگ طلب   جمی تها  ست ادامه سیا  برایاین داستا ن سا زی محضاً بها نه ای  

جمهور جیمی  طر آورید که ریس بخا امروز   -نه بود درشرق میا امریکا  ایاالت متحده 

سیکه طرفدار سیاست های ک=  A dove-in- chief}صلح   کبوتر هاحیث ساالرکارتربه 

به ادرس اتحادیه ازدولت خودیک دکترین  « 2992»درسال{آشتی جویانه باشدیاصلح آمیز

ید درخاطره ها باقی  خواهد ماند  اعالم کرد  م او شا را  که بنا طلبا نهجدید کاماًل جنگ 

ویا تدارکا ت  نفت  خلیچ  فارس   مین نتاژ  به تا ید وشا هرگونه تهد:  وبعدًا اینچین افزود

درواقع  تهد ید مستقیم بر این کشور  وبه  نیروهای نظامی  ایاالت متحده امریکا میبا شد 

امریکا  بخاطر   شود  ایاالت متحدهر ضرورت آن دیده گوبادرنظرداشت همین دکترین  ا

                                                                                                                                .نبه مداخله خواهد کرد منافع خود درمنطقه  بطور یکجا حفظ

چونکه سیاستمداران  واشنگتن  بال فاصله  : یج دردناک آشنا به نظر می آید امروز آن نتا

راه حل هر پرابلم موجو ویا پرابلمهای از نو خلق شده  رادرشرق میا نه برخورد ومدخله 

حمله   ازطی مد ت تقریباً یک سال  رونالد ریگاندولت ریس جمهور مثاًل  نظامی میدانند

ایران حمایت نمود وظلم وستمی  به صدام حسینوتهاجم بی رحمانه ای حاکم مستبد عراق 

بمرگ    محکومت وآنها را  با استعمال گاز مسموم و  روامیداشکه آن مستبد به مردم خود

ویا اینکه بزودی  .خود نشان ندادازهیچ واکنشی رد اوودرمودیده گرفت عمل اورا نامینمود

فرماندهی با  مرکزارتش وسیاستمداران نظامی ایاالت متحده امریکا ( 2992)بعد از سال 

دفترمرکزی  تمپا فلوریدا )قبولی مسولیت ها بویژه ای  برای شرق میانه بزرگ تحت نام 



«Tamapa Florida » ) ایجاد نمودند  که برنامه های اولیه جنگی این فرماندهی  بگونه

تدوین  ویا  ای افراطی  خارج از تماس  با برنامه ریزان ویا طراحان  واقعی امریکا یی 

داده شد یعنی رو براه کردن ویا تهیه ای نقشه عملیات های نظامی  بمنظور شکست نشان 

واز آنجا   داخل قلمرو ایران شوند ارتش سرخ شوروی ارتش شوروی که اگردرصورتی

طراحان نظامی ایاالت متحده  امریکا  را چنین  –به سمت خلیچ  فارس در حرکت افتند 

کا به ایران ویا داخل شدن آنها به ایران ممکن تصور بود که عبور نیروهای جنگی امری

در داخل عراق درگیر دریک  جنگ  بزرگی  خواهند شد  تا آنکه   خاموشا نه  درمقابل  

فقط همسان آن یکی  که همیشه انتظار برده )نیروی عظیم منهدم کننده زرهیی  شوروی 

درنقشه نشانداده  که ذیالً  ولدا دراروپافاف گر ازطریق معبرویا شگی دیپمیشد که یکی از

 .انتظارآن چنان حمله ای که هرگز اتفاق نه افتاد -مواجهه گردند( شوند  داخلشده است 

                                                                                    
                        (Frankfurt am Meinو  Hess –Thuringianساحه بین مرز  )شگاف فولدا     

ید خود  به  چنین هم میشد آیا  ایرانیان  به نسبت داشتن افتخارات شد ویا اینکه اگر اتفاقاً 

که داخل قلمرو انها شود ویا خودرا  به آنجا به جنگ  ند ؟ن ابر قدرت  اجازه میدادانظامی

مرکز   این  اولیه  ها ی طرح نوع   واین  هرگز نه  البته  کهنند  علیه شوروی ها برسا

واستکبار  بی جا غرور از نه ای جز ساده لوحی وجز نشافرماندهی ایاالت متحده امریکا 

                                                                                                                                    .واند باشدتچیزی دیگری نمی

نیروهای   وگان نا«  دفاعی » دایمی    پایگاه  می کوتاه چند قد فاصله   ویا ازآنجا به    

نظامی ایاالت    یا بعدًا  مستقر بودن نیروهایدریایی  ایاالت متحده امریکا در بحرین  و

بخاظر حفاظت    ینه منوره  س مکه معظمه ومد متحده امریکا در نزدیکی شهرهای مقد

که بادرنظرداشت میتوان یادآوری کرد  سعودی ازحمله عراق به آن کشوررا  ازعربستان

ا نیروهای  نظامی آن توسط اکثر مردم  چنین پرسشی به میان می آید  که چگونه ویا چر



یات اسالمی  ازجنگ اودرخیابان های عربی  باداشتن  رونه درقلب شرق میا  یی امریکا

                                                                                                       . رسه میزنند پ«  امپریالیزم»ی های صلیب

امریکا ( سی آی ای ) ن سیاه  زما بد تر نشده ؛ سا  حد اقل  ویا تحت شرایط مطلوب      

گروه های شورشی اسالم گرایان افراطی افغان را تحت حمایت کمک های ل  درهمان سا

مالی ونظامی خود  قرارداد  که اکثریت  این  گروهای  شورشی  ازقما ش  اسالمگرایان 

تان را  برای اتحاد با اشتیا ق تما م افغانس افراطی  بودند وپیوسته در صد د آن بود ند  که

هیچکس در واشنگتن  ناراحت ولی دراین راستا .مبد ل سازند( ویتنام )به جماهیر شوری 

ی پذ یرفته شده ادعا ها  بق  اصول  زوبرگ چریکی  مطا نبود  تا بپرسد که آیا چنین سا

بقت دارد  مطا نجام میدهند اویا آنچه که این شورشیان .... ای به اصطالح حقوق بشر و 

ومقاصد خود نایل وآیا این شورشیان  با همچو عملکردهای ناجایز خود  به اهداف نه؟ ویا

خود  شمار یخته درکنارلجام گست که این شورشیان کر اینسقابل تذچیزی خواهند شد ؟ اما

تبعه ین ثروتمند تر  واز جمله همنظرعربی خود داشتند   ن میا وحا  زیادی از جنگجویان

با  ن افغان  علیه    دولت افغانستان  ر شورشیا درکنامه بن الدن  اسای د سعوعربستان 

معیتی خود صف ارایی کردودرنهایت امراین شورشیان مسلح افراطی  عرب های تعداد از

افغانی ورشکست شد ند وزمینه ای برای شکل گیری وعروج طا لبان  مساعد گردید  که 

وبقیه   وردند این شورشیان افراطی  سازمان تحت نام القاعده را  بوجود آبعدًا تعدادی از 

 این تاریخ است که : در نظر میکنن اظها اکنونازاین گروهای  چریکی چنین می گفتند ویا

                                                                                                                                 
                                                                                                      (Chalmers Johnson)چالمرس جانسون                           

بجا می آورند  که او در   تشکر  نسون لمرس جا چاوآنها از اقای که نقش آفرینی میکند 

تما م تجارب ومهارت  «آی ای سی)زمان سیاه  اری خود بحیث مسول سا مد دوران زما

ت  شناخته های خودرا به نفع ما بکار انداخت  تا اینکه ما امروز به عنوان  نیروی مقاوم

که این خود یک نقطه ا کردیم ؛ معهذا باید اذعان کردجای پا پیدمعاصرمیشویم ودرتاریخ 

چونکه قبل     ای عطف مهم ودرخورستایش  برای ارتش ایاالت متحده امریکا بوده میتواند



دراین منطقه    امریکا  متحده  می  ایاالت نیروهای نظا  تعدا کمی از«  2929»از سال 

می امریکا   نیروهای نظا  کنونی  پرآشوب  خدمت ویا اجرای وظیفه نموده بودند یعنی که

وز  پالن شده  حمله وتجا  واز قبل  دراین منطقه  تحت برنامه های بویژه در اوقات معین

 هواپیماهای بدون  وتوسط  گذاری نموده  بمب   فاع  لی بید وباالی مردمان  واها نموده 

لیبیا،  عربستان سعودی ،  ر مردم بی گناه  چه در ایران ،  لبنان ، سرنشین خود  به کشتا

  درعراق ،مجددًا درسومالیا دوم ومالیا ، افغانستان ، پاکستان ، یمن ، بارعراق ، سکویت ،

به   دهشت افگنی وقتل مکررًا  درعراق  واکنون در سوریه نی در لیبیا  وبار بار بار سا

جا ها  مصروف  همچو  مردم بی گناه  پرداخته  وتا هنوز که هنوز ا ست  دربسا  وقتال 

سال اینکه  قبل از  وآن  کرد   ید فراموش نبا. شد فعا لیتها وعملیا ت ها دهشت افگن میبا

از سربازان  امریکایی  در کشورهای که از آنها در باال اگر یک ویا چند  تن «  2929»

امریکایی های انتقامجو  درعوض آنها  چندین  -نگ در میگذ شتند  نام بردیم  درهنگام ج

                                                                                                 . تن  از مردمان بی گناه آن مناطق را به ضرب گلوله از پا در می آوردند

چه کسی میتوانست ویا چه : قیعت ها وبعد از آن توهمات ووا« 3002»سال 

یک نقطه (  1222)ل  یرد  که حمله بر عراق  درسا کسی را سراغ دارید  تا که او نه پذ

مهم نباشد «  امریکا» عطف مهم درتاریخ هردو  در شرق میانه بزرگ  ودرتاریخ  ازما 

  قی میگذارد  را با  ال  میراث خود یکه ستیزه گری  و جد رند  تا جا ویا آنرا مهم نه شما

متالشی شدن  ندارد شده مبین این حقیقت است که بعد از درحالیکه رویات و اساطیر  ستا

ت درجهان بر اریکه قدرت تکیه تنها یک ابر قدر( 2992)درسال اتحاد جماهیر شوروی 

یذ یرش  در جنگ اول خلیچ فارس ازعراق پ شکست نا که ارتش   قدرتی زد چنا ن ابر 

ین  به سرعت هرجه تمام  معروض به شکست گردید  ود یری نه  گذ شته بود  صدام حس

که این ابر قدرت با براه اندازی یک کمپا ین  گسترده راه  خودرا بسوی  افغانستا ن با ز 

فرار کرد  شبکه  القاعده او  ازهم  ، اسا مه بن الدنکرد وباالی آن کشور تجا وز نمود 

                                                                                               .معروض به انقراض شد  پاشید  ودولت امارت طالبان

واشنگتن    بطور طبعی  تهدید ترور اسالمی هرگز  به هندوکش محدود باقی نماند چونکه

یگر  مسلماً  فتح اکنون به نبرد علیه تروریزم جهانی کمر راست نموده است  واز سوی د

 ست نیامد   بود  طبق مراد بد برنامه ریزی شده  عراق  به نوبه خود آنچه که از قبل دقیقاً 

موکراسی امریکایی از خود تمایل نشان ندادند  با  یل د یرش  نوع و ستا وعرب ها  به پذ

بودند ، بخاطر آن   شده  هدعخویش مت ی موکراس د  ق وجودیکه  امریکا یی ها بر  انطبا

موقف یش  در  خو  یی ها بخاطر تحقق آن هدف وارمان خون ریختند  وآنها یعنی امریکا

علیه تروریزم  صرف نظر نمایند  باقی بما ند تد    مبارزهخود  بدون آنکه  یک لحظه  از

بی عزتی  و ومرگ  بی ابرویی  هاامریکایی برایدور ازامکان هم نبود که حتی جایکه تا 

جنرال تقررفرمانده جدید نه که ریس جمهورجورج دبلیوبوش با اما خوشبختارنیاورد ا بار



توانست موفقیت را از آن کسیکه با تالش های پیهم  وروبه افزایش خود  وی  پتریوس دی

  -ق بوجود آوردیا حد اقل  ثبات را ازکام واز مرز شکست فاحش  در جنگ عراخود کند 

مبنی بر خروج  قبل از موعد «  اوباما»بارک جراتی وجبونی  اما چند سال بعد ازآن بی

عمل وتصمیمگیری  ضعیفی  بود   که  بطور  از عراق   معینه  نیروهای نظامی امریکا

مستقیم  زمینه را برای ظهور وشکل گیری  داعش مساعد ساخت  ومنجر  به آن شد  که 

ن کابوس ازمنطقه کنونی پرآشوب درمنطقه کابوسی جا بجا گردد ، لذا ازمیان برداشتن ای

نه که او چگو تعلق میگیرد« اوباما»بارک نشین اقای تنها به تصمیمگری قاطعانه ای جا 

راجبران نماید  ومنطقه را از لوث این « ااوبام»بارک خواهد توانست این خطای  فاحش 

                                                                                                                      .  کابوس منزه سازد

یک داستان  بطور کامل جذاب ومتقاعد کننده به نوبه خود   با این گمراهی  حتی همچو   

  ونتایج   واشنگتن  با  آموزه های نا درست –ممکن است  بهر صورت قابل تصور باشد 

بلیو بوش   خطرناک  بدست آمده خود حداقل از جنگ اول خلیچ  باید  از  اعتبار جورج د

از اینکه او  توانست یک ایتالف بزرگ  چند ملیتی را  بسوی خود  بخاطر تجاوز واقعی 

به   بوش کردن ترغیب  النکه   بجای  صورت گیرد حا  برعراق کشانید محاسبه درست

کسی بود که در استرلیا به جمع آوری خوراکه =  Elder’s Limited)حیث ستراتیژیست 

محصوالت زراعتی   رت م تجا یک نهاد بنا  بنام او ومواد غذای  می پرداخت  واکنون 

نو محافظه کاران ایاالت متحده امریکا  بصورت فزاینده از او  (مصروف دادوستد است 

یتخت عراق یعنی بغداد  کوتاهی  اشغال پا  ودوام  خواستند تا بدانند که  چرا او از گرفتن

ست به همچو  عمل  دراین مورد د  که جورج دبلیو بوش  اما با درنظرداشت آنچه) کرد 

ان جمهوریخواه   بهرصورت   آید   بعمل  تشکر ن دیگرادرمقا یسه  با  ید  بازد  از او 

خود هستند  ودرعین نظامی و دموکرات ها ی امریکایی هردوعاشق وشیفته ای نیروهای 

مشکلی را که  زمان  آنها به این باور اند  که اگر از جهان یک روزی هم باقی نماند  هر

اگر در منطقه  وجود داشته باشد ویا اگر مشکلی پیش آید آن مشکل را میتوان با برخورد 

یعنی را ه بیرون رفت از مشکل را راه نظامی  نمود   فصل و ل نیروهای نظامی خود ح

                                                                                                      .یدانندم

تفاهم عجیب وغریب را ازآنچه که اتفاق افتاده است ثابت میسازد  این  خود یک سوی     

تیجه گیری  وآن اینکه جنگ اول خلیچ فارس  یک ناهنجار وسقم وبی قاعده گی بود  که ن

پیروزمندانه در مورد آن توام با پایه های  تزلزل آمیز بوده میتواند وآن اینکه اگر دشمن 

عمل  نیروهای  عراق جنگیدند  این خود ابتکارل  نظامیان ایاالت متحده امریکا دربه مقاب

دربیابان های ( 2992)که نیروها صدام حسین را واداشت  که درسال نظامی امریکا بود 

علیه نیروهای عراق با تجهیزات نظامی قدیمی ساخته شده اتحاد جماهیر شوروی  زانسو

باشند که تصوری آن را داشته  رزمیدند  که آیا امریکا یی ها  میتوانستند بمتجاوز امریکا 



دراین جنگ موفقیت بدست آورند  ولی  آنچه که  امریکایی ها  درمورد  جنگ  با عراق 

چنین است  که آنها  معتقد اند  که نظا میان ما  بدون وقفه به جنگ  نتیجه گیری مینما یند 

                                                                                                                                                                        . ورزم  ادامه دادند

صر خود درسال به نارس و مق مشا امریکا یی های مغرور  با همان گمان واستکبار       

وبا دالر های  بی لوژیکی ، با نیروهای خاص وبویژه  با معلومات های فن تکنا( 1222)

( جنگ ساالران  افغانی  رشوه برای  )«  سی آی ای»   سازمان سیاه شمار وبی حساب

سربازان  جنگی   تعداد  شده ای چند کیلوی  وبا پیاده کردنبعه  ب بمب های  تا وبا پرتا

ور آنها چنین به نظر می آمد  که  با  شان بروی زمین باالی افغانستان تجاوز نمودند  وبه

وشتبازدگی   عجوالنه  آن فرمول طرحه شده همیشگی آنها که محصول تصمیمگری های

نظامی   ی واستقرار نیروهااالی عراق  ب درتجاوزآنها بود میتواند نفوذ قابل مالحظه ای 

مل جدی   آماده سازی کا  صحبت  پیرامون  نه درواقع)غیرمسول محدود  از حد معمول 

باچنان خوشبینی توانمند وبا وطنپرستی تعصب آمیز  که درنزد  (اشغال آن کشور ربخاط

ند  این حامیان طرفدار جنگ وتجاوز مالحظه میشد وجود داشت  که در پیوستن  به رو

                                                                                                                     . تجا وز  همه شکا کیت ها را رنگ وبوی وطن دوستی  میدادند

پس همه  چیز درعراق با عجله وشتا بزدگی  چهره و سیمای  کریه  وزشت  را بخود س  

ارتش صدام حسین  به سادگی ازهم پاشید ؛نهادهای دولتی اینبارگرفت ویا چهره بدل کرد 

اعم از سنی ها ؛ شیعه ها وکردها  یغما برده شد درعراق سه جمیعت  تخریب وغارت وبه

حامی کارمندان  جمان و هم به جنگ وجدال پرداختند، مهابخاطر احراز قدرت دولتی  بین

ا یی از این درگیری بین و محافظه کا ران نو امریک بوشجنگ و ترور شامل  دراداره  

سه گانه عراق استقبال کردند  وازادامه  این کشمکش ها  بویژه که سنی ها  جمیعت های

نمودند ولی بی خبر که    خوشی اظهار  بد ست آورند   عراق  مجددًا قدرت دولتی را در

غربی ها  گام به  دربرابر بعدًا این درگیری ها  به شورش ملی  وبعدًا به مبارزه اسالمی 

                                                                                                             .  گام  چهره بدل نمود 

ه یک قرن پیش انگلیسها، بغداد ، بصره وموصل  را  از سه والیت مجزای  نزدیک ب      

بر عراق  باعث  (  1222)سال امپراتوری عثمانی  بوجود آورده بودند  اما حمله وتجاوز

برای اولین بار  توسط الردهای انگلیس وسپس ویرانی وانفجارگردید که دولت مصنوعی 

این روند که  -ا گرفت ویا به تصرف او درآمددر دست صدام حسین  دیکتاتور بی رحم ج

وقوع این همه تخریبات    وخرابی  سیاستمداران امریکایی را  تغیرات وتبدالت تدریجی 

                                                                                  .ها و گسترش وبزرگ شدن ومتورم شدن روند تاریخ عراق  شگفت زده کرد

یم  آنهایکه  در واشنگتن اند  به اندازه کافی هرگز به ارتباط معمای تغیر الزامی رژ اکثر  

یت  موجود دیگر سوی   ؛ واز ت واگاهی ندارند معلوماپیوسته است   بوقوع  که درعراق

رز بودن اکثریت  اهل تشیع در دولت مصنوعی میتواند  راق  حاصل متبادموکراسی درع



ست گرفتند اقلیت های سنی  دولت بد  رت بیشتر را در قد  از آنکه  بعد باشد ؛ شیعه ها 

سنی های را که  از   یعنی  وراند ند  مذهب را  از موقف های  قبلی شان در دولت  خلع

نیروی دولتی بوده وبا امورات دولتی وقدرت نمایی ت های طوالنی مجهز به سالح و  مد

ست  اهل تشیع از در ت کرده بودند وقتی که آنها موقف های قبلی خودرا دراثر فشا د عا

عراق از هم پا شید   وهنگام که جامعه بیشتر شد  یدادند  تمایل آنها به اسالم واسالم گرای

طر باید  بخا -بیشتر وگسترده تر شد تمایل اهل سنن عراق به اسالم واسالمگرایی افراطی

خوداز هم بپاشد ویا متالشی  از نظر بافتینکه وقتی یک جامعه ویا یک کشور باشد وآن ا

چنا نچه  ن وپوشیده بود اشکار میشود ص بد ومضر که از قبل پنها هره های اشخاشود چ

چنین  گفته دراین  مورد   (Wiliham Bulter Yeast) ویلهیم بولتر ایستشاعری بنام  

جدا  شود و یا سقوط نما ید یعنی از تحت تاثیر  نظم ایکه از بافت اصلی خود چیزه:است 

ست میدهد که آن  ست که مرکز  توان  خودرا ازد بافت اصلی خود فاصله گیرد  آنوقت ا

رار دهد  با درنظرداشت خود قباره بسوی خود جلب ودر تحت تاثیرپارچه جدا شده را دو

ومرج نظم جهان رامختل می سازدویا جهان را متالشی   توان گفت که هرجمیهمین اصل 

وآن اینکه بهترین ها محکوم میگردند درحالیکه بدترین ها  از شدت نیرومند شدن  میسازد 

                                                   .                                                   دنوبه نظریات دیگر ها وقع نمیگذار مغرور  واحسا سا تی میگردند

بخاطر باید داشت که تهاجم  مستقیم  باالی  اسامه بن الدن  چنان نقشی بازی کرد  که     

«  جنگ امریکا  علیه اسالم »اورا واداشت  تا دامنه ای داستا ن مخا لفت خودرا زیر نام 

اورد  واما  امریکا  نیز  دراین روند به  گسترش دهد وبرای خود پیروان زیا دی  بد ست

ثبا تی را در همسایگان عراق  بوجو دآورد  یاقد اما تی تسریع  کننده  ای دست زد  که ب

.                                                    وزمینه افراط گرایی اسالمی را در سوریه ودر جا های دیگر  مساعد سا خت

را میتوان    دیوید پطریوسجنرال  روز افزون  ید و روزی  شد نه شبات  کار وزحما    

وشاید هم بزرگترین اسطوره درتاریخ نامید ازاینکه او  با برداشتن گام های  شاهکارترین

( 1222)سنجیده وحساب شده ای خود  توانست  که  تشنج  و خشونت ها را  بعد از سال 

دلیل پرداخت  توجه اش به  قبا یل سنی کردهای   تا حدی  کاهش دهد  وآن  هم عمد تاً به

عراق  که از نظر همگان بدور مانده بودند وآن هم نه بخاطر افزایش حد متوسط  افزایش 

درآن زمان شیعه ها  جنگ . حسب دستور واشنگتنورسربازان ایاالت متحده امریکا حض

ها وسنی ها  بر سر  ین شیعهدامن زده بودند  ودربغداد  بکاماًل عیار فرقه ای را دربغداد 

مخا لفت ها شد ید تر شده بود  واز سوی هم  در اندازه ای  امت وسکونتتفکیک جای  اق

                                                                   . ظرفیت  قتل عام تا حدی  طور گذری کاهش بعمل آمده بود 

حد اقل  که این خود  بیش از « آرامی وخا موشی »یش قابل تذکر است  که بعد از افزا   

یک مکث تا کتیکی دریک جنگ فرقه ای بخا طر کما یی کردن زما ن  درمنطقه  چیزی 

دیگری نبود که تا مد تی ادامه یا فت  ونبا ید فراموش کرد   که هیچ یک مشکل  اساسی  



ادغام  اقلیت های سنی درعراق  بعد از سقوط  صدام حسین بشمول  امر مهم  غیرممکن 

وکردها  دریک انسجام  کاماًل ملی  حل وفصل نگرد ید بلکه  درعوض  واشنگتن  توجه 

خودرا به بیشترقد رتمند شد ن  فرقه اهل تشیع ودر راس آن  به نخست وزیر  نورالماکی  

معطوف نمود  و اورا  دست باز وآزاد داد که اراکین دولت  ونیروهای امنیت داخلی ملی 

قبل از )  نورالمالکی   سازمان  القاعده   –را  تحت کنترول  عام وتا م خود داشته با شد 

 -را درعراق نتوانست  مها ر وریشه کن سازد( تهاجم  بر عراق  القاعده وجود ند ا شت 

رهبران  القاعده  بیشتر در محا بس  ارتش  ایاالت  متحده امریکا  افراطی گردید ند ودر 

                       .                                                               وزشماری میکردندانتظار زمان  وفرصت به نفع خود  وبه وفاداری  اهل سنت  ر

ده شد  ، نورالمالکی  نصیب القاعخوشبختی با خروج  نیروهای نظامی امریکا ازعراق    

به سرعت دراثر تظاهرات مسا لمت آمیز سنی ها سرکوب ومنقرض شد  چونکه او حتی 

ون سنی مذ هب  خود را  بصورت غیا بی  تحت سوال ودر هیجا ن ترین شرایط  به معا

نا دا نی نورالما لکی   یک نعمت  غیر  مترقبه  برای   القاعده   -مرگ محکوم نموده بود

محک زد  یعنی  نادانی ونا فهمی  نور الما لکی  نعمت غیر مترقبه برای  هرچه نیرومند 

                                                                                                                                                    .        شدن القاعده شد

نفع وسودمندی بیشتری   اسالم گرایان  افراطی  ازجمله القاعده  از رویداد های  سوریه   

ازمان ؛اعتراض اکثریت سنی مذهب هارا بخاطرسرکوب  بدست آوردازسوی دیگر این س

وحشیانه بشر االسد  مستبد  که بدان نیاز شد ید داشت بد ست آورد درغیر آن البته که این 

ممکن بود که درعراق شورش بوجود نیاید ویا اگر باالی عراق تجاوز صورت نمیگرفت  

                                                                                                                   .           بی ثبا تی  در کل منطقه بمالحظه نمیرسید 

ل شده زوده  برخی از طرفداران  ناراضی ومعرهبران سابق القاع«  1220»درسال     

که   ندنمودجذب نیروهای تازه دم در سازمان خود  به حیثدام حسین را صای ازحامیان 

« موصل»بعضی از والیات  عراق  از  جمله ه ک  ندفت دریا با این عمل خود  توان آنرا 

به تصرف خود  در می آورند ومنسوبین  ارتش عراق را  از  موصل  مجبور به فرار را

مینمایند  وآنها بعدًا خالفت عراق وسوریه را  در شهر موصل   اعالم میکنند   واکثریت 

رو (  ISIS)عراق بطور طبعی  به  دولت جد ید  التاسیس  عراق و سوریه  از سنی های

می آورند  واز آن دولت  حما یت بید ریغ خود را  اعالن  می کنند   ودرحفظ این دولت  

                                                                       .                                                                                     اظهار اماد گی مینما یند 

مشکل به نظر می آید که دراین   :« سازمان ملل  متحد »انجام ماموریت 

تحت »ایاالت متحده امریکا باالی عراق ( 1222) روزها دراشاره به حمله وتجا وزسا ل

عطا  نمودن ویا   آزاد نمود ؛ چونکهحث وصحبت ب« نام مستعار  عملیات  آزادی عراق

آ وردن  آزادی به آن کشور به فاصله ها دور وبعید بود حاالنکه در آن کشور  تخم هرج 

سرنگونی رژیم وحشی صفت   صدام حسین   باعث پاره  شد ن . ومرج پا شیده شده بود 



برجا  وریزمریز شد ن  عمارت  از یک سیستم  منطقه ای شد که نزدیک به یک قرن پا

بود  اما سهوا وخطا وعدم توجه  مد برانه ای  ارتش ایاالت  متحده  امریکا  به نظم کهن  

این کشور وحتی این منطقه  آتش زد وآنرا به مشت خاکستر مبد ل ساخت که تاریخ  آنرا 

                                                        .                                                                       فراموش نخواهد کرد

که بدون عطف توجه  به تالش های بزرگترین ارتش عراق درجهان   اکنون معلوم شد     

ل موجود عراق راه حل خارجی  که بتواند  مشککه آزآن نظم کهن دفاع میکرد دیگرهیچ 

وحتی که به ندرت هم دیده یخورد ، به عراق آورده نشده ویا بچشم نمرا حل وفصل نماید 

این حقیفت تن در میدهند ویا این واقیعت نمیشود متاسفانه که عده کمی از مردم به پذیرش 

قرن بیست ویک  ( Achilles  Heel) اشیلوترکه این کنون چنین فکرمیشود.می پذیرندرا 

متحده امریکا   ایاالتخوش بینی  بی جا درمورد اثربخشی توان وقدرت  ؛  امریکا میباشد

باید برای انجام کاری ، نیروهای نظامی بیشتر « ما»عنوان تحت ممکن است دراین سال 

که دراینجا خواهد بود که شاید به نظرحلقا ت جنگ طلب امریکا یگانه گزینه داشته باشیم 

خواهد بود ؟  ایا کسی بشمول امریکا  ی ار زینه کاگآیا این خوبتر خالصه میشود  اینچنین

در امن خواهد ماند ؟  صرف  چند تنی که در قدرت اند  حتی بخود زحمت  نمیدهند  که 

دراینموردسوالی را طرح نمایند اما داده ها واطالعات  در اینجا ویا دراینمورد ازاینقرار 

ی را درسراسر واقعه حمالت  تروریست« 209»وزارت امور خارجه امریکا  فقط :است 

«  1221»حمالت تروریستی درسا ل « 22220»درمقایسه با« 1222»جهان طی سا ل 

گذارش داده است که این ارقام درست وفلترشده میباشد دراین راستا ایاالت متحده امریکا 

سال جنگ علیه تروریزم موفق نشد  که  تروریزم را (  21) در بهترین حالت در مدت 

بطور قابل مالحظه تروریزم بین المللی را  کاهش دهد   واز سوی  ریشه کن سا زد ویا 

دیگر در بدترین حا لت به تاسی از اقدامات  که امریکا به مقابل تروریزم انجام داده است 

مرتبه از بد  (  22)به اوضاع  بد  چنان کمک نموده است  که مسایل به ارتباط تروریزم 

                                                                                                                                                                                                    .                بد تر شده ا ست  

ف   واعالم هد   « بیدرقدم نخست  نه هیچ آسی»   طر آورید سوگند هیپو کرات را بخا   

  انجام ماموریت بخاطربمنظور  وآنهم  یاد آورید را به (22/9)در رخداد   اسامه بن الدن

                                                                              .به مبا رزات وتبلیغات فرسا یشی  درقلب  شرق میا نه  نیروهای متعارف امریکا  جلب

ورت قابل مالحظه این واقیعت را بص« ن شده یزگ حقایق جا»در جهان امروزی      

که هستند کسانی که از بسا ارقام واطالعات واقعی  وداده های ازمایش ثابت ساخته است 

ن  به میان کشید شده اغماض و چشم پوشی مینمایند  مثاًل اجتناب وخودداری از طرح  و

های سیاسی  معاصر  گو؛چنا نچه رویدادهای اخیروگفتهای  خاردار وناراحت کننده پرسش

نشان میدهد که حتی نخبگان سیا سی این کشوراکنون مقیم ومسکون دریک محل ودریک 

محیط  از جمله درشرق میا نه بزرگ از گفتن  واقیعت های  موجود آن محیط  اغما ض 



                                                                                               .    می نمایند وسخن به لب نمی آورند

بطور منظم    واشنگتن   مسول  که مقامات  یا ازاین بیش میتواند صریح وواضح باشدآ    

بخصوص شند  درست نگرفته با درس نا  شته ای خود گذ  عملکردهایوبا رها با رها از

مثاًل  تا همین  یده نگرفته باشند  د مواجه شده اند وآن را ناکه  به یک حقیقت سخت زمانی

اکنون  مداخالت ایاالت متحده امریکا  درشرق میانه  هیچ پرابلم   را حل  وفصل  نکرده 

است  ولی با وجود این  حقیقت  موثق  با زهم  این   ایاالت متحده   امریکا است  که این 

نمی پذ یرد  وبا پوشیدن  ما سک  د گم  بر چهره  خود خویشتن  را  در  حقیقت موثق را

                                    .                                                                                                                            قرار میدهد واز واقیعت ها چشم پوشی میکند « انزوا»

شا ن  می  یکه  سربازان ونیروهای نظا که رهبران  نظامی امریکا  یعنی آنهاهمانطور   

این    ی میدادند  ویا به هالکت میرسید ندن درعرق وخون در میدان های نبرد قربااغشته 

رهبران نظامی  تالش بخرچ میدادند  که در اعتراف به شکست خود عمل  افسران ارشد 

عملیات  کامگاری که آنها بادرنظرداشت مصروفیت شان در ی نمودندمطوری  افاده  ا ر

روند عملیات ها مرتکب اشتباه  وخطامی  رود وتاثیر بخش را بکار نمی بردند های موثر

یعنی  که  این رهبران نظا می شکست خودرا مرتبط به اشتباه وخطا های افسران   ند شد

: ارشد مید ا نستند همان سان که انشتین دریک نظریه مشهورخود  چنین افده نموده است 

احمق ها  وبیما ران روانی درحا ل انجام همان چیزی تکراردرتکرار به  انتظار  بد ست 

 .                                                                                                                            زی میبا شند اوردن نتیجه متفا وت آن چی

ز بین انجام دادن کارهای بیشتر وبسر رساندن ی به تمانه نیا ز طا یک استراتیژی  محتا   

درشرق میا نه بزرگ  با یک چشم  ه گذ شته امریکاکارهای خوبتر دارد ، نگاه واقع بینان

      .آنداز  اگاهانه درنقش  جهانی  خود دو نتیجه نا رضایت بخش واما حیاتی را نشان میدهد

 درفتن درس نادرست وهمکاری به مفروضات جمعی ناحق وغیرمشروع وایجاگ:  نخست

شته ای  ذگن  از آن زماورد ا ست یک د کهیاخلق نمودن  یک محیط آشفته وملوث کنونی 

مجد د  تاریخ    است که ملوث بودن  این محیط خلق شده  با برگزاری ارزیا بیطوالنی 

.                                                             اخیر و به چا لش کشید ن همچو مفروضات طوالنی درک  شد

خواهند  که خواسته های سیاستمداران ناالیق درمقامات بلند باالی قدرت  امریکا  می:  دو

هنگ آنها  شکل وشمایل  طریق  نیروهای نظامی  خویش بمردم خارجی وبه فرخودرا  از

وردی نداشت است چونکه مردم  نیز کدام دستا آنها  تالش های  همچو  که  ی دهندخاص

ای را رد نموده واز احتمال یا از وقوع  طبعی این حوادث  خارجی ومحلی  این خواسته ه

                                                               . تن در نداده اند  ت امریکایی  ما خودرا کنار کشیده اند وبه خواسته های این مقا

که  «ی نشینا ن واشنگتناما احتمااًل نه به کرس)؟  این باید واضخ باشد پس حاال که چه    

با قدرت بی سپری شده است که این مقامات بخوبرای ایاالت متحده امریکا آن زمان کامالً 

زاشکال در تحت کنترول می  بتوانند بحران موجود را به شکل ا واشنگتن  به واکنش نظا

ستمداران  الزم میباشد  که محدودیت های موجود  واقعی  لذا برای این سیا خود آورند  ؛



طر تحقق خواسته  یی را ندارند  که بخا پیش روی خودرا بپذ یرند که آنها دیگر این توانا

                                                                                             .                                                                         طبق دلخواه خود بدهند یل شکل وشمابه جهان  های خود 

سیاستمداران واشنگتن (  2992)چند دهه گذ شته عراق وسوریه را بخاطراورید؛ درسال  

ستمداران علیه صدام حسین ورژیم او درعراق تعزیرات اقتصاد وضع نمودند  که این سیا

نیم میلیون طفل عراقی  زندگی  افریدن ،فاجعه ایکهه ععراق فاجیم اقتصادی دربااین تحر

خودرا ازدست داند وبه ابدیت پیوستند  وبعد از آن  به ترویج  دموکراسی  خود  به تهاجم 

سربا ز (  0122)دست زدند  که پیامد این تهاجم  بازهم همراه با فاجعه بود  که درحدود 

ل    ا چند تریلیون دالر درجنگ وجدفتند وکشته شدند و در حدود یات گامریکا یی پدرود ح

عراقی  جان های شرین خودرا ازدست دادند (  122222)بیهوده مصرف شد و بیش از 

ر  یا راه سفر به د  ویا  بی جا  نه خود شا نه وکا ازخا ین عراق وبیش از میلیون ها انسا

                                                                                                   .                                                                                                                            نگان را درپیش گرقتند بیگا

به سوریه  تنها به دخا لت در امورداخلی دراین کشور  ایاالت متحده امریکا درواکنش     

اند وبیش  سوریایی محکوم بمرگ شده(  222222)با وجودیکه  تا همین اکنون در حدود 

آواره شده اند خویشتن را محدود نه ساخته بلکه هنوز که هنوز  از هفت میلیون سوری ها

                                                                                          . است  آتش انتقام در تنور واشنگتن  سرد نشده است 

ها له ودر  ن در  بنا براین  صحبت های سخت  واقدامات شدید نظامی دراین هنگام وزما

دور ا دور  اداره دونالد ترومپ با خاموشی   علیه دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه 

(ISIS )شد میبا درچرخش                                                                                                                              .                                                                 

الت متحده امریکا درمبارزه که اگر ایاگرفت اینست رنظرباید د کهبل تذ کرراقامطلب      

با عقب گرد خویش  با نیروهای شورشی کرد اسالمی افراطی عراق وسوریه  علیه دولت

الفت  وخ متحد  ویکجا  شود «  رقه»درمرکز ( داعش)با شورشی های سوریه  علیه ویا 

دراینجا  آنچه  را که با ید   –چه اتفاقی رخ خواهد داد  سازد را نیز نابود « داعشی ها »

از بین نخواهد رفت  وبسیاری  از  داعشی ها   ایدیولوژی  مطمح نظر گرفت اینست  که

به ترور    مجددًا   باهم یکجا  به شورش دست خواهند زد  وبدون  توقف  هاجنگجویان آن

ن  هیچ  میا  ودراین درتحت نام دولت اسالمی افراطی سوریه وعراق ادامه خواهند داد 

 تعقیب   به  ه سقوط  دولتی که در پرتگا ؛مصنوعی  کنونییک ازاین مشکالت را دولت 

 مذهبی  وبا داشتن احساسات  ناسونالیزم ضد غرب قرار دارد  -تقسیم گروپ های قومی  

 دراینجا   سوال  کرات فوق همه تذ  این  درنظرداشت باحل وفصل نخواهد کرد ؛  معهذا 

   رایی نه افتد کا  (می  حد اقل دریک مفهوم نظا)  گرکمک امریکایی هاکه ا چنین است ؟

                                                                                                                          ؟وضع چسان خواهد شد

بدون حد اقل  یک تمایل  باید اذعان نمود  که اصالح اصول ویا روش ایکه واقعی باشد    

به تجد ید نظر ویا بد ون  در چهار چوب  گذاشتن مجدد  تجارب تاریخی  اخیر ما   اغلباً 



«  1222»اگرانتخابات ریاست جمهوری سال بهرصورت ؛ بدون شک غیرممکن میبا شد

موضوع  قابل   ذاشتا عالمه ای را نشان داد ویا بجا گنه ویهرنشا  ایاالت متحده امریکا

با شیوه جا بجا سا زی   دونالد ترومپازسوی دیگراداره  ولی–مالحظه ای میتواند با شد 

جنگ  بسیار جنگیده آنهایکه در»مقا ما ت بلند باالی دولت امریکایی امنیت ملی درروسا 

مفهوم ومعنی تغیررا ارایه نمیکند ویا به معنی تغیردر روش وبرخورد نیست  بلکه   « اند

یک چشم انداز  ویا ادامه سیا ست های موجود ا ست  که مارا  به این لحظه ای از زمان 

تاسیس ویا »رسانده است آنچنانیکه دونالد ترومپ  وعده های میان تهی وپوچ  مثل شعار 

اسطورهای  عصر  سحر وجادو  که هرگز اتفاق نخواهد « زرگایجاد امریکای با زهم ب

ظه  ظی های قابل مالح با لفا هیالری کلنتون به آن دراین راستا    پیوسته  افتاد  ویا اینکه

زمزمه « ملت ضروری»یک تحت نام امریکا شعار های  کهنه از مود رفته را درمورد 

                                                                                                                                                   .ویا باال میکشد

ار  از شرح درعصر دونالد ترومپ نه این دوحزب عمده امریکا  قادر به گریز وفر        

بلکه   ند  ید گردرگ نه بز میا  شته در شرق گذتعهد مشترک شا ن بجای توضیح حقا یق 

ت توسط  سیاست در پاسخ به مشکالهردو طرف بطرزمرموزوپوشیده در اعتماد به نفس 

ی گذشته باقی ماندند کنونی خود توام با دروغ   درنسخه از افسانه اخارجی پریشان حال 

 لحظه ای تک قطبی   دونالد ترومپ ویا  ومیان تهی لی خیا( 2912) سالمعهذا  آیا بهشت 

اش از وضعیت خود در نظام جهانی رضایت داشت،  آمریکا در دوران جنگ سرد به توجه به میزان قدرت و شرایط بین المللی» 

ی قوا  موازنه که  چرا که آمریکا در آن وقت توانایی هژمون شدن را نداشت و تأمین منافع اش را تنها در صورتی ممکن می دید 

شوروی و ایدئولوژی اش در  بسط   اجازه  و عدم ر کردن شوروی  آمریکا مها غدغه اصلی تنها د از این رو . وجود داشته باشد

از کشورهای  موکراسی  حقوق بشر و د داعیه ی  سرد با وجود داشتن  به همین دلیل بود که آمریکا در دوران جنگ . جهان بود

ق کودتا به راه می  دکتر مصد  مثال علیه دولت ملیبه عنوان . دیکتاتوری که ایدئولوژی مخالف شوروی داشتند حمایت می کرد

آمریکا در دوران جنگ سرد هدفی برای . انداخت تا مبادا با ایجاد جامعه ای باز در ایران فرصتی برای بسط کمونیسم بوجود آید

. ر پی آن بود قرار دادد که شوروی   وت یی متفا از ایجاد دنیا ایجاد یک دنیای جدید نداشت، بلکه تمرکز خود را بر جلوگیری 

ازسوی دیگر هم بخشی وسیعی از سرمایه های ملی آمریکا معطوف به نوآوری های تکنولوژیک و تقویت زیر بنای اقتصادی و 

بکند و تنها در   بدعت گذاری های سازمانی بود و به همین دالیل مجال مناسبی نبود که آمریکا اقدام به ایجاد دنیایی مطلوب خود

المللی بکلی به هم  بین نظام  معادالت  0991بعد از فروپاشی شوروی در آغاز دهه . پی جلوگیری اشاعه ی دنیای کمونیسم بود

داد که در تاریخ  ارائه   تمرکز قدرت بی سابقه در دست ایاالت متحده آمریکا ساخت بندی جدیدی از قدرت را در جهان .ریخت

آمریکا در موقعیتی قرار گرفت که هیچ قدرت دیگر توانایی مقابله و رقابت را با آن نداشت و در . بی نظیر بود روابط بین الملل

از بعد از پایان یافت  .بهترین حالت متصور، دیگر قدرت ها تنها می توانستند هزینه رسیدن آمریکا به مطلوباتش را افزایش دهند

ی نظام  ریکایی بوجود آمد که دلیل عمده ی این تغیر تحوالت بوجود آمده در صحنهجنگ سرد تغییر عظیمی در نگرش نخبگان آم

خود  و قدرت  بود  کسب قدرت  آمریکا  در بحبوحه جنگ سرد و ایجاد نظام دو قطبی، هدف اولیه . بین الملل بود که عنوان شد

قدرت دیگر هدف  لحظه تک قطبی،به  هدفی غایی بود، اما با متحول شدن مناسبات نظام بین الملل و رسیدن آمریکا

از سایت   توسط این قلم ....... توضیح  ا صطالح لحظه تک قطبی   .غایی نبود، بلکه ابزاری شد برای رسیدن به اهداف دیگر

                                                                                                                                                                      «ها 

                                                                           . بمالحظه خواهد رسید  هیالری کلنتون ( 2992)زودگذر اواسط  سال 

بلکه این دو عصر از سالیان  قبل  به اینطرف از بین رفته  ویا کهنه شده است   ولی     



اگربا آنهم وجودداشته باشد ناگذ یرًاما نیا زبه تفکرجد ید درمورد نسخه نظا می از طریق   

سیاست خارجی خو داریم ومحضاً شاید نیاز قوی وفوری  باشد  چونکه در طول سالهای 

اساطیر میهنی قطعاً احساس خوب است   –تر کارصورت گرفته است قبلی پیرامون آن کم

که درحا لت : ولی دسترسی به آن کم وکمتر است اما توصیه من دراین مورد چنین است 

                             .                                              پریشا نی باید جر ات وشها مت داشت 

کرات مند رج این مقا له از مسولیت نویسنده این مقاله میبا شد  که از تذ :   یاداشت}

  -نظر دولت رسمیت ندارد  واین نظریات و گفته ها انعاس سیاست  فرمانده استاد کل 

                                                                                                    {وزرات دفاع  ویا خود دولت ایاالت متحده امریکا نمیبا شد 

                « 3099-02-09»با تقدیم سالم   -----------------------------------

                                                                                                     


