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انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا
باالی افغانستان وتدوام اشغال
-------------------------------------------------------------

مد خل :
قبل از آنکه مستقیماً به تفصیل وبه برسی اصل موضوع که در عنوان فوق مرقوم
گردیده است بپردازیم ؛ ضرورمیدانم که به رویداد های تا ریخی وحواد ثی که بعد از
فروکش جنگ سرد وفروپا شی اتحاد جماهیر شوروی درمراحل مختلف از قرن «»02
پیش آمد بروی آن مکث نما یم ورویداد ها را بد ون تصرف و ذهنگیری فردی بطور
ریا لیستک وواقیعبیا نه در زیر عناوین مشخص تحت پژوهش وبررسی قرار دهیم:
 --1ستراتیژی نظامی ایاالت متحده امریکا درآغاز قرن .
 -2اهمیت جیوپولیتیکی وجیوستراتیژیکی افغانستان .
 - 3دالیل یورش وتجاوز امریکا باالی افغانستان .
 - 4چه با ید کرد .
***
یک  :ستراتیژی نظامی ایاالت متحده امریکا درآغاز قرن  :کسا نیکه حد اقل با مطالعه
رویداد های جهان ووقایع رخداده درکشورخود عالقمند باشند بوضوح میدانند که در دهه
های اخیر قرن « »02ایاالت متحده امریکا به طرح وتدوین یک ستراتیژی تهاجمی
نظا می جد ید بخا طر هژمونی خود باالی جها ن پرداخت ؛ طوریکه این ستراتیژی
تها جمی نظامی جد ید بعد از فروپا شی اتحا د جماهیر شوروی وپا یا ن توان مقا بله
ورویا روی بلوک سوسیا لیستی علیه بلوک امپریالیستی طرح ونسج گرفت .ایاالت متحده
امریکا در تحرک ورانش این ستراتیژی تهاجمی نظامی جدید خود برآن شد تا درراس
سلطه بلوک امپریا لیستی جها نی به گسترش وتقویه ای نفوذ وسلطه ای خود گا مهای
استوار بجلو بردارد وهر نوع موانع را از پیش روی خود بد ورافگند .قسمیکه ما همگی
اکنون جنبه های اقتصا دی این تحرک وپیشتا زی امپریالیزم ودرراس آن ایاالت متحده
امریکا را بخو بی ومستند وشنا سا یی شده درک می نما یم که تغیرات بوقوع پیوسته
درستراتیژی نظا می امپریالیزم وتاثیر این تغیرات را با بصیرت تما م در روند صلح

وجها ن سوم مشاهده مینما یم تغیراتی که چرا جهان به پرتگاه سقوط قر ین گردیده
است وبه این منا سبت توجه خاص مارا بخود جلب نموده است  .چونکه برخالف
انتظار جها نیا ن پا یا ن جنگ سرد به برقراری صلح نه گراید بلکه با ستراتیژی جد ید
تهاجمی ونظا می خویش ؛ امریکا به تهد ید بال وقفه جها ن پرداخت .
قابل یادآوری است وآن اینکه ایاالت متحده امریکا همین اکنون در بلوک کشورهای
امپریالیستی از نظر توان وقدرت اقتصادی ونظامی قدرتمند ترین کشور شمرده میشود
واین قد رت اقتصا دی ونظا می امریکا درزمان زمام داری ریاست جمهوری ریگان
( )Reganبمنظورنیل به اهداف گسترده تر سیاسی واقتصادی امریکا درمقابله به اتحاد
جماهیرشوروی بیشتر قوام گرفت واداره ریگا ن توجه بیشتردراین مورد نمود -ریس
جمهورریگان با استفاده ویا با بکا ربرد مسابقات تسلیحا تی بعنوان یک سالح سیستیمیک
بران وقا طع برای تشد ید رویا روی با نیروهای نظا می ویا ارتش اتحادجماهیر شوروی
ویا بمنظور تفوق نظا می امریکا هزینه دفاعی ونظامی ایاالت متحده امریکا را بیشتر
ساخت .
همچنان ایاالت متحد امریکا از سوی دیگر بعد از فروپاشی وانقراض اتحاد جماهیر
شوروی با دست آزاد به مد ستراتیژی جد ید نظامی خود بیشتر درنزدیکی ودرهماهنگی
با متحدین خود بعنوان یکه تاز وتنها ابر قد رت ادعای مسولیت رهبری جهان را برای
حفظ نظم امپریالیستی بعهده گرفت .
با وجود دوموفقیت که نصیب امریکا منجمله موفقیت در جنگ خلیچ فارس درسا ل
( )0992وانقراض اتحاد جماهیر شوروی درسال ( )0990گردید ا ما رونق خوب رشد
اقتصادی که برای جورج بوش پد ر از دوران سا لهای ریگان به ارث رسیده بود درماه
جون سال ( )0992دچار رکود گردید  ،کسر بودجه فدرال امریکا افزایش یافت سطح
بیکاری بلند ( 0، 8میلیون کارگربیکار) رفت اما با تپ وتالش همه جا نبه این رکود
ا قتصادی درماه جون سال ( )0990به پایان رسید یعنی که درطول برچیده شدن اتحاد
جماهیر شوروی در دهه ( )92اقتصاد ایاالت متحده امریکا همانند نزول اقتصاد المان و
ژاپن در فاز بحران سرمایه داری جها نی دستخوش تنزل بیشتر نگردید ؛ لذا این وضع
به امریکا قدرت بخشید تا به پالیسی تهاجمی واشتیاق بیشتربه مداخالت خود بدون درنظر
گرفتن نورمهای بین المللی ومیثا ق های سا زمان ملل متحد بپردازد .
قابل تذکر است که درشکل گیری دکترین نظامی جدید ایاالت متحده امریکا بعد از
جنگ سرد دوعامل ذیل نقش تعین کننده وبرازنده داشت :
الف :تسلط بال منازعه قدرت اقتصادی ونظامی ایاالت متحده امریکا بعد
از پایان

جنگ سرد .
ب :انحصار در حال رشد واستفاده بردن بیشتر

از تکنولوژی عالی برای

مقاصد نظامی در رقا بت با تکنولوژی بلوک متخاصم .
ازسوی دیگر برای آنکه ایاالت متحده امریکا باالی جهان معاصر نقش وتسلط داشته
با شد ویا که جهان درتحت هژمونی اوقرارگیرد نیا زبه برتری وتفوق توان نظا می دارد
که د ستیا بی به این قد رت نظا می دربرگیرنده سه فاز ویا مرحله مشخص میتواند
باشد که حسب ذیل اند :
فاز اول  :نیازمندی بخاطر حفظ ونگهداری نظم امپریا لیستی توسط ماشین نظامی .
فاز دوم  :فزونی وتقویه قدرت نظامی بخاطر رهبری بال منازعه بلوک امپریالیستی
وهژمونی در اتحاد با کشورهای دیگر امپریالیستی بخصوص با المان و ژاپن .
فاز سوم  :تجاوز وحمله باالی کشورهای ضعیف درجهان سوم ما نند درعراق وآنهم
بخاطر بلند بردن اعتبار وشهرت خود بعنوان یک ابر قدرت یکه تاز جهانی با استفاده
از تحمیل زور وآنهم بمنظور مطیع ساختن کشور های تحت تجاوز واشغال .
با این امر باید معتقد بود که اولین نشانه ای از سمت وسوء ستراتیژی جدید تهاجمی
نظامی ایاالت متحده امریکا آغاز جنگ درخلیچ فارس در سال ( )0990در حمله باالی
عراق مشخص ومعلوم شد طوریکه که شرکای دنبا له رو ایاالت متحده امریکا بویژه
بریتانیا والما ن وژابن ودیگر قدرت های متحد با امریکا دراین حمله وتجاوز در تحت
رهبری امریکا با بکاربرد سالح های تکنولوژی مد رن وپیشرفته وبا استعمال موشک
های تشریک مساعی نمود ند وامریکا توانست که با این حمله وتجا وزخویش به تما م
دشمنان ومخالفین خود نشان داد که ایاالت متحده امریکا دارای قدرت اقتصادی ونظامی
است که هر گونه دشمن خودرا ازبین برده میتواند .
تهد ید از سوی کشورهای منطقه (  : )threat from the regional powersایاالت
متحده امریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دکترین جدید تهاجمی نظامی خودرا
اعالم کرد ؛ چونکه تهد ید ازطرف قد رت های منطقه ای با داشتن سالح های قا بل
مالحظه درمقابله با ایاالت متحده امریکا ادعای پیشبرد جنگ های متعارفی را مرفوع
ساخت یعنی که نیروهای توانمند مخا لف ایاالت متحده امریکا از صحنه واز رویای
روی علیه قدرت نظامی امریکاازصحنه نبردخارج شد ند وایاالت متحده امریکا با د ست
آوردن این فرصت به جها نیا ن چنین اعالم کرد :هر کشور ویاهرقدرت نظامی اقتصادی
و سیا سی که هژ مونی ایاالت متحده امریکا را نه پذیرد ویا ازآن سرکشی نماید بصورت
بالقوه نا بود خواهد شد چنانچه وزیر دفاع زمان زمامداری جورج دبیلیو بوش اقای
دیک چینی ( )Dic Cheneyدرماه مارچ سال ( )0990چنین گفت :
« جنگ درخلیچ فارس یکی از نشا نه های بسیار مهم نوع درگیری ومخا لفت ما
با احتمال قوی برای مقا بله دوباره درین عصرنومیباشد ؛ واحتماالت ویا وقوع درگیری
ها ی مهم منطقه ای علیه ما توسط دشمنان مسلح ما با داشتن سالحهای پیشرفته متعارف

ویا غیر متعارف ما را وا خواهد داشت که افزون بر مداخله ما در آسیا ی جنوب غربی
بمنظورتامین منافع خود ا در اروپا ؛ آسیا ؛ اقیانوس آرام ؛ امریکای مرکزی و امریکای
التین نیز داخل اقدامات شویم چونکه درهریکی ازاین مناطق یادشده فرصت ها وتهدیدات
بالقوه درآینده را درمقا بل منا فع خود نمیتوانیم منتفی دانیم ما باید سیا ست ها ونیروی
نظا می خودرا بطور موثر بخا طر جلوگیری و یا بخا طر دفع همچو تهد ید ات احتمالی
ازهمین اکنون تنظیم نما یم واین چنین تهد ید ات را در نطفه خنثی نما یم ویا آنرا باید که
مها ر سازیم . » .
مسوده خطوط اساسی از طرح استراتیژی جدید تهاجمی نظامی ایاالت متحده امریکا
در دوره زمامد اری ریس جمهورجورج دبلیو بوش تدوین شد وتوسط اداره بل کلنتون
با حذ ف واضا فا ت کم وبیش به تصو یب رسید واین ستراتیژی را در ماه سپتمبر سال
( )0991تحت نام بکا ر انداختن « فنا وری درسطح باال » که میتواند توان پروژه را
به منطق وساحات مختلف جهان بخاطر تامین منافع امریکا وشکست قدرت های دیگر
متخاصم مث ً
ال درکره شمالی وعراق ودیگر جاها تامین نماید به اگاهی عامه رسا ند ند.
دکترین ستراتیژی جدید با محتوی در د ست داشته آن مقا ما ت جنگ طلب ایاالت
متحده امریکا را وامیدارد که درمنطقه مورد نظر همزمان دو جنگ را براه اندازد وبا
این عمل خود د ست مداخله گرانه ای خود را به جها ن نشا ن دهد ویا به جهانیان چنین
خاطر نشان سا زد که ایاالت متحده امریکا این توان را دارد که همزمان در دو تیا تر
از جنگ هنر نما یی نماید .
دولت های سرکش ( :)rogue Statesمفهوم دولت سرکش درسیاست ایاالت متحده
امریکا ممکن است یک عبارت تازه ونه خودسرانه باشد؛ اما در واقیعت امر اشاره از
دولت سرکش یک مفهوم قابل مالحظه ای مفید درفهم سیاست خارجی امریکا دراشاره
به شرق میانه میباشد ؛ این نوع کتگوری کمک می نماید تادر تعریف تعامالت سیاست
خارجی ایاالت متحده امریکا درارتباط باکشورهای همچو عراق ولیبی وسوری مشخص
گردد .
از سوی دیگر برچسپ زدن یک کشور بعنوان یک کشور سرکش از نظر قواعد
سیا ست واقعی وحفظ نظم بین المللی یک گواهینا مه از جنون سیا سی است .کشورها
میتوانند درتضاد ویا درحا لت جنگ قرارداشته باشند ولی درعین زمان محد ود یت ها
والگوهای سلوکی خاصی را نیز مشاهده نمایند ویا درنظرگیرند ؛ یک دولت سرکش که
درخرابکاری درکشورهای دیگروحمایت از انواع برخوردهای غیرمتعارف خشونت را
علیه آن دولت بکار میبرد درواقیعت امر امریکا اولویت باالی را دارد ؛ که این کاررا به
بازدارندگی ویابااستفاده ازسا یرابزاردیپلوماسی وسیا ستمداری ازخودواکنش نشان میدهد
این مف هوم دولت سرکش همچنین دارای یک لینک خا صی تصویری درامریکا

وارتباط آن باجهان دارد چونکه امریکا یک قدرت بزرگ در دوجنبه میبا شد  :یکی
که ایاالت متحده امریکا از داشتن تمایل به انجام تعهدات بین المللی در قبال کشورهای
دیگر به فرسنگ ها دور است ودیگر اینکه اهداف امریکا نسبتاً کمتر توسط سیا ست
واقعی ویا واقعبینانه تعین میشود واین هردو جنبه در هردو یعنی درجغرافیا ودر فلسفه
سیاسیی ایاالت متحده امریکا نهفته است .
لذا در دکترین جدید تهاجمی نظامی ایاالت متحده امریکا بخاطر نیل به هدف از قبل
تعین شده با کشورهای سرکش ویا کشورهای که ازپذیرفتن این نظم نوین جهانی سرباز
میزنند مثل کوبا،عراق ،لیبی،ایران،سودان وکره شما لی دراولویت اجندای کاری امریکا
قرارداردکه این کشورها را گوشما لی دهد ویوگوسالویا رابعد ًا شا مل لست کشورهای
سرکش ساختند که حسب این دکترین جدید امریکا ،چنین تصمیم گرفته شد که در مقابل
این کشورهای سرکش باید هردو گزینه ویا هردو سالح اعم از تعزیرات اقتصادی
ونظامی مورد استفاده قرار گیرد ولست دیگری از کشورهای که درمنطقه سالح های
پیشرفته وقدرتمندی از قبیل موشک ها وسالحهای اتومی دراختیارخود دارند ویا درتالش
آنند تا به همچو سالح ها دسترسی حاصل نمایند مثل چین ،هند ،مصر ،ترکیه ،ارژانتاین
وبرازیل را نباید ازنظردورداشت .
ایاالت متحده امریکا درصورت مواجه ویا ورویا روی با چنین نیروهای نو ظهور
درمنطقه چنین تصمیم گرفت که از تعداد قدرت انسا نی نیروهای نظامی خود بکاهد
وبیشتربه انکشا ف تکنولوژی درسطح باالی د ست بکارشود که امریکابا این اقدام خودبه
کاهش قابل مالحظه ای درتوان قدرت انسا نی نیروهای نظامی خود مواجه شد یعنی که
توان نظامی ایاالت متحده امریکا با این تصمیمگیری تا یک برچهارم مرتبه کاهش یافت
ولی درعین زما ن مقا ما ت رهبری امریکا نخواستند که بود جه نظا می ارتش ایاالت
متحده امریکا را تنقیض دهند بلکه تصمیم گرفتند که بخاطر بلند بردن سطح محاربوی
آرتش وبخاطرارتقای «فناوری درسطح باال» وهمچنان بمنظور تفوق نیرو های هوایی
وانکشاف سالحهای مدرن تهاجمی از قبیل مزایل وراکت های که اهداف دشمن را از
دور ونزدیک تحت آتش قرار دهند بود جه نظا می را بیشتر ساختند .
افزایش مخا رج ( :)Rising Expenditureبا فروپاشی وانقراض اتحاد جماهیرشوروی
ایاالت متحده امریکا نخواست که کاهش ویا تنقیضی دربودجه نظا می و در تعداد
جزوتامها ونیروهای جنگی خود بوجود آورد بلکه بخا طر تفوق وبرتری نیروها ی
جنگی خود هزینه های د فاعی اش را باال برد مث ً
البرخی از تنقیضا تی را که درسالهای
( )0991و( )0991در بودجه ومخارج نظا می خود بوجود آورده بود مواجه به کاهش
توان نظا می ارتش گردید لذا بودجه دفاعی خودرا درسال ( )0222دوباره بلند برد یعنی
به ( )080ملیارد دالر درمقایسه به ()000222222دالر درسال ()0998وسال ()0999

که این مبلغ بیش از بودجه کل نظامی شش کشور که نسبت به دیگر کشورها بودجه
بلند نظامی دارند اعم از بریتانیا  ،روسیه  ،فرانسه  ،المان وچین میبا شد .وازسوی
دیگرامریکا درنظر دارد که در بودجه نظامی خود درسال پیشرو ( )000ملیارد دالررا
عالوه نماید ودرپهلوی آن اعالم کرده است که مبلغ ( )1ملیارد دالررادرجنگ ستارگان
تخصیص داده که به اینصورت سهم امریکا ازهزینه های نظامی درسراسر جهان
( )13درصد را احتوا میکند.

« بودجه نظامی درسطح جهان ومقایسه بودجه نظامی کشورهای داخل گراف فوق »

******

تا کید بر با زارآزاد ودموکراسی ()Enforcing free Markets and Democracy
بازارآزاد یعنی چه  :با زارآزاد  ،بازا ری است که درآن قیمت یک کاال یا خدمت
درتیوری از طریق عرضه و تقا ضا تعین میشود نه ازطریق سیا ستگذاری دولتی ؛ یک
بازار آزاد درتضاد با بازار کنترول شده که در آن قیمت عرضه وتقاضا تابع سیاست
گذاری یا کنترول مستقیم دولت قراردارد به یک اقتصاد تشکیل شده از بازارآزاد اقتصاد،
بازارآزاد گفته میشود .
پس اقتصاد بازار آزاد یعنی چه ؟ یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید وتوزیع
کاالها وخد ما ت با میکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت میشود(به
جای بازار های با برنامه )انجام میگیرد .
دریک اقتصاد بازار آزاد تولید کنند گان ومصرف کنند گان درباره آنچه که تولید یا
خریداری میکنند خودتصمیم میگیرند،با لمقا بل دراقتصا د بازاربا برنا مه ؛دولت درباره
نوع وکمیت کاالهای تولید شده تصمیمگیری میکند ؛ دراقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده
مرکزی عملیات را هدایت نمیکند بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی برتعامل پیچیده
عرضه وتقاضا وقمیت های تعداد زیاد کاال وخدمات حاکم است.
حا میا ن اقتصاد با زارمعتقد ند ؛ اشخاصیکه بد نبا ل عالقه شحصی خود درتجارت
ودادوستد هستند یک آرایش خود بخودی ایجاد میکنند که درتامین مقادیر زیاد کاال برای
جا معه به کار آمد ترین شکل ممکن موثر است آدم اسمت در «ثروت ملل» چنین
میگوید { :شخصی که فقط به منافع خود می اند یشد توسط یک دست نا مریی به جای
میرود که با خواسته های او مطابقت ندارد ؛ این وضیعت برای جامعه ای که اوبخشی
ازآن نبوده همیشه بد نیست  ،هرفرد با دنبال کردن مداوم عالیق خود عالیق جامعه
رابطورموثرارتقا میدهد  ،من هرگزاز کسا نی که برتجارت کاالی مشترک (غیر رقابتی)
اثر گذاشته اند چیزی خوبی سراغ ندارم }
در مد ل اقتصادی یک با زار آزاد هیچگونه دخا لتی از سوی دولت یا کدام منبع
دیگری وجود ندارد ؛ درجوامع سرما یه محوری که مد ل نظری یک اقتصاد بازار
آزاد بزرگ در آنها رخ ندهد اقتصاد زیر زمینی جاگزین یک اقتصاد بازار آزاد واقعی
میشود .
عناصر چها رگا نه بازار آزاد عبا رت اند از :
یک – مصرف کننده یا تقاضا کننده .
دو -نیاز یا احتیاج .
سه -قدرت خرید.
چها ر -عرضه کننده یا تولید کننده .
واما د موکراسی یعنی چه ؟ دموکراسی به معنی اغلب سیا سی؛ آن ا ست که توسط

آن اعضای جامعه برای خود در بسا و در انواع مسا یل تصمیم میگیرند که این
تصمیمگیری معمو ًال با رای دادن دربرخی از شیوه ها است یک دموکراسی را ممکن
است که دولت برای رسید ن به هد ف با تصمیگیری خود مورد استفا ده قراردهد اما
دریک دموکراسی که دولت وابسته بمردم است این خود مخا لف تصمیمگیری اصلی
دولت بوده با د ست کا ری درمخا لفت به موضوع مردم وابسته به دولت است .
اکنون که درمورد بازار آزاد و دموکراسی چیزی آموختیم بیمورد نخواهد بود تاکه در
مورد ارتباطات این بازار آزاد ودموکراسی چیزی نیا موزیم ،لذا برای فهم این موضوع
مطالب ذیل را که اقای رضا طهماس از بعضی مقاالت جمعبندی وترجمه نموده است
بدون تصرف آن را به مطالعه خوانندگان محترم قرار میدهم :
در علم اقتصاد ،به سواالت بسیار بزرگ نمیتوان پاسخهای خوبی داد؛ اینکه استقرار
دموکراسی نیازمند وجود بازار آزاد است یا بازار آزاد تنها زمانی شکل میگیرد که یک
نظام دموکراتیک مستقر با شد یکی از همین سوالها ست .چند مثال از تاریخ معاصر
میتواند این پیچیدگی را نشان دهد .زمانی هندوستان در حالی گرفتار یک اقتصاد کام ً
ال
بسته بود که از نظام سیاسی نسبتاً دموکراتیک بهرهمند بود؛ بعد از باز شدن اقتصاد هند
در دهه  0991نیز این نظام دموکراتیک حفظ شد .در مقابل چین موفق شده است که
قدرت بازارها را مهار کند و بدون باز کردن نظام سیاسی از فواید بازار آزاد بهره مند
شود .مشابه چین ،در مصر تحت حکومت حسنی مبارک ،بازارها در دهه  0991آزاد
شد اما سیا ست همچنا ن متمرکز وبسته باقی ما ند .با این حا ل سرمایه داری رفا قتی
) (Crony Capitalismدر مصر منجر به شکلگیری و گسترش سریع یک نظام
بیمار نیمهخصوصی شد که در نهایت قابل دوام نبود.
با این حال منطقی است که بگوییم اگر هند از یک نظام سیاسی نسبتاً آزاد برخوردار
نبود ،نمیتوانست اقتصادش را به آسانی آزاد کند .مانموهان سینگ و تیمش در تالش
برای مغلوب کردن نظام کنترلی و سرکوبگر که رشد اقتصادی هند را خفه کرده بود ،با
تکیه به آزادی بیان ،نیروهای متفکر داخلی را تجهیز کرد و از نهادهای بینالمللی مانند
بانک جهانی درخواست حمایت مالی و فکری کرد .اگر جامعه هند فاقد نظام دموکراتیک
بود ،مخا لفا ن به دلیل ازدست دادن امتیازهای خود به حرکت سینگ مخا لفت سیاسی
امنیتی میکردند با این بهانه که این اصالحات دستنشانده اجماع واشنگتن و علیه منافع
ملی هند است.
اگر سوال رابطه دموکراسی و بازار آزاد ،به طور دقیقتر و جزئیتری مطرح شود
احتمال رسیدن به پاسخ درست نیز بیشتر است .برای مثال اگر بپرسیم آیا نظام بازار آزاد

می تواند آزادی و رقابت خود را در بلندمدت تحت حاکمیت یک نظام اقتدارگرا حفظ کند،
پاسخ منفی خواهد بود .مثال مصر نشان میدهد که بازارهای رقابتی نمیتواند تحت یک
نظام سیاسی غیررقابتی دوام بیاورد.اما درچین تاکنون خالف این نظریه و اتفاق را شاهد
بودهایم .تردیدی نیست که بدون نظارت و توازن قدرت  ،درغیا ب مطبوعات آزاد و در
فقدان یک نظام قضا یی مستقل ،مبارزه با رفتارهای ضد رقابت و نگهداشتن بازارهای
آزاد کاری بسیار دشوار است .در مقابل عکس این گزاره نیز صحیح است و یک نظام
سیاسی دموکراتیک ضعیف نمیتواند رفتارهای ضد رقا بتی را کنترل و خنثی کند و در
نتیجه بقای بازارهای رقابتی در خطر خواهد بود.
بنابراین نظریه میلتون فریدمن که میگوید «بازار آزاد به بهبود دموکراسی منجر
میشود» تا حدی منطقی است اما کامل نیست .از نظر من ریشههای رفتار د موکراتیک
هم در آزادی اقتصادی و هم در توسعه اجتماعی و اقتصادی خانوارها با گستره وسیعی
ازپیشزمینه اجتماعی وسیاسی قراردارد .این تفکربه مجموعه بزرگتری از پیش شرط
های الزم و بیش از وجود صرف بازارهای آزاد معتقد است .نظا م بازار باید بتواند با
دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر نابرابریهای اقتصادی و نابرابری فرصتها را کاهش
دهد .و هنوز مستندی وجود ندارد که نشان دهد توسعه بازارهای آزاد به خودیخود این
امکان را ایجاد میکند.
درواقع ما بهاندازه کافی از مکانیسم دقیق رابطه بازار و د موکراسی مطلع نیستیم که
بتوانیم بگوییم درچه شرایطی آزاد کردن بازارها به ایجاد و تثبیت مردم ساالری
میانجامد ،اما میدانیم که با وجود نا برابری در سطوح مختلف جامعه مردمساالری
پایدار به وجود نخواهد آمد .نابرابری فرصت در دستیابی به امکانات یک جامعه  ،مانند
درآمد ،کار ،مسکن و تشکیل خانواده ،دیر یا زود جامعه را در خطر عوامگرایی
اقتدارگرا قرار میدهد .نظریهپردازان بازار آزاد مکانیسم خاصی را که نشا ن دهد رشد
بازار الزاماً برابری فرصت را یکسان میکند ارائه نکردهاند .همگام کردن اقتصاد آزاد
با برابری فرصت نیاز به یک حرکت اجتماعی به رهبری دولت دارد.
در واقع ما به اندازه کافی از مکانیسم دقیق رابطه بازار و دموکراسی مطلع نیستیم که
بتوانیم بگوییم درچه شرایطی آزادکردن بازارها به ایجاد وتثبیت مردمساالری میانجامد،
اما میدانیم که با وجود نابرابری در سطوح مختلف جامعه مردم ساالری پایدار به وجود
نخواهد آمد.
پایه رفتارهای دموکراتیک در درون خانواده شکل میگیرد:

نطفه اصلی برابری فرصت در درون خانواده است و نقطه شروع برای بهبود برابری

فرصت هم تقسیم عادالنهتر قدرت در داخل خانواده و همسو کردن آن با نیازهای اقتصاد
امروز است جامعهای که در آن سرما یه انسا نی مهمترین تعیینکننده رفاه افراد است و
رفتار اجتماعی بردبارانه مهمترین تعیین کننده سالمت مردمساالری است ،تصمیم گیری
در درون خانواده باید بهنوعی دموکراتیک باشد .روشهای مقتدرانه قدیمی با نقش کلیدی
مادران در تولید سرما یه انسا نی و آموزش رفتا ر اجتماعی به فرزندان مغا یرت دارد.
برای رسیدن به تقسیمکار در سطح اقتصاد بر اساس شایستگی و نه بر اسا س جنسیت،
باید از خانواده شروع کرد.
بهترین مثال در این مورد ،تحول خانواده ایرانی در سه دهه اخیر است که در پی برنامه
جمعیتی وسیعی در دوران ریا ستجمهوری مرحوم «هاشمیرفسنجانی» روی داد .این
تحول پیمودن یک مسیر طوالنی در گذار جمعیتی است؛ تحولی که در جوامع اروپایی
 011سال به طول انجامید اما در ایران طی دو دهه شکل گرفت .در نتیجه این تحول،
برابرسازی فرصتها برای زنان و مردان بهبود یافت و جهشی محسوس ایجاد کرد.
دسترسی به خدمات پایه مانند برق و آب آشامیدنی سالم ،توسعه بهداشت اولیه و تنظیم
خانواده و آموزش در روستاها نقش کلیدی در تحول ساختار خانوادههای ایرانی به سمت
برابری فرصت جنسیتی و در نها یت توسعه مد نی جامعه ایرانی داشته است.
از نظر توانمندی ،خانوارها اکنون بسیا ر متعا د ل تر از گذشته هستند .با رشد آموزش
زنان ،که در جاهایی از مردان پیشی هم گرفته است ،زنان که نقش اساسی در تربیت
نسل آینده دارند در تصمیمهای خانوار مشارکت بیشتری دارند .برنامه توسعه خانوار
روستایی که در دو دهه اول جمهوری اسالمی اجرا شد نقشی کلیدی در تغییر نقش زنان
روستایی در خانواده و در جامعه داشت و آنان را از فرزندآوری صرف به تولیدکنندگان
سرمایه انسانی تبدیل کرد.
طبیعی است که این روند در رشد مردمساالری هم تاثیرگذار است ،چرا که مردانی که به
عقاید همسران خود احترام نمیگذارند وبا آنان با تحقیر یا حتی گاهی با خشونت فیزیکی
رفتار میکنند ،تما یلی به احترام به عقیده دیگرانی که با آنها مخالف هستند نیز ندارند.
دقت داشته باشیم که آموزش مدارا و تحمل تفاوتها از درون خانواده شروع میشود.
این بخش از حرکت به سمت مردم ساالری بد ون دخا لت دولت و فقط با تکیه به آزاد
کردن بازارها امکانپذیر نبود .اما در عین حال به وضوح توسعه دموکراتیک همچنان
که نیازمند یک بطن اجتماعی برای شکوفا شدن است ،نیازمند سطح مشخصی از آزادی
اقتصادی نیز هست .مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشتر به دلیل تالشهایش برای توسعه
نقش بازارها در اقتصاد در سالهای پس از جنگ شناخته میشود و کمتر او را به

عنوان معمار زیرساخت اجتماعی توسعه میدانند .اما در نظر من سیاستهای اجتماعی
ایشان در همان دوران شرط الزم و مکمل گذار به مردمساالری در ایران است .
لذا با درنظر داشت آنچه که در مورد بازار آزاد ودموکراسی ودرمورد ارتباطات بین
آن دو پدیده صحبت کردیم بیمورد نخواهد بود که به دیدگاه چپ اندیشان درینمورد مکث
نه نمایم وآن اینکه :
اکثرچپ اند یشا ن به دموکراسی عشق می ورزند واز سرمایه داری متنفر اند یعنی که
به سرمایه داری وبازار آزاد اعتماد ندارند که سرمایه داری میتواند نیازمندی های قاطبه
مردم را برآورده سازد وما استدالل اکثرمردم را میشنویم که میگویند« دموکراسی پاد
زهر « »Antidoteسرمایه داری بیمار است وبه همین دلیل است که ما میخواهیم نقش
بیشتر دموکراسی را درنظام سیاسی خود رونق دهیم تا بد ین وسیله بتوانیم که فرایند
های سیا سی وتوافق عامه راهرچه محورترسازیم امازمانیکه ما درمورد بنیا د اصلی
این سیستم فکرمیکنیم درمی یابیم که درمیان دموکراسی وبازار آزاد چیز های مشترکی
وجود دارد که نباید قبل از وقت به توضیح آن پرداخت گرچه مشترکات آنها را در باال
مورد مطالعه قرار دادیم .
اکنون به جای می رسیم که باید از خود بپرسیم وآن اینکه  :چه کسی ویا چه مقامی
است که این هزینه های بی ما نند دفاعی را افزایش میدهد وسیستم سالح های جد ید
ومدرن را در تفوق علیه کشورهای دیگر مدیریت ویا سازماندهی مینماید ؟ پا سخ به
این سوال در ماهیت ذاتی امپریالیستی نهفته است .؛ نظامی را که ایاالت متحده امریکا
مدیریت ورهبری مینماید.
امپریالیزم درپایان قرن « »02اشکار ًا وبطور فزاینده ضرورت کنترول  ،بهره
برداری وتسلط برتمام نقاط جهان وبویژه دربخش های اقتصاد جهانی را ادعا نمود
که باید درتحت مدیریت خود قرار دهد .چونکه بعد از «رونق طالیی» از رشد سرمایه
داری برای یک ربع از قرن پس از جنگ جها نی دوم  ،نظام سرمایه داری جها نی
از رشد کام ً
ال مشبوع شده بود ودیگر قادر به ایجاد نوآوری ها وحفظ همان سطح از
رشد خود نبود  ،با افزایش سرمایه مالی بین المللی ونوسانات آن وضع چنین شد که
مشکالت وتناقضات چندی را بوجود آورد که بدون رفتن به توضیحات وجزیات همچو
موارد وتحوالت توجه باید داشت که ایاالت متحده امریکا وکشورهای سرمایه داری
پیشرفته ضرورت آن را احساس نمودند که باید دربا زار های جهان سوم وکشورهای
سوسیالیستی سابق بخاطر استثمار وبهره برداری بی رحمانه به نفع موقیعت خود در
تجارت بین المللی دست کامل آزاد انحصاری تکنولوژیکی داشته باشند .
باید دقت همه جانبه نمود که در دیدگاه وچشم آنداز جهان نقش وتسلط ایاالت متحده
امریکا باهم درهم تنیده بودن « بازار آزاد » و « دموکراسی » جایگاه خاصی دارد

وامریکایی ها بخاطر اشاعه این امر درسراسر جهان ضرورت به عملکرد وفعالیت
نیروهای نظا می خودرا می بیند که با درنظرداشت همین اصل رهبری پیمان « نا تو »
درسال « »0990چنین اظهار نمودند { ما درتالش آن هستیم که با داشتن تمام نیرو
وامکانات در دست داشته خویش بخا طرآوردن اصالحات درشرق با هدف ایجاد اقتصاد
(بازار آزاد) از هیچگونه تالش دریغ نه نمایم { چنانچه دراین زمینه اقای انتونی لیک
( )Antony Lakeمشاور امنیت ملی ریس جمهور بل کلنتون دریک سخنرانی خبری
خود چنین توضیح داد «جهان جدید فرصت های بسیار زیاد مناسب را بدست ما داده
که باید برای تحکیم آینده( « دموکراسی» و«بازار آزاد» تالش همه جانبه را دراجندای
کاری خود قرار دهیم ) او همچنان به ادامه صحبت خود افزود « ایاالت متحده امریکا
خیره کنان درمورد گسترش دموکراسی نیست اما آنچه که ما میدانیم انجام این کار برای
ما منفعت با ر است چونکه( « دموکراسی بازار آزاد» فرصت های اقتصادی را ایجاد
میکند که این خود برای شرکای تجاری ما زمینه اعتماد را خلق می نماید». ) .
از دوران زما مداری ریس جمهور ایزنهاور( )Eishenhoverدر دهه پنجاه تا دوران
زمامداری بل کلنتون درسا ل « »0992صفحه گذ ار سریع درسیا ست خارجی امریکا
شمرده میشود ولی با این تفا وت که امریکا درحال حا ضرقادر به د نبا ل هد ف خود با
گستاخی ولجام گسیختگی بعد از شکست سوسیالیزم درتالش افتاده است .
صند وق بین المللی پول ( ،)IMFبا نک جها نی  ،وسازما ن تجا رت جها نی نها د
های سه گا نه ای از چند ین نها دهای چند جا نبه درتحت رهبری امپریالیزم درخد مت
قابل اطمینان انستیتوت های جها ن سرمایه دا ری بوده که در آواخر قرن « »02از
«بازار آزاد» وسفارش های نیولیبرالی درسرار جهان وارسی وایفای وظیفه می نماید
چنانچه دراینمورد ایاالت متحده امریکا صریحاً چنین اعالم داشته است  « :که بمنظور
حفظ وحراست از چنین سفارشات نیولیبرالی آماده گی تام دارد که قدرت نظامی خودرا
بخاطر تحقق آن آرزوها وسفارشات بکار آندازد وهرکشوریکه از پذیرش این سفارشات
سرباز زند آن کشور را درتحت حمله خویش چه از نظر جنگ اقتصادی وجه از نظر
یورش نظامی قرار خواهد داد.
لذا ایاالت متحده امریکا با این ترتیب میخواهد که با استفاده ازسالح ها ویا گزینه های
مضاعف اعم از تحریم های اقتصا دی ،تهد ید وباج خواهی توام با اقدامات نظامی خود
کشورهای سرکش را رام ومها ر سا زد .
چ نگ انداختن دیگرازستراتیژی ایاالت متحده امریکا جلوگیری از گسترش سالح های
تهاجمی وهسته ای وتسلیحات ها یتیک ( فناوری درسطح باالی=)High Technology
جدید مانند موشک ها میباشد  ،که پیش از این در دوران جنگ سرد کمیته هماهنگی
کنترول چند جانبه صادرات ( )COCOMامریکا بمنظور حفظ انحصار تکنولوژی سالح

های پیشرفته تالش همه جانبه مینمود ولی اکنون امریکا در صد د کنترول تکنولوژی
رژیم موشکی ( )Missile Technology Contrl Regim=MTCRو(National =NPT
 )Pipe Threadو (  )comprehensive Nuclear Test Ban Threaty=CTBTو
( )Fissile Material cutoff threaty=FMCTمیبا شد .
باید بخاطر باشد که ایاالت متحده امریکا دراینمورد بیشتر از صالحیت های سازمان
ملل متحد وبویژه ازشورای امنیت آن سازمان به نفع خود استفاده می نماید ویا بصورت
مستقیم کشورهارا که در صد د بد ست آوردن همچو سالحها ویا سالح های کشتار جمعی
با شند تحت کنترول وتهد ید شد ید خود قرارمیدهد  ،البته که همچو اقدامات را درمورد
عراق وایران درروی میزکارخود قرار داده بود چنا نچه تحت همین بها نه باالی عراق
تجا وز نمود واکنون ایران را تحت فشا رخویش قرارداده است وبرآن کشورتحریم های
چند جا نبه اقتصا دی ونظا می را وضع نموده است اما متحد نزدیک خود را یعنی
اسرایل را ازاین امر مستثنا قرارداده است .
دکترین جد ید نا تو( « : )The New Doctrin o f NATOنا تو» پنجاه سال قبل از
امروز بعنوان یک اتحاد نظامی از کشورهای اروپایی غربی تحت رهبری ایاالت متحده
امریکا درضد یت باکمونیزم و درمقابله هرچه شد ید تر علیه اتحاد جما هیر شوروی
وکشورهای شرق اروپا تشکیل وایجاد شد .وبا وجود برچیده شدن پیمان «وارسا» از
بلوک کشورهای سوسیا لیستی در تحت زعا مت اتحاد جماهیر شوروی « ،ناتو» هنوز
هم به حیث یک پیما ن نظا می قوی با قی مانده ومنحل نگردیده است بلکه درعوض
ایاالت متحده امریکا تالش بخرچ داد تا کشورهای سیوسیالیستی اروپای شرقی سابقه
را با وارد نمودن فشار درپیمان «ناتو» بحیث عضو درآورد چنانچه دراین سال های
اخیرکشورهای اعم ازجمهوری چک و لهستان ومجارستان را در پیمان «ناتو» به حیث
عضو سهیم ساخت وبرخی دیگری از کشورهای شرق اروپا بحیث اعضای آینده نگر
درانتظار توصل به این پیمان هستند ازاینکه گسترش نفوذ «ناتو» تا مرز های روسیه
چی عواقبی را بد نبا ل خواهد داشت درارتباط به این رویداد تاکنون تنها تظاهرات قوی
در برابر این حرکت امریکا صورت گرفته است وروسیه نگرانی خودرا درمورد این
لجام گسیختگی امریکا نشان داده وگفته است که این نوع حرکات را مغایر منافع امنیتی
خود میداند.
بتاریخ « »01اپریل سال « »0999درپنجاهمین سالگرد پیمان «ناتو» اجالس سران
این پیمان درواشنگتن منعقد گردید و« »09عضواین پیمان بعرض فعالیت های دورنمایی
این پیمان یک ستراتیژی جد یدرا تصویب نمودند که دراین دکترین جد ید«ناتو» اینطور
افاده شده است  « :نا تو» خودرا مکلف میداند که درهرنوع درگیریهای منطقه ای ویا
دربحران های سراسری جهان برخالف منشور قبلی «ناتو» که محدود به اقدامات

نظامی در دفاع ازکشورهای عضو بود ؛ در دکترین جدید «ناتو» آمده است که این
پیمان درسراسر جهان چه درشرق آسیا ؛ افریقا ؛ ویا هربخش دیگری از جهان میتواند
مداخله نماید واز منافع کشورهای عضو حما یت نماید وهرنوع تهد ید را خنثی سازد .
یوگوسالویا وپرخا شگری «نا تو» ( :)Yugoslavia :NATO Aggressionاکنون
این دکترین «ناتو» درقاره اروپا وبویژه در« یوگوسالویا » درعمل به نما یش گذاشته
شد وآن اینکه حمله به « یوگوسالویا» خالف منشور و خالف سند ضما نت اجرایوی
این پیمان بوده چونکه طبق آن منشور نباید هیچ یک ازکشورهای عضو این پیمان به
یوگوسالویا حمله مینمودند زیرا که دراین منشور چنین تذکربعمل نیامده به کشوری حمله
صورت گیرد ویا که نبا ید درامورکشورهای دیگر مداخله صورت گیرد وبویژه نبا ید که
به ارتبا ط مشکل پیداشده بین یوگوسالویا وکوزوبه( )Kosovaبه بها نه ای دریا قت راه
بیرون رفت از مشکل مداخله صورت میگرفت .
اما ایاالت متحده امریکا با عالمت مشخص ابالغ نمود که اقدام نظامی دریوگوسالویا
نباید درچها رچوب سازمان ملل متحد ویا در قرار وحکم شورای امنیت ملل متحد
محدود با قی بما ند چونکه این اقدام نظامی علیه یوگوسالویا توسط پیمان «ناتو» خالف
حکم وقرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت که این خود سرپیچی از
قوانین پذیرفته شده بین المللی میتواند باشد؛ عجیب اینست که در ستراتیژی جدید پیمان
«ناتو» که بمناسبت پنجاهمین سال تاسیس آن سازمان به تصویب رسیده چنین تاکید
صورت گرفته است که سازمان ملل متحد محضاً بعنوان یک نهاد کمکی ومشوره
دهنده اگر ضرورت آن افتد میتواند دراین زمینه نقش اش را بازی نماید واما درپایان
از بمباران در یوگوسالویا دید یم که «ناتو» به سازما ندهی یک نیروی حافظ صلح
بخاطر اشغال (کوزوبه» دست بکارشد وفرمان شورای امنیت سازمان ملل متحد را
دراین مورد بد ست آورد ؛روسیه با بی میلی نقش حاشیه ای اش را درتحت فرماندهی
نیروهای اصلی « نا تو» بازی کرد.
نظریه پردازان استراتیژی جدید ایاالت متحده امریکا اکنون چنین فرضیه را پیشکش
مینما یند که وظیفه اخالقی ایاالت متحده امریکا است که بخاطر رساندن مساعدات های
بشردوستا نه در هر گوشه از جها ن مداخله نظامی نما ید  ،لذا بادرنظرداشت این نظریه
ای از نظریه پردازان استراتیژی جد ید امریکا حمله بر کوزوبه ( )Kosovaاولین
«مداخله بشردوستا نه» است که صورت گرفت ،اما تعریف آنچه را که امریکا به منزله
یک «مداخله بشر دوستا نه» میداند آنست که منافع ایاالت متحده امریکا راباید درسطح
جهان برآورده سا زدویا اینکه امریکا وقدرت های امپریالیستی تصمیم گیرند که در کجا
به «مداخله نظامی بشردوستانه » شان بپردازند؛ سرکوب مردم کرد ( )Kurdدرترکیه ،
نسل کشی در روندا ( )Rwandaادامه سلب آزادی و سرزمین و حاکمیت مردم فلسطین

وبسیا ری از موارد دیگر نمونه های ازمداخله نظامی بشردوستا نه حلقات امپریالیستی
جنگ طلب درسراسر جهان میبا شد.که هرگزیک عمل بشردوستانه نبوده واما اگر رژیم
های مسول از به اتفا ق افتا دن چنین وضیعت ( مداخالت نظا می بشردوستا نه ) اظهار
رضا یت نمایند  ،درآنصورت خود درایتالف با امریکا درتا مین منا فع آن کشور خواهند
بود .
تجاوز نظامی ایاالت متحده امریکا در هردو یعنی درعراق ودریوگوسالویا به قیمت
جان باختن هزارها انسان تمام شد یعنی که هزاران انسا ن زندگی شرین خودرا نا شی
از تجا وز نظامیان امریکا ازد ست دادند یعنی آن ستراتیژی را که امریکا بمنظور تامین
منافع خود در این منطقه از قبل برنامه ریزی کرده بود یعنی این ایاالت متحده امریکا
بود که درطول ( )18روزبیش از( )822فروند هواپیمای خودرا به خاطر انجام عملیات
های انسان کشی به پرواز درآورد وکشور« یوگوسلویا» را به ویرانه مبد ل ساخت که
تاریخ همچو ظلم واستبداد را فراموش نخواهد کرد ،امریکا در طول عملیات های هوایی
خود در« یوگوسالویا» تنها دوپیلوت خود را ازد ست داد  ،امریکا دراین جنگ اخرین
ومدرن ترین سالح ها وتکنولوژی ماشین جنگی خودرا به ازما یش گذ ا شت واین نوع
تمرینات وازما یشا ت تسلیحا تی خودرا ازطریق تلویزون ومید یا به جها نیا ن نشان داد
ومدعی شد که امریکا از قدرت فوق العاده نظامی برخوردار است ومیتواند در هرگوشه
ای از جهان کشورهای سرکش را مها ر سازد ودرعین زمان بمردم روشن ساخت که
ایاالت متحده امریکا بخاطر تامین منافع خود ازهیچ گونه تالش دریغ نخواهد کرد ولو که
تمام قوانین پذیرفته شده بین المللی زیر پا هم شود یعنی که امریکا بخاطر تامین منا فع
خود تمام قوانین ومیثا ق های بین المللی را نادیده میگیرد.
مخالفت روسیه وچین درارتباط تجاوز امریکا باالی یوگوسالویا  ،امریکا را ازادامه
عملکرد اش بازنداشت ویکی ازدالیل که امریکا مخا لفت روسیه وچین را نادیده گرفت
وازآن اغماض نمود همانا غرور واعتماد به نفس اش ازیکطرف واز سوی دیگر حمایت
همه قدرت های امپریالیستی را با خود داشت واکنون برهمه روشن شده است که ایاالت
متحده امریکا درموقیعتی قرار دارد که تمام قدرت های غربی و کشورهای سوسیالیستی
اروپای شرقی وجهان سوم درتحت فرمانروایی اش قراردارد و امریکا را درهمه عرصه
ها کمک وحمایت مینما یند که به بهره برداری اش ادامه دهد چونکه هیچ تناقضی بین
کشورهای امپریالیستی درماجراهای نظا می وبهره برداری ازکشورهای دیگر بمالحظه
نمیرسد.
چین وروسیه دراهداف ستراتیژیک (:)China and Russia :Strategic Target
ساخت ونگهداری از یک ما شین نظامی بزرگ وپرقدرت درسطح باال نیاز به هزینه
های بلند دفاعی دارد بخصوص درمقابله با دولت های «شروروکله شخ» ویا به مقا بل

قدرت های منطقه ای دارای سالحهای مدرن وپیشرفته  .لذا با درنظرداشت همین اصل
ایاالت متحده امریکا با داشتن استراتیژی نظامی جهانی خود تهد ید بالقوه ورویا روی
را ازسوی چین وروسیه درقبا ل خود پیش بینی مینما ید وچنین مینگرد که این کشورها
نیز درپی تا مین منافع اقتصادی وتقویه قدرت نظا می خود میبا شند.
گسترش « ناتو » به شرق اروپا بمنظور مها ر کردن روسیه به پندار امریکا که چون
یک دولت ضعیف وحرف شنو ومطیع از میراث بوریس یلتسین( )Boris Yeltsenباقی
ما نده است با آنهم حا ضرنیست که جاه طلبی های بلند پروازانه ای ایاالت امریکا را
بپذیرد ویا به آن تن در دهد.
همان طور که از طرف چین  ،ایاالت متحده امریکا بعنوان یک تهدید بالقوه اصلی در
قرن « »00شمرده میشود باآنهم درگیر شدن چین بعنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی
وسیاسی با یک چشم آندازدربازاربزرگ آن ؛ ایاالت متحده امریکا راوامیدارد تا بخاطر
مهارکردن چین برنا مه ستراتیژیک خود را پیاده نماید چنانچه دو رویداد اخیردرسطح
جها ن مبین این برنامه میبا شد :
او اال  :پارلمان ژاپن درحال حاضر مسوده ای را به تصویب رسانید که در پرتو این
مصوبه ،ژاپن می پذیرد که درفعالیت های نظامی در مناطق اطراف ژاپن با نیروهای
نظامی ایاالت متحده امریکا تمرینات وعملیاتهای مشترک را پیش ببرد،درحالیکه قانون
اساسی ژاپن ،هرگونه توسعه طلبی وفعالیت های نظامی را به جز از دفاع خود ژاپن
ممنوع قرارداده است اما در«لوایح جنگ » که توسط ژاپن مغایر قانون آساسی آن کشور
تصو یب شده است حاکی از آن است که ژاپن میتواند ویا به نیروهای ژاپانی مجوز داده
شده است که به فعالیت های هدفمند نظامی خود درمنطقه واز جمله در تایوان بپردازد
وچین درمقابل این قانون ویا الیحه جدید به تصویب رسیده شده ژاپن مخا لفت واعتراض
خودرا اشکا رساخت  ،وهمچنان به برنامه مشا به جد ید تیا تر دفاع موشکی که توسط
ایاالت متحده امریکا درشرق آسیا دربرابر چین وکره شما لی بکار خواهد رفت نیز علیه
این برنامه اعتراض خودرا بلند نمود .
ثا نیا :درفلیپین ( )philippineکه یک متحد سنتی ایاالت متحده امریکا میبا شد بعد از
سقوط رژیم مارکو س( )Markusبین امریکا وفلیپین یک تنش بوجود آمد که با بروز
این تنش اخرین پایگاه های نیروهای دریایی ارتش امریکا درسال ( )0990در فلیپین
مسدودگردید واین تنش پیدا شده باعث توقف تمرینا ت نظا می مشترک هردوکشور در
فلیپین گردید ودراین مورد تحت هیچ شرایطی بینهم به توافق نرسید ند تا آنکه با روی
کار آمدن ریس جمهور استراد ا ( )Estradaمجلس سنای فلیپین یک توافق نامه را حین
بازدید با قوماندان نیروهای دریا یی امریکا توشیح نمود که به اسا س این توافقنا مه
جا نبین هردو طرف مشترکاً تمرینا ت نظامی خودرا از سرگرفتند ویا به عملیات های

نظامی مجدد خود آغاز کردند -اگاهان نظامی به این باور اند که اگر «ناتو» وغرب
بعنوان ابزاری برای سلطه امپریا لیستی در شرق ؛ درمنطقه آسیا واقیانوس آرام بکار
انداخته شود درآنصورت ایاالت متحده امریکا را امیدوار خواهد ساخت تا بغرض
مهار کردن چین هژمونی خودرا به امتداد ژاپن وقدرت های ماهواری (اقماری» خود
مثل فلیپین وکوریا یی جنوبی گسترش دهد وبا د ست با ز میتواند باالی مخا لفین خود
درمنطقه فشار وارد نما ید.
امریکا افزون براین دوفشار عمده که ازغرب وشرق میتواند درمنطقه باالی مخا لفین
خود وارد نماید ازسلسه پایگاه های نظامی سراسری جها نی خود نیز میتواند به نیروهای
نظامی خود نیروی بیشتر ی دهد بویژه پایگاه نظامی دیگو گارسیا دراقیا نوس هند که
یکی ازحیا تی ترین پایگاه درنزدیکی هند است  ،پا یگاهی است که درجنگ عراق
ازاین پایگاه تمام هواپیماهای جنگی امریکا بغداد واکثر محالت عراق را تحت بمبارد
خود قرار داد –همچنان وجود پایگاه نظامی امریکا درخلیچ پارس که به کمک این پایگاه
کنترول تمام منا طق نفت خیز منطقه را زیر پوشش خود دارد به همگان اشکار وهویدا
است – نبا ید فراموش کرد وآن اینکه تمام پایگاه های ایاالت متحده امریکا درسراسر
جهان مجهز با سالح های پیشرفته وهواپیماهای مد رن است یعنی که ایاالت متحده
امریکا درهمه پایگاه های خود تسلیحات را با تکنا لوژی مد رن آراسته ومجهز ساخته
است که میتواند درهر لحظه به هر نقطه ازجهان به حمله وتجاوز بپردازد مثل حمالت
موشکی امریکا درافغانستان وسودان درسا ل های گذشته موید این حقیقت تلخ است
که ایاالت متحده امریکا بدون آنکه حا کمیت کشورها را درنظر داشته با شد برای
تامین منا فع خود هرلحظه آماده حمله ویورش درهر نقطه ای از جهان میبا شد.
هند وجنوب آسیا ( : )India and South Asiaاستراتیژی ایاالت متحده امریکا نسبت
به هند بعد از پا یا ن دوران جنگ سرد تحت تغیر قابل مالحظه قرار گرفت ؛ تا جا یکه
حتی قبل از انقراض وفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وآن اینکه امریکا در اواخر دهه
هشتاد خواست که به ارتباط هند رویکرد جد ید را روی دست گیرد که درسال ()0990
آن رویکرد را نها یی ساخت -امریکا با حفظ ونگهداری چشم آنداز پس از جنگ سرد
چنین خواست که نبا ید هیچ یک کشوری از جها ن سوم بعنوان یک قد رت اقتصا دی
ونظامی مستقل عرض اندام کند؛ لذا امریکا بادرنظرداشت همین اصل درقبا ل هند
رویکرد مضاعف را برگزید وآن اینکه درمرحله نخست خواست تا از پو تا نسیل
تکنولوژیکی ونظامی مستقل هند جلوگیری بعمل آورد وهمزمان با آن آماده گی خودرا
به هند نشان داد که امریکا درپهلوی هند قرار خواهد گرفت درصورتیکه هند بعنوان
یک قدرت بزرگ در منطقه به برنامه هژمونی امریکا تن در دهد ؛ بناً ایاالت متحده
امریکا بخاطر نیل به این هدف از هیچگونه فشار وتهد ید ومصالحه بغرض متقاعد

ساختن هند بعنوان یک شریک درستراتیژی جها نی خود دریغ نه نمود تا آنکه هند را
درآسیای جنوبی شریک وپارتنر دخیل در سیا ست خود ساخت.
باید اذعان نمود که چنین رویکردی را که امریکا درقبال هند اتخاذ نمود درغیا ب
اتحاد جماهیر شوروی دوست سنتی ودیرینه هند ممکن بود که همانطورهم شد ؛ تغیر در
استراتیژی امریکا در قبال هند بعد از پایان مداخله اتحاد جماهیر شوروی درافغا نستا ن
آغا ز شد وامریکا درسرنگونی رژیم کابل طرفدار اتحادجما هیر شوروی درهمکاری
نزدیک با پاکستان موفقیت را از آن خود ساخت ؛ لذا امریکا درنظر دارد که با حفظ
ارتباط دیرینه خود با پاکستان ،هند رابغرض تحقق استراتیژیک خود تحت فشار قراردهد
ویا هند را مطیع خود سا زد .
توسعه وانکشاف عمده دیگر که باعث تسهیل تامین منافع وباز شد ن سیا ست اقتصادی
امریکا درسال ( )0990درمنطقه شد همانا همکا ری دولت ناراسیماراو( Narasimha
 )Roaبود که برای پیاده کردن سیا ست اقتصادی امریکا درمنطقه زمینه را مساعد
ساخت وبعد ازآنکه زمینه برای ترویج سیا ست اقتصادی امریکا در منطقه بازشد ،
امریکا فشار خودر ا باالی هند بخا طر جلوگیری ازتوسعه برنا مه موشکی وهستوی هند
تشد ید بخشید .ودرطول دوره پنجساله دولت« نا راسیماروا» فشا رهای پی درپی بدون
توقف از طرف امریکا تا جای رسید که دولت هند را از توسعه برنا مه گسترش سالح
های موشکی وهسته ای با زداشت.
ما شاهد دوره تغیر کیفی در روابط هند وامریکا دربخش همکا ری های نظامی میان
نیروهای مسلح هردو کشور می با شیم که آغاز این مناسبات در طول زمان زمامداری
دولت راجیو گاندی درسال ( )0988درتوافق با اجرای تمرینا ت مشترک وبرنامه های
آموزشی بین هردو نیروهای مسلح صورت گرفت .
درماه جنوری سال ( )0990اولین کمیته رهبری اجرایوی ارتش هند وایاالت متحده
امریکا ایجاد شد ،این کمیته اجرایوی مشترک بین هردوکشور نتیجه از پذیرش پیشنهادات
فرمانده امریکا از اقیانوس آرام نیروهای مسلح امریکا بود که تشکیل شد ودراین کمیته
مواردی ازقبل طرح شده توسط هردو طرف پذیرفته شد که این موارد قرار ذیل مباشد:
یک -براه اندازی شوراویا کمیته اجرایوی هند وامریکا دو -بازدید های متقابل فرماندهان
هردوطرف  .سه -مذاکرات کارکنان بین هردوارتش بصورت منظم  .چها ر -آموزش
وتریننگ متقا بل طبق برنامه های آموزشی  .پنج -مبادالت اگاهی ها وآموزش ها
ومشاهدات خد ما ت آموزشی .شش -فعالیت های آموزشی یک جایی ویا ترکیبی .هفت
– دید وبازدید فرماندهان کمیته مشترک ارتش هند وامریکا طبق برنامه های طرح شده
در نشست های اقیانوس آرام  .هشت -مبا د له وتبادل پرسونل  .نه – آموزش جمعی به
ارتباط تبادل اطالعات وهمکاری .

به تعقیب این کمیته مشترک هردو کشور نشست مشترک نیروهای دریایی هردو کشور
نیز صورت گرفت وچنین تصمیم گرفتند که برای مدت پنج سال نیروهای هردوطرف
به تمرینات زمینی مشترک خود می پردازند.
این اقدامات فوق درجریا ن بازد ید وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا ویلیام پیری
( )William Perryدرماه جنوری سال()0990دریک سطح باالازهمکاری های نظامی
بین هند وامریکا امضا شد.
هنگامیکه بی جی پی ( )BJPدرسال ( )0998زمام دولت هند را بد ست گرفت به ارتباط
موافقتنامه های توشیح شده همکا ری بین هند وامریکا مخا لفت نکرد بلکه اقای ال .کا
ادوانی ( )L.K.Advaniازحزب ( )BJPبحیث ریس جمهور ازتمرینا ت مشترک هند
وامریکادرسا ل( )0990تمجید کرد ودولت بی جی پی همکاری استراتیژیکی را با دولت
امریکا درمنطقه پذیرفت وازامریکایی هاخواست که هندرا بعنوان شریک خود درجنوب
آسیا با طرد وبیجا ساختن پاکستان بپذ یرد.
بهرصورت ایاالت متحده امریکا به هیچ وجهه با وجود توسعه روابط نظامی خود
باهند نخواست که همکا ریهای دیرینه نظا می خودرا با پا کستان قطع نماید چنا نچه
معاون وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا والتر سلوکومب ( ) Walter Slocombe
درماه جون سال « »0990اعالم کرد که امریکا به پیروی از سیا ست خا رجی خود
بین هند وپاکستان تعادل را حفظ خواهد کرد با وجودیکه نیروهای مسلح امریکا از
طریق دایرکتیب وفرمان فرمانده اقیانوس آرام تمرینات مشترک را با نیروهای مسلح
هند انجام میدهند وامریکا درعین زمان همچو تمرینا ت مشترک نظا می را با پاکستان
نیز به پیش میبرد .
لینک های نظامی روبه رشد بین ایاالت متحده امریکا وهند بطور موقت بعد از آنکه
دولت بی جی پی ازمایش هسته ای اش را درسال ( )0998در پوکها رن ()Pokhran
انجام داد مختل وبحال تعلیق قرار گرفت وامریکا ارتباطات بیش از ( )022نهادهای
هندی را با موسسات ونهاد های امریکایی قطع ومنع قرارداد واین نهاد ها را دریک
لست با هم ردیف کرد – اما پاسخ وواکنش دولت بی جی پی بجا ی کشید که آن دولت
به طرفداری از امپریالیزم امریکا جهت گیری دولت امپریا لیستی امریکا را پذیرفت
والبته که این تما یل و یا پذ یرش جهت گیری از امپریالیزم توسط هند در مذاکرات
مخفی ( )Jaswant Sinng Strob Talbotصورت گرفت  .واین مذاکرات بین دولت
بی جی پی وامریکا برای مدت هشت ماه طول کشید تا آ نکه منجر به تعهد از طرف
دولت بی جی پی شد وموافقتنا مه را هردو طرف توشیح نمودند وجا نب هند این را
پذیرفت که ایاالت متحده امریکا میتواند از زرادخا نه کوچک سالح های هسته ای هند
بازد ید وآنرا درتحت کنترول خود داشته با شد ودرعین زمان جا نب هند این خواست

امریکا را نیز پذیرفت که امریکا به صفت یک داور درمعا مله هسته ای میا ن وهند
وپاکستان قرار گیرد.
حکومت بی جی پی به ارتباط وضیعت سالح های هسته ای خود رسماً تعهد سپرد
که اگر سالح های هند درمعرض خطر تهد ید چین قرار گیرد هردو کشور یعنی هند
وامریکا مشترکاً ازخود دربرابرچین واکنش نشان خواهند داد .
ایاالت متحده امریکا به ارتباط هرچه بهتر شدن روند همکا ری ها بین هند وامریکا
اولین اقدامی که نمود تحریم وضع شده خودرا که درقبال آموزش و تریننگ نیروهای
مسلح هند درتحت پروگرام آموزش نظا می بین المللی که درماه نومبر سا ل ()0999
وضع کرده بود آن تحریم راازبین برداشت برنامه را که پنتاگون درمشورت با کشورهای
دیگر مدیریت میکرد .
سیا ست هسته ای ماجراجویانه یک قدرت بزرگ گمراه کننده با اعتماد کل بردولت (بی
جی پی) تحمیل شد  ،رویداد انفجار هسته ای که توسط هند در ( )pokhranبخاطر
محد ودساختن جنگ درکارجیل ( )kargilکه وضع در آنجا نسبت با د ست داشتن ونفوذ
پاکستان در سراسر خط کنترولی نارام وپرتنش بود صورت گرفت که این خود زمینه
را برای تایید برنامه استراتیژیک نظامی امریکا مساعد سا خت که امریکا درآسیای
جنوبی بغرض مداخله خود د ست باز داشته باشد.
توافقنا مه ای که بین هند وامریکا صورت گرفته بود بعد ًا توسط دولت های بعدی
هندوستان مورد تایید قرارگرفت چونکه هیچ چاره ای به جز از پذیرش سیا ست خارجی
وستراتیژی نظامی امریکا ازطرف هند درمنطقه جنوب آسیا با درنظرداشت تغیرات
عمده که دروضع جهان وجود داشت  ،نبود ،محا فل حاکم با نفوذ چنین استدالل مینمایند
که هند میتواند به حیث یک بازیکن بزرگ درمسا یل بزرگ بین المللی فقط با پذ یرش
وضیعت وحا لت درحال تغیر که توسط امریکا بوجود آمده ا ست به یک شریک خوب
دربرنامه استراتیژیک جها نی امریکا مبد ل شود  .ولی نباید از نظر دور داشت که این
سیاست میتواند حاکمیت هند را درکل شبهه قاره درمعرض خطر قراردهدودرآنصورت
امریکا د ست باز پیدا خواهد کرد که با اعما ل و اجراءت زشت لجام گسیخته ای
استثما ری امپریالیستی خود منطقه را درجهت ویرانگری ونابودی سوق دهد حاالنکه هند
درمقابل این جهت گیری و ویرانگری میتوانست با انتخاب یک روش ویا یک مسیر
مستقل خارج از نفوذ امریکا در دهه های آینده درسیستم چند قطبی جهان موقف خاص
خودرا میداشت وبا چین وروسیه روابط خودرا نزدیک می ساخت .
یکی از تحوالت عمده در دوره های اخیر از قرن که صورت گرفت تصمیمگیری
«روسیه» و «چین» باهم در همکا ری نزد یک میبا شد که هند با ید دراین پروژه
همکا ری بصورت آنی برای خود جا پیدا میکرد چونکه این یک استراتیژی واقعی

ضد امپریالیستی میبا شد واگر هند وستان دراین پروژه همکا ری به حیث یک عضو
عرض اندام میکرد بدون کدام ما نعه برای توسعه وانکشاف آینده خود دست باز
میداشت وهند را درمنطقه به یک قدرت بزرگ مبد ل میساخت وتمام ارمانهای توسعوی
وانکشا فی خود را با اطمینا ن کا مل برآورده می سا خت یعنی با انتخاب یک مسیر
متکی بخود ودرحا ل توسعه قدرت اقتصادی با حفظ یک قوت متعارف میتوانست هند
را ازپیوستن ویا به قبولی ازنظم نوین جها نی بر اسا س هژمونی امریکا درآینده
میرها نید ویا نجات میداد.
ودراینصورت تسلط کامل امریکا مورد منا قشه ویا قابل سوال وپرسش نمی بود
وتضادهای درونی ضد امپریالیستی درقرن آینده مبنی برتسلط قد رت اقتصادی امریکا
بیشترمیشد آنطوریکه امروزقدرت اقتصادی ایاالت متحده امریکا مشخصاً با مراکز دیگر
بحیث یک پدیده دایمی مواجهه نیست  ،هزینه ها ومصارف جنگ در یوگوسال ویا به
بار مسولیت کشورهای غربی اروپا افزون می شود تاکه برای مردم بیکار شغل وکار
ایجاد نمایند وازجانبی هم قدرت رو به افزون اقتصادی «چین» را امریکا نمیتواند با
حرکات مخفیانه خود با وجود دولت تضعیف شده روسیه ویا باواردکردن فشار توسط
« ناتو» درشرق اروپا مقا ومت جدی محافل وطن پرست را خردوخمیر سا زد.
الزم پنداشته میشودکه دکترین جدید نظامی ایاالت متحده امریکا ومتحدان امپریالیستی
اورا همه جانبه درک وعلیه آن واکنش نشان داده شود والزم است که باید هرگونه تالش
های ازسوی حلقات امپریالیستی را که بخاطر توجیهه اقدامات امپریا لیستی خویش
موضوعات چون «مداخله نظامی بشردوستا نه» ویا مبارزه با «تروریزم» را اشاعه
میکنند تحت سوال قرارداد وهرگز همچو توجیهات را نبا ید پذیرفت.
گرچه بمباردمان یوگوسالویا توسط برخی از نیروهای چپ دراروپا مورد تایید قرار
گرفت  ،حرکت ویا عا ملی بود که برای تجاوز امریکا وامپریالیزم راه را کشود یعنی
به امپریالیزم حق دخا لت را مهیا ساخت چه درغیر آن امریکا هرگز نمیتوانست به حل
وفصل موضوعات داخلی وخارجی کشورها داخل اقدام شود ویا تحت این بهانه اهداف
شوم خودرا برآورده سازد وبه مداخالت نظامی خود دراین گوشه وآن گوشه از جهان
بپردازد چونکه قاطبه مردم وطندوست جهان عالقمند آن هستند که به استثمار وبه بهره
برداری ایاالت متحده امریکا نقطه ای پا یانی گذارند ودر دفاع ازحق حاکمیت کشورهای
خود با شند .
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