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 م٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                           جون، 
                                                                                                   

 جهان غرب در آزمايش حوصله افزائی
 

سياست جهان غرب را در برابر مراکز بحران زدۀ جهان تحت » ِان، ِست، ِست«دريک بررسی، روزنامۀ 

 .تحقيق قرار داده است که اينک مطالب آن به عالقه مندان تقديم ميگردد

ۀ شورشيان طالبان، بيان کنندۀ يک حالت  اين گفت».امريکائی ها وقت را در دست دارند و ما ساعت را« 

   West-Pointپريزيدنت بوش هم در همين روزها در برابر شاملين ِوست پاينت. مزاجی است تا حقيقت

. اظهار داشت که  جنگ با تروزيزم در قدم های اولی قرار دارد و سالهای متمادی را در بر خواهد گرفت

 در دامان هندو کش در حال دروضع تها جمی قرار  حدين شان طالبان و متبهر صورت پيدا چنين است که 

امنيت در عراق با وجود پيشرفت های سياسی هنوز هم خراب است و لو از جنگ  . داشته و تقويه گرديده اند

)  افغانستان و عراق(با آنهم احساس چنين است که در هردو نقطۀ تشنج  . های خانگی سخنی در ميان نيست

اين وضع نشان دهندۀ آن است که آمادگی  . واهد کرد، از چيزيکه انتظار برده ميشود بحران بيشتر دوام خ

 . جهان غرب را، برای دخالت در کشور های دور ونزديک که به بحران مواجه اند، بی جان ميسازد

 عاليم ضعف
ميباشد  بدوران است، مشکلتر ازان »دولت سازی « قرن اخير به اين سو عملی که زيرمفهوم  ٩٠از سالهای 

که تصور ميشد؛ بمنابع قابل توجه ضرورت دارد و حوصلۀ عامه غرب را که مو فقيت آنی را انتظار می 

 يا خود کشی »قوم گرائی« دخالت نظامی، در کشور هائی که ساخت دولت درهم ريخته، . برد، تنگ ميسازد

: مثال(ند و يا از ديگر لحاظ را پيشۀ خود ساخته، برای تروريست ها پناهگا، پای گاه و محل گريز می شو

که خطر امروزی و يا آينده پنداشته ميشود، مورد قبول مردم قرار ) ABCاستعمال اسلحۀ کشتارجمعی، 

مبارزه با بحران بايد در نقطۀ بروزآن صورت گيرد ورنه بجانت   « مقولۀ سرزبان که ميگويند، . نميگيرد

ن هويدا است که مخالفين، خاصتًا از امريکائيها، همچنا.  بحيث دليل امروز ديگر چلش ندارد،»ميرسد

بدون قدرت پوليسی از غرب، بنيان گذاران و عمل . را انتظار می کشند) امريکا(استهالک قدرت بزرگ 

کنندگان تروريسم، جهاديستها و بغاوت کنندگان شريک شان، افراطيون اسالمی، فريب خوردگان  

عاليم کم   . نند آزادانه و بدون قيد تاخت و تاز خود را دنبال کنند  اکستريميست ها، هر کجا که باشند، ميتوا

نا رضايتی از نظرات اکثر مردم، ازآنهائيکه جنگ عراق را نا خوشآيند .  امريکائيان پديدارگشته استَنَفسی

می بينند، از نزول رای عامه در توافق با بوش، از خروج قسمی ايتالوی ها از عراق، از آوازها و فوتوها   

که تلقين ميدارند حوصله در اضالع متحدۀ امريکا صرف نظر از اروپا، رو به ضعف گرفته است، خوانده 

 . ميشود

، چه از نظر بشری باشد و يا »يک ماجراجوئی تازه«در جامعۀ غرب بصورت عموم بد بينی در برابر

 آن، که شايد هم تقليل    مردم در ضرورت حقيقی . وقايوی برای جلو گيری از بحران سياسی، بيشتر شده است 

اگر براستی چنين باشد، بايد اسباب آن بررسی  . تهديد خطر موجب آن باشد، در شک وترديد قرار گرفته اند   
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هم چنان مود روز است که دخالت نظامی بصورت عموم، از شرق ميانه گرفته تا بالقان و افريقا، زياد . گردد

بحيث .  امور باز سازی در تجاوز اولويت نداشته اندمقصد از کوشش هائی است که در. موثر نمی افتد

پرنسيپ قبول شده اعالم ميگردد که نمی شود به يک کشور حمله صورت گيرد و از پروبلم های آن        

 . گريزشود، به پنداشت اينکه پروبلم ها در اثر حمله ايجاد شده باشد

منابع «ا و يا باهم، در شرايطی حاکم، آن اين درک رو به ازدياد است که امريکائی ها و اروپائيان هريک جد

را در اختيار ندارند تا بحيث پوليس جهانی عرض وجود نمايند، رول ريفری را بازی  » اقتصادی و سياسی

درک اين  . کنند، کارهای سوسيال را انجام دهند و يا نظرات و طرز تفکر خود را در همه جا تحميل نمايند 

ه را تائيد ميکند که کوريای شمالی از عناوين درشت مطبوعات جهان موضوع اختيارکردن تکتيک محتاطان

کشيده شد و هم بازی شطرنج را با ايران که رئيس جمهور آن در کوشش زياد است تا بحران را هرچه بيشتر   

 . گرم نگاه دارد

خوشی و رضايت بعد از جنگ سرد و سقوط جماهير اتحاد  . اسباب اين بهوش آمدن غرب بسيار است

 Darfurقتل و قتال در دارفور. روی، تخيل نظم جديد جهان و حقوق بشر بصورت کلی همه هواکردندشو

در تيمور شرقی   . عدم تکرار آنرا و عده کردند" راوندا"ادامه دارد با آنکه  ممالک جهان بعد از جنوسايد در 

ميانه انبارباروت و وضع شعلۀ نا آراميها باز زبانه ميکشند، در بالقان آرامی ها فريبنده است، شرق 

 . باقی خواهد ماند، »با مصارف زياد و مؤثريت کم« افغانستان ُپر مخاطره،

باوجود اين موقِف در حال نوسان، جای تعجب است که در نقاط مختلف جهان نيرو های نظامی غربی در 

تمام اين  . مستقر هستنداثر جنگهای گذشته، مراکز تازۀ بحران و برای باز سازی در مناطق نا مهمان نواز، 

اقدامات دريک نقطه وجه مشترک دارند؛ آنها دلچسپی مستقيم و واقعی را منعکس نميکنند، از کدام    

خطرتهديد حياتی جلو گيری نمی کنند و  باحيات عادی و روزمرۀ ديمو کراسی های غرب صرف در حاشيه 

می  خود بصورت سرجمع شروع کرده  امريکائی ها با تعويض و تبديل حضور قطعات نظا. تماس ميگيرند

 .   اند، که با يک ستراتيژی و از مدتی دير زمانی، اين طرح بايد پيش بينی شده باشد

در امريکا پريزيدت بوش از جنگ سخن ميگويد ولی اين جنگ، زندگی را در امريکا، اقتصاد و ادارۀ آنرا 

 .  نبودPearl Harborر وا قعۀ پيرال هاربر   باتمام ابعاد آن تکرا١١/٩واقعۀ .  برای آن عيار نکرده است

تخريبات بيشتر را موجب » کاترينا و ريتا«طو فانهای . امريکا به نواخت حيات ملکی خويش ادامه ميدهد

و همين فاجعۀ طبيعت هم . گرديدند نسبت به اينکه جنگ در برابر تروريزم به امريکا صدمه رسانيده باشد 

بوش از همين لحاظ هم نتوانست . ازيک مدت کوتاه زمان متأثر گرداندنتوانست رشد اقتصادی را بيشتر 

اروپا هم بيشتر به فت بال عال قه ميگيرد تا به      . نگاه دارد  را  اکثريت رای مردم»جنِگ در صلح«برای اين 

 .ميدان های دوردست جنگ که درآنها درک زور آزمائی بمشکل صورت گرفته ميتواند

حضور .  در امريکا با آنهم  يک پيمانۀ قابل تشويش را اختيار نکرد  »عراقجنگ «تنقيد های سياسی از 

برخالف . مقايسه ها با جنگ ويتنام می لنگند. وسيع نظامی  امريکا در خارج از کشور در مناقشه قرار ندارد
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نظر به آنوقت توقع از سياست رشد نموده، قدرت تحمل نسبت به تلفات تقليل يافته، حساسيت در برابر  

اکنون بايد از نظر پوليتولوژی مثًال برای حل قضيه . پروپاگند بيشتر و اظهار نظر وسعت پيدا کرده است

آنگاهست که ميتوان به طرف کشور خود کوچ نمود، تحليل و  . عراق يک نسخۀ قابل اجرا بميان کشانيده شود

طرز تفکر غير تاريخی که  يک .  واگذار نمودPricewaterhouseCoopers1قضاوت يک تجاوز گذشته را به  

 .حکمفرماست، وقايع نمی تواند و نمی خواهد آنرا بصورت نسبی در آورد

 درس های تاريخ 
که بخاطر می آورد که جمهوريخواهان فرانکلين روز ولت را مالمت ميکردند، امريکا را با چل وفن به 

ين بفروش رسانيد؟ در ديموکراسی  جنگ جهانی دوم کشانيد و دريک پوکر قدرت در يالتا، اروپا را به ستال

بخوبی قابل تصور است که . های غرب اين چنين ضد و نقيض ها جزء  زندگانی روز مره گرديده است

 ميالدی، رول ها تبديل شوند و ديموکرات هائی که ٢٠٠٨تحت يک رئيس جمهور ديمو کراتها در سال 

الت های نظامی در خارج هميشه عوامل داخلی دخ.  اکنون از تجريد سخن ميگويند، نوای ديگری را بنوازند

 . دارند  که در اروپا نيز طوری ديگری نيست

 دارند صرف آنها وقت را اجاره کرده اند، بايد اين و يا آن کتاب تاريخ امريکا، برخودرها طالبان که عقيده

ن چشم دوخته در اروپا و حوصله آفزائی در جنگ سرد را بدست گرفته عوض اينکه صرف بپردۀ تلويزيو

بدراز مدت فکر کردن هنوز هم در ارو پا ازمود       . آنگاه  حدس خواهند زد باکه سر و کار دارند. باشند

 .نيا فتاده است

 
 پايان

   
  
  

 

                                                 
  1 موسسۀ است برای تحقيقات علمی  


