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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻬﺮﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ
)دوﺷﻲ ﭼﻲ(

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق واﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ  .آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮ
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﺎدرﻧﮓ
هﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ در ﺟﻬﺎن از دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ.
روﻧﺪی ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﯿﭽﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻋﻼﺟﯽ ﺷﺎهﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارش در ﺑﯿﺮوت ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻮاد ﺳﯿﻨﯿﻮره ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎرﻩ دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اوﺿﺎع دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ و هﯿﭻ راﻩ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ هﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪار
هﺎی ﺑﻮش از اردن و ﭼ ﻨﻲ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و راﯾﺲ از اردن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ در اواﺋﻞ
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٦ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
در دﯾﺪار ﺑﻮش از اردن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رهﺒﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮی زﻣﺎﻣﺪار ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖ هﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ اش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻋﺮاق در اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ اردن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﺑﻮش در ﺑﺎرﻩ اوﺿﺎع
ﻋﺮاق ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮری ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اردن رﻓﺖ.
روز ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻮری ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻮش هﺸﺪار دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ) ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ( در ﺳﺎل هﺎی آﯾﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﺳﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﻮد.
آﻧﻬﻢ در ﻋﺮاق  ،ﻟﺒﻨﺎن و در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .هﻤﭽﻨﯿﻦ راﯾﺲ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﻐﺎﻟﯽ رﻓﺘﻪ و در
آﻧﺠﺎ دﯾﺪاری ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺰﺑﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺨﺎﻃﺮ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻋﺒﺎس از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺣﻤﺎس را آﻧﻄﻮری ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺪار ﭼ ﻨﻲاز رﯾﺎض ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﺪار هﺎی ﺑﻮش و راﯾﺲ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .وی در ﺳﻌﻮدی ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺠﺎی رﻓﺘﺎر هﺎی هﻤﯿﺸﮕﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ .رژﯾﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار و روی ﮐﺎر

ﺑﻮدﻧﺶ را ﻣﺪﯾﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ هﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﻓﻮل ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻔﻮذ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻌﻮدی هﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﻋﺮاق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان در
ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ روز ﺑﺮوز ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن دوﻟﺖ هﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺳﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .از هﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ رﯾﺎض از اﯾﻦ ﺗﺮس دارد ﮐﻪ آﺗﺸﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻋﺮاق
درﻧﻈﺮدارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯽ هﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻣﺮزهﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻠﯿﺞ
ﮔﺮدد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﻮدی هﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺮوزی اﺧﻼﻗﯽ  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ هﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺮوز در ﺟﻨﮓ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ رهﺒﺮش ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﺶ از
ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ هﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﻩ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ آﻧﺎن را ﺑﻌﻨﻮان
ﻗﻬﺮﻣﺎن ارج ﻧﻬﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻓﺌﻮدال هﺎ ودوﻟﺖ هﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ  ،اردن ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻠﯿﺞ ،ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  .اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮش هﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
در ﺟﻨﮓ اﺧﯿﺮ ﻟﺒﻨﺎن و در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اهﺪاف
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اش اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﮔﺸﺖ .از اﯾﻦ رو واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ هﯿﭻ
ﮐﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ )ﭼﻪ در ﻟﺒﻨﺎن و ﭼﻪ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ( ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و اوﺿﺎع را
ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ.
هﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﯾﺮان در ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮر دادن ﻣﯽ ﭘﺮدازد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ وارد ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺷﻮد ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد روی هﻤﮑﺎری ﺳﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﻄﺎر هﺎی اروﭘﺎﺋﯽ هﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ را ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
هﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ هﻢ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ راﻩ
ﺣﻞ هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠٠٦ﺑﺮ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰود و در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻄﻮر ﺳﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎدﻩ ﻧﻤﻮد و هﻮاﭘﯿﻤﺎ هﺎ و ﮐﺸﺘﻲ هﺎي
ﺟﻨﮕﻲ را در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ اش را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮرهﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮآ ن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻦ دهﺪ و
روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺑﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ
ﺗﻦ دهﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻬﺮان و ﻧﻪ ﭘﮑﻦ و ﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزي هﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ای ﭼﻮن رﯾﭽﺎرد
هﺎﻧ ﺲ رﺋﯿﺲ " ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺖ اﺳﺘﯿﺘﺲ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﮐﻮﻧﺴﻮل"  ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻩ اﺳ ﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻔﻮذ
ﺧﻮﯾﺶ را درﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از دﺳﺖ دادﻩ و ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﺑﻮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ زدﻩ اﺳﺖ را ﺗﻨﻬﺎ
در دهﻪ هﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد .رﯾﭽﺎرد در ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻮرﯾﮕﻦ آﻓﯿﺮز ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ :
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ .رﯾﭽﺎرد ﺣﺘﻤﺎ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ وی ﺗﺎ ﺳﺎل
 ٢٠٠٣در دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﻮش رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﺮﮐﺖ هﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻞ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪارد از ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اش در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻬﺮﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ای ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻩ هﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻬﺪام ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﺠﺪدا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭼﭽﻦ را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار
دادﻩ اﻧﺪ .اواﺋﻞ ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠٦ﮔﺮاهﺎم ﺳﻨﺎﺗﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ازدوﻟﺖ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳ ﯿﮫ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ وی آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﯾﺮان ﯾﺎری ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﻲ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ  :دوﻟﺖ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺮم هﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎرو ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ رﻓﺮم هﺎﺳﺖ .او ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ هﺎی
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﻣﺠﺪدا ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ را ﺑﺸﮑﻠﯽ ﺑﯿﺼﺪا و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮد و زﯾﺮ ﭘﺎ
ﺑﮕﺬارد.
ﭼﻨﻲ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او هﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﺎﻧﺶ را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻲ ﻧﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در روﺳﯿﻪ اﺳﺖ از ﺣﻖ
ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ هﺎ دررﺳﺎﻧﻪ هﺎروﺳﯿﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮ هﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻏﺮﺑﯽ هﺎ در واﻗﻊ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
از اﯾﻦ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ روﺳﯿﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻄﻮر ارزان
ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻟﺠﺎم ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺴﯿﻦ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ
ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ روﺳﯿﻪ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول دوﻟﺖ ﻗﺮار داد .ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎی ﻏﺮب ﺳﮑﻮت

ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ای ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .وی در ﯾﮑﻲ ازﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﭘﺎﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ
زود رس ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ" .در زﻣﺎن ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ رﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ در ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در هﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ش را در ﺟﻬﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺪود هﻢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اش را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮﻩ ای ﮔﺴﺘﺮدﻩ از ﮐﺸﻮر هﺎ ،ﺣﺘﯽ آن ﮐﺸﻮر
هﺎی ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎهﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﮐﺸﻮرهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ هﻢ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
هﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ رﺳﻤﯽ
ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن  ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن  ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺋﺘﻼف ﺷﺎﻧﮕﺎی
ﮐﻪ از ﺳﻮی روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و هﺪﻓﺶ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻋﻘﺐ راﻧﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎ از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت هﻮاﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ درازﺑﮑﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠٠٥ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎی ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ هﺎ از  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﻪ  ١٥٠ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ از دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ورق ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از دهﻪ هﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺎدﻩ ﺷﺪ ،ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺗﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ هﻤﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺿﺪ ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ درﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺎرﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻲ ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﺎی آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
هﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺴﯿﺮ ﭼﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ هﺎی ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اروﭘﺎﺋﯽ و دوﻟﺖ هﺎی ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺧﯿﺮا هﻢ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮاﻩ و اﮐﻮادور ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ
دوﻟﺘﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﭼﭗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎزار آزاد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﺪ رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻋﺮاق دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﻨﻄﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮول آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ از د
ﺳﺘﺶ ﺧﺎرج و روﺳﯿﻪ وﭼﯿﻦ ﺑﺠﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﻲ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .
ﮐﺮوﻧﻮس ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺗﺶ ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ دوهﺰارو ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺳﺎل هﻨﻮز
هﻢ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﻮس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ
ﻧﺪای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺸﻨﻮد .ﻧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :اﮔﺮ از رودﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ات ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺮزوس اﯾﻦ ﻧﺪای ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ .او ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺮدم ﻏﯿﻮر ﻟﺸﮑﺮ او را ﺗﺎروﻣﺎر ﮐﺮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ ﺑﺎﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ از رودﺧﺎﻧﻪهﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮام ،اﻗﺘﺪار و اﻋﺘﻤﺎد را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ  .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ هﺮﮔﺎﻩ ارادﻩ ﮐﻨﺪ آﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ را زﯾﺮﭘﺎ ﻧﻬﺪ .ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر دﻣﮑﺮات هﺎ راﺑﺮت ﺑﺮد
) (Robert C. Byrdدر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش در ﺳﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﮑّﺒﺮ و ﮔﺴﺘﺎخ،
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮّﺑﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮاهﺪ ﻧﻬﺎد .او اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻤﺒﺎران ﻋﺮاق ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺣﺸﯿﮕﺮی و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ درﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺒﯿﻪ رﻓﺘﺎر هﯿﻮﻻی اﺳﺎﻃﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﮐﺮوﻧﻮس  Kronosاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ،از ﺗﺮس
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﯾﮑﺴﺮﻩ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻮش ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﮐﺸﻮرهﺎی درﺣﺎل رﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﺘﺎد  ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .
از هﺮ دو ﻧﻔﺮ ﯾﮑﻲ ﻋﻘﯿﺪﻩ دارد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻨﻔﻲ را اﯾﻔﺎ ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ اﺗﺮﯾﺸﻲ دي ﭘﺮﺳﻪ ،وﺟﻬﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن هﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﻲﮔﺬارد .هﻔﺘﺎدوﺳﻪ درﺻﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع  ٢٦هﺰار ﻧﻔﺮي ﮐﻪ از  ٢٥ﮐﺸﻮر – از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻮال ﺷﺪﻩ  ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮش
ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ٥٧درﺻﺪ ﭘﺮﺳﺶﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖﺷﺎن را در ﻗﺒﺎل ﻋﺮاق
ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻨﺪ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻋﺮاق ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ٨١درﺻﺪ ﺑﻮد .ﭼﻬﻞ
وﻧﻮدرﺻﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻨﻔﻲ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﻲﮐﻨﺪ ٦٨ .درﺻﺪ
ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪﻩ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﮐﻪ از درﮔﯿﺮيهﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آن
داﻣﻦ زدﻩ اﺳﺖ.
دوگ ﻣﯿﻠﺮ ،رﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮔﻠﻮﺑﺎل اﺳﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن وﺟﻬﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻌﻲ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رخ ﻣﻲدهﺪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن
ارزشهﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﻲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻓﺘﺎرش ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد  .ﻧﺒﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ارزشهﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ و ﮐﺮدارش ﺑﻪ
وﯾﮋﻩ در زﻧﺪان ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ و ﺷﯿﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻈﻮﻧﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .
ﻣﺎدﻟﯿﻦ آﻟﺒﺮاﯾﺖ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اداﻣﻪ دﺷﻤﻨﻲ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﺎ ﺗﻬﺮان و ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ درﺑﺎرﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺴﺘﻪ اي اﯾﺮان را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ ﺟﺮج ﺑﻮش ﺧﻮاﻧﺪ .آﻟﺒﺮاﯾﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ اﺷﭙﯿﮕﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در اذهﺎن
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺪدا ﺣﯿﺜﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ .از دﯾﺪﮔﺎﻩ

ﻣﻦ زﻣﺎن زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺣﯿﺜﯿﺖ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ را ﻣﺠﺪداً ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ.
آﻟﺒﺮاﯾﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻬﺮ
ﺣﺪﯾﺜﻪ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪﻩ ،ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺎً اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺪي اﺳﺖ ،اﮔﺮ دﻣﮑﺮات هﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ
اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد .وي درﺑﺎرﻩ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﯾﻮرش ﺑﺮد وﻟﻲ اﮐﻨﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اي ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻋﺮاق ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ دوﻧﺎﻟﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ وزﯾﺮدﻓﺎع ﻗﺒﻠﻲ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻖ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﺪﻩ اﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩ اﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺎآراﻣﻲ هﺎي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :آﻧﭽﻪ رخ دادﻩ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮا
ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .آﻟﺒﺮاﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ادارﻩ اﻣﻮر اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻓﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻩ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻼت هﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻐﺪاد ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻲ دارد ﺑﺎ ﺑﻮش هﻢ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻲ
ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺎﺷﺪ،زﯾﺮا ﺑﻐﺪاد در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮواز ﻣﻤﻨﻮع ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻲ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺻﺪام را در ﻗﻔﺲ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ درك ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .هﻨﻮز ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن هﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﻲ ﻧﯿﺮوهﺎي اﺋﺘﻼف از
ﻋﺮاق و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻃﺮح هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارد.
دﯾﻚ ﭼﻨﻲ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ١٩٩٩زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻲ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﻟﯿﺒﺮﺗﻮن ﺑﻮد
درﯾﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻣﺎ ﺑﻪ  ٥٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ دﯾﮕﺮ در روز ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ
دوﺳﻮم ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎي دادﻩ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻲﻓﺮوﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﯿﻢ  .اﯾﻦ هﻤﺎن دﻟﯿﻠﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺟﻮرج ﺑﻮش و ﻣﻌﺎون او دﯾﻚ ﭼﻨﻲ ﻓﺮﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻮش ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﻋﺮاق ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن داﻟﺮ هﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺮاﻗﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮي .
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