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 توانند یو عراق م هیافغانستان، سور یمانند جنگها یمنازعات مزمن
 باشند یسوم هسته ئ یجنگ جهان کی یاحتمال میعال

 

 فالکنر یبا بون یچاساداوسک کلیما سوریپروف مصاحبه
 

 یادامه دارد. در حال داریصلح ماندگار و ثبات پا کیبه  دیمترجم:جنگ چهل ساله افغانستان بدون کدام ام ادداشتی
حکومت تحت  یاش ،هست یمقطع یاسیحاضر است به خاطر منافع س یحت کایمتحد امر االتیرسد ا یکه به نظر م

 سیرئ کی نییتع یبرا یانتخابات یهایبندصف  رد،یگ یصلحش با طالبان به باز یها اش را در مانور هیالحما
 یب یها دیرسانه ها و اظهارات نخبگان حاکم با وعده و وع یجمهور، مردم را به خود مصروف ساخته است. فضا

 یئ شهیاز اوضاع، کمتر ر یاسیس یلهای. تحلدیافزا یاز روز گذشته بر ابهام سرنوشت کشور م شتریهر روز ب هیپا
که  یعلم تیصاحب صالح افتگانی لیاند. آن عده از تحص یمتک کیپلوماتید یتارهاو گف هابر رفتار شتریبوده و ب

مامور  ایکشور  یعدم توسعه واقع لیاند، به دل مودهیرا پ یمدارج ارشد دانشگاه استیمختلف س یدر رشته ها
.آنها با توجه به زندپردا یم یغرب یشان را کشورها نهیکه هز یقیکارمند و کارشناس موسسات تحق ایدولت اند و 
 یمسخ کننده ا یهایاوضاع دچار خود سانسور حیو تشر لیغالباً در تحل ند،ینما یم صیکه خود تشخ یخطوط قرمز

چنان هم و غم شان را به ازواج متخاصم خود و  یدیخورش 40دهه  استگرانیبالنسبه فعال س یایشوند.بقا یم
دهد.  یرا م شیمناظرات پنجاه سال پ یبو زیشان ن نیروزشان معطوف ساخته اند که اظهارات ام روزیدشمنان د

به  لیپرشمار است، م یرنگارنگ که مشحون از تظاهرات ذوق یاجتماع یسابقه به رسانه ها یب یدسترس
ندبه و  نهمهیا یاز البال م،یبگذار یرا به کنار سبوکیدر ف جیرا اتیرا کاهش داده است.هرگاه هزل یکتابخوان

بخشد و او  یبه انسان الهام م دیآ یم لیمانند آنچه درذ یتیتک ب یوطن، گاه یپرسوز و گداز برا یهایالوداع خوان
 خواند: یفرا م ییرا به چاره جو

 

 رهم بخوانـامشب از م ،یفتـاز درد گ هاـسال
 نرفتن ها و از بن بست، امشب کم بخوان از

 (ماین بی)حس
 

 وجود داشته باشد. دیبا زین یات و رهائمردم افغانستان وجود دارند، امکان نج تا ن،یبنابرا
 نکهیجنگ افغانستان و ا لیمعتقد است که شناخت مشکالت به مثابه حل نصف مشکالت است. شناختن دال نگارنده

تصور  عیدستخوش فجا دیشان دفاع نکنند، شا یو ازهست ندیایآنها روشنفکران به خود ن شیشاپیهرگاه مردم و در پ
پروسه جنگ و صلح در  تیکل یئ شهیر یناسائش یگرفتم برا میبود که تصم زهیانگ نیهمگردند. با  یتر ریناپذ

گفت وگو  نیا ی. عنوان اصلمیفالکنر ترجمه نمائ یرا با بون یچاساداوسک سوریپروف یگفت وگو نیافغانستان، آخر
لزوماً  یعنوان اصل«. است نیو چ هیروس هیجنگ عل یزیدر حال برنامه ر کایمتحد امر االتیا ایآ» است: نیچن

 داده شده است. رییتغ زیتر خوانندگان عز عیسر توجهجلب  یبرا نجایدر ا
 

 هست؟ نیو چ هیجنگ با روس یبرا یزیدر حال برنامه ر کایمتحد امر االتیا ایآ
 یچاساداوسک کلیما سوریفالکنر با پروف یبون مصاحبه

 سرچی: گلوبل رمنبع
 می: رسول رحمترجم
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در برنامه "تفنگها و مسکه "  کاست،یامر یایفورنیکال االتی( که مقر آن در اKPFA) یویمصاحبه از راد نیا
 نهیدولتها با هز ینظام نهیهز سهیمقا یبرا ییاستعاره آشنا یغرب یپخش شده است. "تفنگها و مسکه" در کشورها

 .آورند یم عملبه  یو اجتماع ینظام ریغ یاست که در بخش خدمات و پروژه ها یا
 

در مورد جنگ با  یگزارش هیته یبرا یبسته است و سفارش کایمتحد امر االتیا یبا اردو ی"رند" قرار داد شرکت
است که در « قابل تصور ریغ یزهایبه چ دنیشی: اندنیجنگ با چ» گزارش  نیبه دست آورده است. عنوان ا نیچ

ً م ایآ» شده است که  یابیارزگزارش  نیدر آنست که در ا خیاست. طنز تار افتهیانتشار  2015سال   یما واقعا
ً در ا«م؟یبرنده شو نیچ هیدر جنگ عل میتوان متحد  االتیا نیجنگ ب کی یساز هینوع شب کیگزارش  نی. اساسا
 شد. میشود که ما در آن برنده خواه یم یریگ جهیصورت گرفته است و نت نیو چ کایامر

 

 است: نیگزارش چن نیا فشرده
 دیو شد یجنگ طوالن کیکنند که در یم نییتع یو عوامل اقتصاد یالملل نیب ،یداخل استیسرنوشت منازعه را س •

 خواهد بود. کایمتحد امر االتیبه نفع ا
 خراب خواهد بود. تینها نیدر چ یرانگریخواهد رساند، و بیبا آنکه جنگ به اقتصاد هردو کشور آس •
نقاط  ریبا منطقه و سا نیمنطقه جنگ خواهد بود، تجارت چ کی یغرب کیحوزه پاسف ترشیآنکه بخش ب لیبه دل •

 جهان به طور مطلق افول خواهد کرد.
 شوند. یم بیتخر یبحر به طور خاص قیاز طر یانرژ هیته یبرا نیچ طیوسا •
 گرداند. یداخل یاسیرا معروض به نفاق س نیتواند چ یم یمنازعه طوالن کی •
 داشته باشد. ینظام اتیبر عمل یریچشمگ ریتواند تاث یجاپان در منطقه م ندهیفزا ینظام یتهایفعال •

 گفت و گو دارم. یچاساداوسک کلیبا ما« تفنگها و مسکه»  یفالکنر استم. در برنامه امروز یتون من
 

جنگ با  یبرا یزیدر حال برنامه ر کایمتحد امر االتیا ایآنست که آ یامروز گفت وگو رو یونیزیبرنامه تلو در
 هست؟ نیو چ هیروس

شدن" است که مقر آن در  یجهان قاتیموسس و گرداننده " مرکز تحق ر،یاقتصاددان، مد کی یچاساداوسک کلیما
 باشد. یم مونتلایر وبک،یک
شدن  ی"، "جهانسمیترور هیعل کای"، " جنگ امریشدن اقتصاد و نظم نو جهان یکتاب به شمول :"جهان 11مولف  او

 باشد. ی" میجنگ سوم جهان کی یویسنار یجنگ" و " به سو
هسته  تیوضع یبررس ،یکیوپولتیج یساختار اتحادها دیتجد ،یجهان ینظام یامروز خود را متمرکز به اجندا ما
 .میگردان یم یهدف پروژه منهتن و خطرات جنگ هسته ئ ،یئ
 

 .دیخوش آمد یچاساداوسک کلیفالکنر: ما یبون
 کنم. یبحث تفنگها و مسکه شرکت م نی: خوشحالم که در ایچاساداوسک کلیما

کند، اکثر مردم  یرا ترک م هیسور کایمتحد امر االتیجمهور ترامپ که ا سیکننده رئ ریفالکنر:اعالم غافل گ یبون
دو دفاع شده است. قرار است  ریوز سیمت یو منجر به استعفا دهیحکومت را متعجب گردان رونیدر درون و ب

 د؟یکن یفکر م چهحرکت  نیشوند. شما در مورد ا دهیکش رونیب هیهزار سرباز از سور
 

متحد  االتیا ینظام یروهاین اسیسربازان در مق دنیکش رونیب نیگفت که ا دی: قبل از همه بایچاساداوسک کلیما
دهها هزار جهادگرا با  تیو حما لیتمو قیاز طر هیدر سور کایمتحد امر االتیاست. ا یامر جزئ کی کایامر
دارد.  یگریاجندا ) دستورالعمل( د هیترک هزند، با آنک یدست به عمل م هیترک یو تا جائ یعربستان سعود تیحما
 .دیدار ژهیو یروهاین یکشور غرب نیجهاد گراها شما از چند نیا نیدر ب
ً ا من  نیزمان ا نیشمارم. اما در ع ینم کایمتحد امر االتیا یخارج استیدر س یرییاقدام را کدام تغ نیضرورتا
 رانیو ا هیبا روس ینقش خودش را با اتحاد ضمن هیکنند. ترک یم یباز یدیاست که روسها نقش کل یتیواقع جهینت

ً  یاکنون انجام م کایمتحد امر االتیکنم که آنچه ا یکند، و من فکر م یم یباز  ینیعقب نش کیدهد، ضرورتا
عربستان  یعنی نش،یاست که در فرجام متحد دیطرزد نیاست. با ا کیستراتژ دنیکش رونیب کیبلکه  ست،ین

را به  هیاست و سور ریدر آنجا در گ لیکه اسرائ مینیب یکنند، و ما م یباز ینقش فعال تر دیشا ل،یو اسرائ یسعود
 کند. یم نطور مرتب بمباردما

 ینظام یدر ساختار فرمانده لیاسرائ یدفاع یروهایکه ن دیگفته ا نسویبد یطوالن یفالکنر: شما از مدتها یبون
که  یآنست هنگام یبه معن نیا ایزنند. آ یدست به عمل نم یبه تنهائ ن،یمدغم شده اند و بنا برا کایمتحد امر االتیا
متحد  االتیا -کار اقدام نمود نیبه ا حیمس الدیم دیع درچنانکه  -کند یحمله م هیبه سور لیاسرائ یهوائ یروین

 نموده بود. بیآن حمالت را تصو کایامر
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با ناتو و  لیکه اسرائ دیتوجه نمائ یو توافقات یاتحاد نظام نی: خوب، هرگاه شما به ساختار ایچاساداوسک کلیما
عضو  نکهیعمالً )دو فاکتو( عضو ناتو است، نه ا لی( به عمل آورده است، اسرائکایپنتاگون) وزارت دفاع امر

 امضا شده بود. شیدرگذشته، حدود پانزده سال پ هتوافقنام کیکنم  ی) دو ژور( آن باشد. فکر م یو قانون یرسم
خود  یهرگز به اتکا لیمربوط است، اسرائ یاتیبزرگ عمل یاترهایو ت یدفاع هوائ ستمیکه به س یتا جائ اکنون،

است.اما در  رهیباردمان و غدهد که به شکل بم یرا انجام م ینظام اتیقسمت عمل کی لیکند. اسرائ یعمل نم
 .ستا افتهیناتو ادغام  -متحد االتیا یبه ساختار نظام لیاسرائ تینها
مورد استفاده قرار  انهیاش در خاور م ینظام گاهیرا به مثابه پا لیاسرائ شهیهم کایمتحد امر االتیا یخینگاه تار از

از ما  یندگیرا به نما رانیا لیاسرائ دینمود که شا دیتهد یچن کیکه در زمان بوش، د میدار ادیداده است. ما به 
 نیدهند. اما ا یما انجام م یرا برا فیکار کث نی( الیآنها )اسرائ هنمود ک دیاو تهد گریبمباردمان کند. به عبارت د

 .ردینتوانست بدون چراغ سبز از جانب پنتاگون صورت گ رانیحمله به ا
 جیبه تدر انهیدر خاور م تیوضع رایز م،یمان قرار دار خیخطرناک تار اریکنم که ما در چارراه بس یفکر م من

وجود دارد. به خاطر داشته  یجهان ینظام یاجندا کیاند. در آنجا  ریی. اتحادها در آنجا دچار تغابدی یانکشاف م
 نیمتحد از آنها توسط یکه برخ میداشته ا یظامن اتیسلسله کامل عمل کیما  نسو،یبد 2001که از سال  میباش

 ا،یبیل ه،یافغانستان، سور یواشنگتن در عقب جنگها یریناپذ رییبه راه افتاده اند، اما به طور تغ کایمتحد امر االتیا
 یبرمال م 2019آنچه اساساً در سال  ن،یبوده است. بنابرا نیو همچنان اوکرائ رهیسودان و غ ا،یسومال من،یلبنان، 

 شدن جنگ است. یجهان نیباشد. ا یم یجهان ینظام یاجندا کیبرمال شده بود و  شیکه مدتها پ ستیزیگردد، چ
من  نکهیباشد. ا یمطرح م یهسته ئ یبا سالحها نیو چ هیحمله به روس یبرا ینظام یبرنامه ها نها،یبا ا همراه

 یارند. شما مدر دسترس عامه قرار د ینظام یبرنامه ها نیکنم، به خاطر آنست که ا یاکنون به آنها اشارت م
 نیبرنامه خودش را انتشار داد. در هم شیسال پ چند. شرکت "رند" در واقع دیو بخوان دیآنها را به دست آور دیتوان

 .میدار گریبرنامه د کیاواخر ما عالوه بر آن 
ً یشده است. دق کجای ،یبه منظور جنگ مال ها میو تحر یتجار یاند و با جنگها ختهیبا هم آم نهایهمه ا البته از  قا

( ونلی)نان کنوانس یثاقیم ریغ ینموده، شکل جنگها شرفتیجنگها واقعاً پ نیسرشت ا نسویبه ا 80و  1970 یسالها
 قیرا از طر ینخست کشور نکهیا یعنینامند،  ی"مختلط" م یاشخاص آن را جنگها یرا به خود گرفته اند. برخ

که شما  یبیاتفاق افتاده است. به ترت الیاست که در ونزو یزیچ نی. اگردانند یثبات م یاش ب یساختار مال فیتضع
 ی" واحد پولواریو بعداً ارزش "بول دیده یقرار م یاش را مورد دستکار یبازار تبادله اسعار )ارزها( خارج

وجود  کایمتحد امر االتیا یخارج استیدر سرلوحه س نسویکه از چند سال بد ستیزیچ نیکند.ا یم وطسق الیونزو
 ه،یسور یاست. البته عالوه بر جنگها یجهان ینظام یاجندا کی م،ینما دیآن تاک یخواهم رو یدارد. اما آنچه من م

 .دینیب یرا م هیو روس نیچ هیعل یجنگ یعراق و افغانستان شما برنامه ها
 ه،یجمهور ترک سیاردوغان رئ بیجمهور ترامپ پس از دوبار صحبت کردن با رجب ط سیفالکنر: رئ یبون

متعارف گزارش  یخبر یاعالم نمود. رسانه ها هیاز سور یکائیسربازان امر دنیکش رونیبر ب ریاش را دا میتصم
بدهد، اما  انیپا هیداعش در سور کارتوانسته به  یم هیداده است که ترک نانیداده اند که اردوغان به ترامپ اطم

نظر  نیخب: ا» از آن اند که ترامپ گفته است: یگزارشها حاک نیشده اند. ا هیترک« مانع» یکائیامر یروهاین
 االتیحضور ا ایغلط است که گو تیبر آن روا یمبتن یگزارشده نیالبته ا.« میکار را انجام داده ا نیشماست. ما ا

اظهارات  نیدر عقب ا یزیچه چ م،یکن یبا داعش بوده است. چه فکر م دنیجنگ یبرا هیدر سور کایمتحد امر
 ترامپ وجود دارد؟

زمان اردوغان با دشمن همبستر  نیخود را دارد و در ع یکه اردوغان اجندا دیدان ی: شما میچاساداوسک کلیما
متقاطع اند.  یآنها در اتحادها قتیدر ائتالف است. در حق رانیو ا هیبا روس هیاکنون ترک گر،یاست. به عبارت د

 یو از لحاظ توانائ روین نیبزرگ تر نیدوم ینظامرخوردار است. از نگاه قدرت در ناتو ب ینیاز وزنه سنگ هیترک
 کاست،یمتحد امر االتیمتحد ا کیکشور  نیاست. البته ا کایمتحد امر االتی(، بعد از اونلی) کنوانس یثاقیم حاتیتسل

بعد از  شیچند سال پ یتیوضع نیاست. چن هیو روس رانیا یدر حال باز شدن به سو هیترک گرید یاما از سو
به وجود  یکیوپولتیبزرگ در مناسبات ج رییتغ کی ن،یاردوغان انکشاف نموده است. بنابرا هیعل ینظام یکودتا

 آمده است.
 هیقبل از همه جنگ عل هیدر شمال سور هیترک یداند که اجندا یم کایمتحد امر االتیکنم ا یمن فکر م اما

دفاع از خلق"، در  یطلب کردستان است. گروه "واحدها یجنبش جدائ گرید به عبارت ایدفاع از خلق"  ی"واحدها
تحت  اینائب و یروهایبا ن هیترک واستخ یشد و واشنگتن نم یم تیحما کایمتحد امر االتیمرحله از جانب ا کی

 شیروهایگرفت که ن میتصم کایمتحد امر االتیا ه،یمتناقض در شمال سور تیوضع کیاش بجنگد، و بنابر  هیالحما
 انه،یممکن خواهد بود و  یامر نیچن نکهی. اابدی میتحک هیدر شمال سور هیبکشد و بگذارد که ترک رونیرا از آنجا ب

شد، با حکومت  یم یبانیپشت کایمتحد امر االتیدفاع از خلق" که قبالً توسط ا یاکنون "واحدها راینا معلوم است، ز
 در دمشق در حال مذاکره است.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رونیرا از افغانستان ب یکائیامر یروهایخواهد ن یکه م دیگو یجمهور ترامپ همچنان م سیرئ فالکنر: یبون
 دنیکش رونیاعالم ب نیا ایکشورها وجود دارد؟ آ نیسربازان از ا دنیکش رونیدر عقب ب یا یبکشد، چه استراتژ

 ری"بلک واتر" و سا قیاز طر ینظام یتهایساختن فعال یاز جنگ و خصوص دنیگز یدور انگریب ینظام یروهاین
 د؟یکن یاست، شما چه فکر م یخصوص یها شهیمل
 دنیکش رونیب روها،ین دنیکش رونیب نیشود، بازهم ا یکه به افغانستان مربوط م ی: تا جائیچاساداوسک کلیما
 یکه شورشگر نستیدر نظر گرفته شود ا دیساختار منازعه است، و آنچه مهم است و با دیبلکه تجد ست،ین روهاین
 کند. یمکشور را کنترول  نیدرصد ا 50شود،  یم یکه توسط طالبان رهبر یا

مرز مشترک و عالقه  رایدارند، ز یا یعالقه مند نیچن زین هاینیبه افغانستان دارند و البته چ یعالقه مند روسها
واقعاً بخواهد  کایمتحد امر االتیا که نمیب ینم یزیمن چ نهمیبا ا یدر افغانستان دارند. ول یریچشمگ یاقتصاد یمند

 بکشد. رونیرا از آنجا ب شیروهاین
به  دیاجندا است. ما با نیموضوع ا کیو ناتو  کایمتحد امر االتیا یکه افغانستان برا میبه خاطر داشته باش دیبا ما

ً با  کایمتحد امر االتیفراموش کرده اند که ا یاست؟ البته برخ نیکه چرا چن میو بفهم میبرگرد 2001سال  اساسا
 نیرا مورد حمله قرار داد. ما ا کایمتحد امر االتیا تمبرسپ 11به افغانستان رفت که افغانستان در  لیدل نیا

که از لحاظ  یمی. اما تصمافتیدر رسانه ها واقعاً بازتاب ن چگاهیه یتیروا نیکه چن میدان ینم یلیموضوع را به دل
مورد حمله قرار  یقدرت خارج کیتوسط  رونیاز ب کایاز آن بود که امر یاکتوسط ناتو گرفته شد، ح یحقوق
در آن روز در آسمان  یجت افغان یماهایحمالت هواپ نیدر ا رایاست، ز یمعن یب یادعائ نیاست. البته چن تهگرف

واشنگتن"، حمله  یجمع تی"موافقتنامه امن 5بود که مطابق به ماده  یادعائ نیچن جهیوجود نداشت. در نت ارکیوین
شود.  یناتو شمرده شده، و حمله بر افغانستان، دفاع از خود پنداشته م یعضو ناتو، حمله بر تمام اعضا کیبر 

 28حمله  نیدورتر قرار دارد. ا لیهزار ما نیشود که به افغانستان حمله شود که چند یگرفته م میتصم ن،یبنابرا
 یبزرگ آمادگ یجنگ اتریت کی یتوان برا یروز نم 28ست که در . البته معلوم اردیگ یروز بعد تر صورت م

 گرفت.
 یپاسخ نیبه افغانستان حمله کرد. البته ا 2001اکتوبر  7در  کایمتحد امر االتیدانند که واقعاً چرا ا یمردم نم اما

شده  یاسامه بن الدن راه انداز یحمالت توسط القاعده به رهبر نیشد که ا یسپتمبر، و ادعا م 11بود به حمالت 
در  یحمالت در ماه سپتمبر اتفاق افتاده بود و حت نیا -نمسپتمبر بحث ک 11خواهم در مورد حمالت  یمن نم -بود

ما  د،یدر مورد استرداد بن الدن مذاکره کن دیخواه یاگر شما م» اوائل ماه اکتوبر حکومت افغانستان گفته بود:
 ندخواست یالبته آنها نم.« میکن یمذاکره نم ستهاینه. ما با ترور» بوش گفته بود:.« میباش یکار م نیحاضر به ا

 شده بود. یزیسپتمبر برنامه ر 11جنگ قبل از  رایمذاکره کنند، ز
است  یکیوپولتیکانون ج کیبه افغانستان چه بود؟ خب، افغانستان  یتهاجم نظام نیا لیکه دل دیاوریبه خاطر ب اکنون
مهم  اریموضع بس نیافغانستان از ا یخیدهد. از نگاه تار یارتباط م یجنوب یایرا با آس یکزمر یایکه آس

از  یکشور غن نیهست. ا زین یهنگفت ینیزم ریمنابع ز یکشور دارا نیزمان ا نیباشد، اما در ع یبرخوردار م
شود. اما آنچه  یاز آن استفاده م هایطراست که در ب ومیتیکنندگان ل دیتول نیاز بزرگتر یکیکشور  نیمنرالهاست. ا

 کند. یعرضه م یغرب یبازارها یرا برا اکیدرصد تر 90کشور حدود  نیکه ا نستیدارد ا تیاهم اریبس
کند  یرا کنترول م اکیتر دیتول کایمتحد امر االتیا ی. البته اردویکشورگشائ یاست برا یجنگ نیتوان گفت ا یم

در آنجا وجود دارد. از  یهنگفت یمعدن ریاست و ذخا افتهی شیچند افزا 30 اکیتر دیمدت تول نیو اتفاقاً در خالل ا
کانون  کیافغانستان  کایمتحد امر االتیاز نگاه ا ن،یکشور دست اندر کار است. بنابرا نیدر ا نیچ گریجانب د
 انه،یم یایآس کیستراتژکانون  نیخواهند کنترول اش را در دست داشته باشند تا درا یاست که آنها م یاقتصاد
 گردند. هیو روس نیمانع چ

به منرالها در افغانستان دارند،  یریچشمگ ینه تنها عالقه مند هاینیچ رایکار ناکام اند، ز نی( در اهاییکای) امرآنها
 باشند. یم رهیاتصال دو کشور و غ یراهها برا جادیبلکه در پروسه ا

 انهیو ساختار اتحادها در خاور م یجهان ینظام یکه شما در اجندا میدر مورد آنچه صحبت کن دیفالکنر: بگذار یبون
 یوجود داشته اند.اوضاع مبهم به نظر م یکیوپولتیج یمجدد در اتحادها نیو توز راتیی. تغدیبدان اشارت نمود

به امر موضوع حمله  نیتوان گفت؟ ا یچه م هیروس و رانیعضو ناتوست، با ا کیکه  هیرسند. در مورد اتحاد ترک
 .دیآ یمحتمل به نظر م ریقرار داده است که در کل غ یتیرا در وضع رانیا

گسترده تر صحبت کنم. در حال  ینظام یتا در مورد موضوع اجندا دی: قبل از همه اجازه بدهیچاساداوسک کلیما
متحد  االتی. تا هنوز ا هیآنها البته عبارت اند از: عراق و سور نی. مهم ترمیجنگ دار اتریت نیحاضر ما چند

 تیموقع کیدر  منیدارد.  انیجنگ جر منی درمهم است.  تینها منیدارند.  یحضور مخف هیناتو در سور -کایامر
کند. پس  یم یرهبر کایمتحد امر االتیاز ا یندگیبه نما یجنگ را عربستان سعود نیواقع شده است. ا کیستراتژ

و  نیناتو در اوکرائ یروهاین تیکه قبالً گفتم تقو یو همچنان طور د،یدار را نیو البته فلسط ایاز آن شما سومال
 شود. یم دهید اهیس رهیحوزه بح
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است  یمنطقو یساختار فرمانده یبوده و دارا یجهان شتریگردند که ب یهم آهنگ م ینظام یاجندا کیبا  نهایا همه
خاور  یآن برا یمرکز یراند. فرمانده یبر آنها فرمان م کایمتحد امر االتیا یکه در نقاط مختلف جهان، اردو

متحد  االتیتوسط ا نیچ یبحر یآبها ی. مرزهادیدار کیحوزه پاسف یبرا یفرمانده کیاست. همچنان شما  انهیم
 یبحر یگذرگاه ها نیدر همه ا کایمتحد امر االتیا ینظام یروهایدست کم ن نکهیا ایشوند و  یکنترول م کایامر

 حضور دارند. کیستراتژ
 یغرب یاتحاد نظام نیدر ب رایاست، ز قهیدچار مض یمعن کیدر  د،یاجندا که شما بدان اشارت نمود نیا اکنون

 یمواضع مختلف م یدارا یشمال کیاتالنت مانیپ یاروپائ ی. اعضاستین نیچن هیاختالفات وجود دارد. تنها ترک
امر  نیاست و ا هیو روس رانیاتحاد با ا کیدر  هیترک رای، زاست یادیبن تیاهم یدارا هیباشند. اما موضوع ترک

 گرداند. یدشوار م رانیا هیناتو را عل -کایمتحد امر االتیجنگ ا کی یراه انداز
گفت  دیبه تاک دیباشند. با یم دهیچیپ تینها م،یاندازیاتحادها ب نیبه ا ینظر یکنون طیزمان هرگاه ما در شرا نیع در

 ینظام داتیو همچنان تول یو استخبارات یدر ساحات نظام 1990 یدر سالها لیبا اسرائ یخیاز نگاه تار هیکه ترک
 اتحاد دچار بحران شد، اما تاهنوز وجود دارد. نیا وردم کیبه وجود آورد. در  کینزد اریمشترک مناسبات بس

قسمت بزرگ  کیبرقرار نموده است.  لیبا اسرائ یروابط هیوجود دارد. روس یگریعنصر د زیاز آن ن ریغ
ً ا هیاز روس لیاسرائ تیجمع به  یروابط نیپوت ریمیو والد اهویکند. نتان  یم یباز یامر نقش نیآمده اند و مسلما

دانند. اما من  یم هیمتحدش سور انیبه ز لیائدر اسر هینوع فرورفتن روس کیرا  نیافراد ا یوجود آورده اند. برخ
 جادیشده است و اساساً هدف آن ا دهیمحتاطانه سنج اریاست که بس یستراتژ کیاز  یر بخشکا نیکنم ا یفکر م

مفهوم با دشمن همخوابه است  کیدر  زین لیاسرائ رایناتو است. ز -کایمتدحد امر االتیضعف در درون ساختار ا
 مساله در نظر گرفته شود. نیا دیوجود دارد و با بیمسکو و تل اب نیب یاو روابط دو جانبه 

به راه  رانیا هیرا عل یبرهه خاص، جنگ نیدشوار باشد که در چن اریبس کایمتحد امر االتیا یبرا دیشا ن،یبنابرا و
اتحاد  یساختار نظام بیترت نیهمخوابه شده است. به ا هیو روس رانیا یعنیبا دشمن  هیترک رایانداخته بتواند. ز

 یاز درسها میتوان ی. ما مستیمساعد ن رانیا هیعل لیاسرائ -ناتو -کایمتحد امر االتیجنگ ا کی یراه انداز یبرا
 -شیآلمان، اتر نی" بانسیال پلی"تر ایسه گانه )  ایکه اتحاد مثلث  میاموزیاول ب یجنگ جهان ژهیبه و یخیتار

 یمهم اری( نقش بسایتانیفرانسه و بر ه،یسرو نیانتانت" ب پلی"تر ایمثلث )  ای( و تفاهم سه گانه ایتالیمجارستان و ا
 یدر اتحادها یعنی) میمتقاطع دار یکردند. اما در حال حاضر ما اتحادها یاول باز یشدن جنگ جهان ریدر همه گ

 وجود دارند(. زیاز گروه دشمن ن یمعاصر عناصر
 نیدهند و ا یم لیتشک کایمتحد امر االتیا نیبا متحد ییاند. آنها اتحادها رکیز اریارتباط بس نیدر ا نیو چ هیروس
جنگ را  یواقع یکار راه انداز رایکند، ز یم فیرا تضع کایامر ینظام یزمان اجندا نیاست که در ع یقیطر
سازد. هرگاه ناتو  یرا دشوار م رانیا هیجنگ عل کی یزگرداند. مثالً راه اندا یدشوار م کایمتحد امر االتیا یبرا

که با دشمن همبستر  هیترک مینیب یم ن،یرا داشته باشد. بنابرا هیترک یبانیپشت دیجنگ شرکت بکند، با نیبخواهد در ا
 عضو ناتو است. کیو هم  کاستیمتحد امر االتیمتحد ا کیشده است، هم 

 ریمینوع روابط شناخته نشده با والد کیباشد، اما همچنان  یم کایمتحد امر االتیمتحد استوار ا کی زین لیاسرائ
 است. یکیوپولتیح دهیچیاز ساختار پ یبخش زهایچ نیدارد. همه ا نیپوت
 یدر حال از دست دادن دژها کایمتحد امر االتیدارند. ا تیپرداختم که مطلقاً اهم یم یگرید یزهایبه چ دیبا من
است؟ پاکستان اکنون در حال تجارت و  نیباشد. چرا چن یهم در هند م یاش در پاکستان و تا اندازه ئ یتیحما

 هیدر حال سرما نیشود. چ یم دهیو پاکستان"نام نیچ یاقتصاد زیتجارت و معامله "دهل نیاست. ا نیمعامله با چ
 دارد. تیجمع ونیلیم 150که  میزن یحرف م یکشور یعنیدر پاکستان است. ما در مورد پاکستان  یگذار

معادل  هاینیروسها و چ یاند که برا یشانگها یکامل سازمان همکار ین اعضاهند و پاکستان اکنو گریجانب د از
 هست. یاتحاد نیاما در عمل ) دو فاکتو( چن ست،ین یاتحاد نظام کیسازمان رسماً  نیناتو است. ا

بدان  زیو اکنون هند و پاکستان ن نیشیپ یکشور عضو شورو نیچند ه،یروس ن،یسازمان مشتمل است از چ نیا
 اند. وستهیپ
 کیقرار ندارد. به  کایمتحد امر االتیو ا ایتانیبر تیتحت هدا گریپاکستان و هند د نیبدان معناست که منازعه ب نیا

پاکستان و هند که  ،یشانگها یچتر سازمان همکار ریدر ز رایگذاشته شده است، ز یاستعمار به کنار راثیم یمعن
موافقتنامه  نیکنند. آنها، چن یسازمان حل وفصل م نیباشند، اختالفات شان را در چارچوب هم یهردو عضوآن م

در  نی. پاکستان با چمیدار یجنوب یایمتفاوت در آس اریقدرت بس دمانیچ کیما  ن،یرا امضا نموده اند. بنابرا یا
( از S-400" )400-"اس یدفاع ستمیخواهد س یم زیدارد، اما هند ن ینیب نایموقف ب کیصف قرار دارد. هند  کی

 کند. یداریخر هیروس
زنم که  یرابطه برقرار کرده است و من حدس م هیبا روس زین یکه عربستان سعود میبگو دیزمان من با نیع در

 یدر صدد برقرار یموجود در عربستان سعود میارتباط دارد که رژ تیواقع نیبا ا تیدر نها یخاشقج یرسوائ
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آن را  میرژ رییتغ قیاز طر خواهد یم کایمتحد امر االتیکه ا ستیزیچ نیاست، و ا هیبا روس کیروابط نزد
 .میبدان توجه نمائ دیکه با ردیگ یاز آن صورت م لیتحل گریکند. اما نوع د فیتضع

ً یکه وس دیاگرشما به آنچه توجه نمائ اما  نیا د،ینیب یرا م نیدر حال اتفاق افتادن است، گسترش نفوذ چ ایدر اورآس عا
 یم یو گسترش آن را در کشورهائ قایوجود دارد، بلکه دامنه آن تا افر کیپاسف -اینه تنها در حوزه آس نینفوذ چ

و شروع به ساختن پلها و  ندیآ یم هاینیبوده اند، و در همه آنها ناگهان چ یغرب یکشورها یکه مستعمرات قبل دینیب
 کنند. یراهها م

 یدر اتحادها و قدرتها دهیچیپ اریبس رییاز سرشت منازعه بزرگ تر است.تغ یاتحادها، ناش نیا رییتغ ن،یبنابرا
است و  شرفتیبا سرعت در حال پ هیروس ینظام یکه فن آور میبگو دیشود. من با یم دهید نیو چ هیگسترده روس
کننده دارد.  ینقش رهبر یدر بخش فن آور ناکنو نیکند، و چ یم فیرا تضع یجهان ینظام یاجندا یبه نحو خاص

کننده  ی( نقش رهبر5ی)ج یپنج قدرت بزرگ صنعت نیدر بخش مواصالت و ارتباطات در ب نیبه طور مثال چ
ً یدق ن،یارتباطات و مواصالت چ عی" غول صنایدر ارتباط با "هواو ریدارد. تقابل اخ  یم دینکته مهر تائ نیبر ا قا

 است. یفکر یتهایتجارت و ملک در ساحه یجد اریسمنازعه ب کی نیگذارد. ا
در  کای( امری)فرادست کیموضع هژمون یایاز نگاه اح رایابلهانه است، ز اریبس تیدر نها کایمتحد امر االتیا پاسخ

 راه جلو اند. نیها در ا ینیآورد. چ یبار نم یمشخص جهینت یخاص فن آور یها نهیزم
جمهور ترامپ از  سیرفتن رئ رونیبه شمول ب کایمتحد امر االتیا یکیوپولتیج یفالکنر: در مورد اجندا یبون

رود  یهمچنان انتظار م م؟یتوان ی( چه گفته مINF")یبرد هسته ئ انیم یروهایو معاهده "ن رانیبا ا یتوافق هسته ئ
که ترامپ آن را  ابدی( انجام New START")یهسته ئ یکاهش سالحها دیجد مانی"پ دیتمد یرو یمذاکرات جار

 است. دهیفق خراب نامتوا کی
گردد.  یم یهسته ئ یقدرتها نیمنجر به تقابل ب تیدر نها رایخطرناک است، ز اریبس نی: البته ایچاساداوسک کلیما

سال  بیاز قر کایمتحد امر االتیا یهسته ئ نیدکتر یبا بررس دادهایرو نیفهم مان را از ا دیکنم که با یمن فکر م
باشد  یدشمن م یشاخص برا کیاز نگاه من  جهیو در نت ستکرده ا رییتغ نیدکتر نی. امیکن لیتکم نسویبه ا 2001

شد و در  یخوانده م «نیطرف یحتم ینابود»که  ستیبه آنچه ن یمبتن گرید کایمتحد امر االتیا یهسته ئ نیکه دکتر
 توافقنامه با گورباچف در زمان بوش پدر امضا شد. نیمسلط بود که نخست یجنگ سرد هنگام انیجر
که  نستیمنظورم ا م،یگو یم نیکه من دکتر یشد. وقت یبه طور کامل نوساز یهسته ئ نیدکتر نیا 2001سال  در

 یهسته ئ یبر آن بود که سالحها دهی. قبالً عقدینگر یو طرز استعمال آنها چه گونه م یهسته ئ یشما به سالحها
بود که  دینخواه یدارند و شما کس یجنبه دفاع و رندیگ یمرحله مورد استفاده قرار م نید که در آخران یسالحهائ

شده بود،  بیجنگ سرد تصو انیبود که در جر ینیدکتر نی. ادیسالح به عمل در آور نیضربت را توسط ا نیاول
 ینابود ای یهولوکاست هسته ئ کیمعتقد بودند که استفاده از آن به  هیو هم روس کایمتحد امر االتیهم ا رایز

 2002در سال  قتیکه در حق نسو،یبه ا 2001شود. اما آنها از سال  یمنجر م یهسته ئ یرویانسانها توسط ن
ابراز  یقابل استفاده تر و کوچک تر هسته ئ یشان را از به اصطالح سالحها یشد، جانبدار بیتوسط سنا تصو

" آن وجود یب 61 -12" و "یب 61-11" اکنون "یب -61" نیشود. از ا یم دهی( نامB-61" )یب – 61شتند که "دا
آن کوچک است و  ریشود و تاث یقابل استفاده خوانده م اری" آن ساخته شده است که بسیب 61-12دارند. اکنون "

را درهم  ینیزم ریباشد و استحکامات ز یم ینیزم ریانفجار آن ز رایضرر است، ز یب یماحول و مردم ملک یبرا
 شکند. یم

تا  3/1قابل استفاده،  اریبس یبمبها نیکه ا نستیا قتیاست. حق یمعن یکامالً ب یدگاهید نیچن ینقطه نظر علم از
 یسالحها فیدر رد یکوچک اتوم یبمبها نیمنفجر شد و ا مایروشیباشند که در ه یم یچند قدرت بمب اتوم 12

اداره بوش را متهم ساخت که  ،یشده اند. در آن موقع سناتور ادوارد کند ی( طبقه بندونلی)کنوانس یثاقیم شیکم و ب
بمبها همچون  نیاکنون به ا ن،یگرداند. بنابرا یرا مغشوش م کیستراتژ( و ونلی)کنوانس یثاقیم یسالحها نیمرز ب

 دهند. یو به آن جواز استعمال م ،یکشتار جمع یشود، نه سالحها یم ستهینگر نیصلح آفر یسالحها
است که اجازه به عمل در آوردن  ینیمجهز به دکتر کایمتحد امر االتیا رایخطرناک است، ز اریاوضاع بس اکنون

 قتی. در حقرانیمانند ا یهسته ئ ریکشور غ کی هیحمله آن عل نیدهد، به شمول اول یرا م یحمله اول هسته ئ
 یحت ،یثاقیمتعارف و م یجنگ اتریت کیدر  یکوچک هسته ئ یسالحها ای" ینوک ینیبه اصطالح "م نیاستفاده از ا

 کند. ینم زیدونالد ترامپ ن یعنیآن را از جانب فرمانده کل قوا  بیتصو جابیا
دستگاه  ریتاث لیبه دل رندگانیگ میتصم رایز م،یخطرناک قرار دار تینها تیوضع کیما اکنون در  ن،یبنابرا

 یغاتیکه آثار دستگاه تبل یفهمند. آنها هنگام یکنند و نم یرا درک نم یهسته ئ یمخرب سالحها ریتاث یغاتیتبل
اند تا  یکوچک کاف یسالحها نیهم نهم،یپندارند. با ا یخطر م یسالحها را کوچک و ب نیخوانند، ا یرا م یداخل

تخصص  یهسته ئ یسالحهاکه در بخش  یکنم آن دانشمندان یسوم را دامن زنند. من فکر م یجنگ جهان کی
 انسانها خواهد بود. یزندگ انیپا یجنگ هسته ئ کیدارند، به شما خواهند گفت که 
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در اول مارچ » که:  دیسینو یم« از نقشه جهان یاتحاد شورو یامحا»فالکنر: شما در مقاله تان با عنوان  یبون
 االتیا دیتهد دیرا در پاسخ به تجد ینظام شرفتهیپ یهایسلسله فن آور کی نیپوت ریمیجمهور والد سیرئ 2018

 یهسته ئ تیوضع ینیکرد که در طرح "بازب یاز نقشه جهان، رونمائ هیروس ونیفدراس یامحا یبرا کایمتحد امر
 د؟یگو ی( آمده است. ترامپ چه مthe 2018 Nuclear Posture Review" ) 2018توسط ترامپ در سال 

"، در 2018در سال  یهسته ئ تیوضع ینیکنم " بازب یست که من فکر م: به شما معلوم ایچاساداوسک کلیما
 یهسته ئ تیوضع ینیاز "بازب شتریب یزیچ رایاست، ز یانحراف دادن افکار عامه از معضله اصل یبرا تیواقع

 ینیکه در مورد "بازب میگو یم یهائهمه تبصره  یکل رهیرا با توجه به زنج نیو من ا د،یگو ی" نم2001در سال 
نسل  نیکه : ا دینما یم دینکته تاک نیا یسند صرف رو نی" صورت گرفته اند. ا 2018در سال  یهسته ئ تیوضع

 دیکه ما با یزی. اکنون چرندیمورد استفاده قرار گ یعنیقابل استفاده اند،  اریکوچک و بس یهسته ئ یسالحها دیجد
 1200)یدالر ونیلیتر 1.2برنامه  کیبه عقب، به دوران اوباماست که در آن وقت  شتنبرگ م،یبدان اشارت نمائ

پنتاگون  یهایقرار داد بیپول به ج نیا گریشد. به عبارت د بیتصو یهسته ئ یسالحها دیتول ی( برایدالر اردیلیم
 یزیتا چ رندیگ یرا م پول نیکنند. آنها ا یم یگریباشند که الب یم یهمان گروههائ نهایرود. روشن است که ا یم

روز  یدر نشست مخف قتیباشد که در حق یمطرح م یهسته ئ یسالحها دینسل جد دیکنند. قبل از همه تول دیتول
با هم  یبود که پنتاگون و سکتور خصوص 2003کنم در سال  یگرفته شد. من فکر م میآن تصم یرو مایروشیه
را  یهسته ئ یسالحها یفن آور دیبودند که برنامه جد یدفاع یهایو قرار داد یسکتور خصوص نینمودند و ا دارید

 هیمتفاوت از برنامه روس نیبود. ا یکند. هدف آن سود جوئ یخود شان را پر م یبهاینمودند که در اساس ج نیتدو
باشد و  یم یاز ضربت اول هسته ئ یریجلوگ یشده برا دهیبه طور محتاطانه سنج یطرح دفاع هوائ کیاست که 

 یگردد و هدف آن اجرائ یبرم گانی. مجموع ابتکار آنها، به زمان رستیضربت اول موثر ن گریکه د ندیگو یم
 ،یرا بدون احساس خطر از ضربت اول اتوم نیچ ایو  هیروس دنیباشد که فرو کوب یم یدفاع ستمیآن س دنیگردان

. شما دیتوان یکار را کرده نم نیشما ا ،گفت نه نیگرداند. و پوت سریبدون کدام احساس خطر از پاسخ دشمن م یعنی
 .دیافتاده ا ریگ

 تی. اوباما مسوولرندیگ یدالر را م ونیلیتر 1.2مساله را ندارند. آنها  نیا یپروا قتیدر حق یحاتیتسل عیصنا
 1.2نمود که آن را تا  تیبرنامه حما نیاز ا یبرنامه را بردوش دارد. اما ترامپ به نحو نیاز ا تیحما نیسنگ
 است. ونیلیتر 1.2اکنون  وباشد  ونیلیتر کیآن  نهیدالر برساند. قرار بود هز ونیلیتر
شده است، ساالنه  بیتصو کایمتحد امر االتیتوسط کانگرس ا راً یکه اخ یا یبودجه نظام د،یخاطر داشته باش به

گردد.  یم یاقتصاد جنگ هنیدولت است که هز یاتیمال دیبخش بزرگ عوا نیباشد. و ا یدالر م اردیلیم 750بالغ بر 
سقوط پلها، راه ها، شفاخانه ها و مکاتب و  لیدال نیاز عمده تر یکی یریبه طور اجتناب نا پذ یاقتصاد جنگ نیا

متحد  االتیباشد که مربوط به سکتور عامه بوده اند. خزانه دولت ا یم یزهائیهمه چ دنیگردان یدرکل خصوص
 دیآ یم انیرابطه "تفنگها و مسکه " به م یکه پا نجاستیندارد و از هم ینظام ریغ یپروژه ها یبرا یپول کایامر

 دارد. یدیکل تیشما اهم امهبرن یکه برا
 تیجمهور کی. شما با دیفهم یسزار هم م وسیاست که ژول یزیچ نیکند. ا یم فیرا تضع تیجمهور ،یامپراتور

در حال  کایمتحد امر االتیکه اکنون در ا یو فقر یرانیمرده است و و تی. اما جمهوردیبساز یامپراتور دیتوان ینم
بخش  انیبه ز ینظام نهیاست که در هز یرییتغ جهیظهور است، بخش بزرگ آن، اما نه بخش خاص آن ، در نت

شدن قضا و  یولو آنکه نظام یدستگاه نظام یتوسعه مجموع کی گری. به عبارت ددیآ یبه وجود م ینظام ریغ
 شوند. یامر م نیقانون، مد نظر گرفته نشوند، موجب اشدن انفاذ نظم و  ینظام
و  کایمتحد امر االتیا ،یپروژه هسته ئ یعنی کا،یمتحد امر االتیا یتوسعه هسته ئ خیفالکنر: با توجه به تار یبون

که پروژه منهتن ) پروژه ساختن  ستیدر حال نیبودند. ا گریدوم متحد همد یجنگ جهان انیدر جر یاتحاد شورو
 پروژه منهتن چه بود؟ نیا فبود. هد شرفتیدر حال پ کایمتحد امر االتی( در ایبمب اتوم

که  میباور هست نیامروز ما به ا رایز م،یموضوع را در چشمرس قرار بده نیا دی: بگذاریچاساداوسک کلیما
منظور آلمان و  نجایدوم ساخته شده اند. البته در ا یبه منظور مقابله با دشمن در جنگ جهان یهسته ئ یسالحها

 .ردیگ یدر بر م زیرا ن ایباشند که جاپان در آس یمحور م یو در مجموع قدرتها ایتالیا
که بمب  ندینما یم دیشده تائ یطبقه بند ایاسناد محرم  قتیکرده ام و در حق یرا بررس یهسته ئ یسالحها خیتار من

 یجاپان استعمال شد. اما تا کجا م هیبمب عل نیساخته شده است. البته ا یاتحاد شورو هیاستعمال عل یبرا یاتوم
 گسترده نبوده است؟ یبرنامه هسته ئ کی یلباس برا شاندنمشابه خام کوک پو شیآزما کی نیکه ا میباور کن میتوان
 خیپنتاگون که تار یکه مطابق به اسناد مخف نستیباشد ا یدر حال روشن شدن م اریکنم آنچه اکنون بس یفکر م من

 هیهم آهنگ شده عل یدر نظر داشت با حمالت هسته ئ کایمتحد امر االتیگردد، ا یبر م 1945سپتمبر  15آن به 
اسناد را مالحظه کنند.  نیتوانند بروند و ا یرا از هم بپاشاند. اکنون مردم م یبزرگ، اتحاد شورو یمناطق شهر

مرکز بزرگ  66 دنیمنفجر گردان یبرا یبرنامه ا 1945سپتمبر  15که در  نستیگردد ا یماما آنچه آشکار 
 .دینیبرنامه را بب نیو ا دیبرو دیتوان یوجود داشته است. شما م یبمب هسته ئ 204توسط  یدر اتحاد شورو یشهر
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 نیدوم تدو یجنگ جهان انیاز آن درجر شتریپ یلیخ قتیاما در حق افت،یانتشار  1945سپتمبر  15برنامه در  نیا
که "پروژه  میبگو دیاز آن اطالع داشته اند. من با 1942قبالً در سال  هایدانم، شورو یکه من م یشده بود. تا جائ

دوم  یبه جنگ جهان کایمتحد امر االتیکه ا 1941از ماه دسمبر  شتریدوسال پ یعنی 1939منهتن" در سال 
وکانادا بودند.  ایتانیبر کا،یمتحد امر االتیعمده در پروژه منهتن عالوه از ا یشده بود. شرکا یراه انداز وندد،یبپ

 اش داشت. یدر مناطق غرب ومیورانیبزرگ  ریکشور ذخا نیزمان ا نیکرد. در ع یباز یدیالبته کانادا نقش کل
داشت و  یبود و از قرار معلوم جنبه مشورت یسند داخل کیاما  افت،یبرنامه انتشار  نیکه ا میخواهم بگو یم

در  مایروشیبه راه افتاد. ه مایروشیشش هفته پس از بمباردمان ه شیبرنامه کم و ب نیشد. ا یرا شامل م یاتیجزئ
 15شد. شش هفته پس از آن در  باردمانبم 1945سپتمبر  9چند روز پستر در  یو ناگاساک 1945اگست  16

 204ا با  یدر اتحادشورو یشهرهائ یعنی ک،یهدف استراتژ 66 دنیامه منفجر گردانپنتاگون برن 1945سپتمبر 
را  یاتوم یبمبها نیا دیتوان اکماالت و تول یانتشار داد. پس از آن مساله بر سر آن بود که چگونه م یبمب اتوم
 کرد؟ یسازمانده

و  یباشد که اتحاد شورو یم یمهم است، متعلق به زمان اریبس اریکنم بس یآموزد و من فکر م یم دادیرو نیا آنچه
در  گریمتحد همد 1941و هم در سال  1945سپتمبر  15بودند. آنها هم در  گریمتحد همد کایمتحد امر االتیا

 یاتحاد شورو دنیاز قبل برنامه منفجر گردان کایرمتحد ام االتیدهد که ا ینشان م نیسوم بودند. ا شیرا هیجنگ عل
 بود. افتهیو قبل از آغاز جنگ سرد انتشار  1945برنامه در سال  نیته است. ارا داش

غلط  یبرداشت نیبروزجنگ سرد به وجود آمده است. نه، نه. چن جهیدر نت یحاتیکه مسابقات تسل میکرد یفکر م ما
گردد و قبالً  یبر م 1945آن به سپتمبر  خیبه وجود آمد که تار یا یبرنامه مخف یبر مبنا یحاتیاست. مسابقات تسل

 نیدر ا گریشده بود که هردو کشور متحد همد دهیتدارک د یاتحاد شورو هیعل یدوم هنگام یجنگ جهان انیدر جر
از  نی. کرملمیقرار ده ینیمساله مورد بازب نیفهم مان را از ا دیاست، اما با یطانیامر ش کی نیجنگ بودند. ا

. پنتاگون در سپتمبر میاز آن را انتشار داد یا دهیاطالع داشت و ما گز یشهر شورو 66ان بمباردم یبرنامه برا
ساحه  ینموده بود: برا نیتخم نیرا چن یدر شورو کیمناطق استراتژ بیتخر یبرا ازیمورد ن یهابمب 1945

 یو شهر ها یبمب اتوم 6گراد  نیمربع شهر لن لیما 41ساحه  یبرا ،یبمب اتوم 6مربع شهر مسکو  لیما 110
 نیهدف ا یورواتحاد ش یشوند. در کل همه مناطق شهر دهیمنفجر گردان یبمب هسته ئ 3تا  2کوچک با 
 شده بودند. ینیب شیبمبارمانها پ

 یم« از نقشه جهان یاتحاد شورو یامحا» در مورد "پروژه منهتن" با عنوان  یفالکنر: شما در مقاله ا یبون
 یحاتیگرفت، مسابقه تسل ینم یاتحاد شورو هیعل یبمب هسته ئ دیبه تول میتصم کایمتحد امر االتیگاه اهر:» دیسینو

 «آمد. ینم انیبه م یهسته ئ
ادعا صورت گرفت که آلمان عمالً  نیبا ا یهسته ئ یفن آور دیبه تول میتصم 1939: در سال یچاسا داوسک کلیما

 یهسته ئ یسالحها دیمصمم به تول یدال بر آن وجود دارند که آلمان ناز یکردن آنست. اما عالئم دیدر حال تول
 یسوال نجایمخالف آن بود. اما در ا کیدئولوژیدالئل ا یاست، اما هتلر بنا به برخ یگریموضوع بحث د نینبود. ا

و از جانب  تسیارتباط در دست ن نیدر ا یبوده است؟ شواهد یهسته ئ یفن آور نیآلمان هدف ا ایوجود دارد که آ
 دهیدر هم کوب یدهند قرار بر آنست که اتحاد شورو یوجود دارند که نشان م یشده ا یاسناد محرم و طبقه بند گرید

 شود.
افتد و  یبسته اتفاق م یدر مورد آنچه بدهم که در عقب درها دنیشیاند یبرا یا زهیمهم است که من انگ اریبس نیا

ً مستند است. در هم موسسه  کیو  کایامر یاردو یقرارداد کی"شرکت رند" که  شیچند سال پ نیآنچه واقعا
 االتیا یاز اردو د،ینما یظهار نظر م کایمراز حکومت ا یندگیباشد و به نما یم یدولت مهیمستقل و ن یقاتیتحق

ن آن آورد. اکنون عنوا یبه دست م نیجنگ با چ کی یابیارز یبرا یگزارش هیدر مورد ته یسفارش کایمتحد امر
 نیبخش ا کی یرا از رو یریگ جهینت«.قابل تصور ریغ یزهایچ یرو دنیشی: اندنیجنگ با چ:» نستیگزارش ا

 :میخوان یم نیگزارش چن
 دیو شد یجنگ طوالن کیکنند که در یم نییتع یو عوامل اقتصاد یالملل نیب ،یداخل استی*سرنوشت منازعه را س

 خواهد بود. کایمتحد امر االتیبه نفع ا
 خراب خواهد بود. تینها نیدر چ یرانگریخواهد رساند، و بیبا آنکه جنگ به اقتصاد هردو کشور آس •
نقاط  ریبا منطقه و سا نیمنطقه جنگ خواهد بود، تجارت چ کی یغرب کیحوزه پاسف شتریآنکه بخش ب لیبه دل •

 جهان به طور مطلق افول خواهد کرد.
 شوند. یم بیتخر یبحر به طور خاص قیاز طر یانرژ هیته یبرا نیچ طیوسا •
 گرداند. یداخل یاسیرا معروض به نفاق س نیتواند چ یم یمنازعه طوالن کی •
 داشته باشد. ینظام اتیبر عمل یریچشمگ ریتواند تاث یجاپان در منطقه م ندهیفزا ینظام یتهایفعال •
است.  نیچ دنیمنفجر گردان یرا( برا)فرادست گکیپروژه هژمون کی نیچه کرده هست؟ ا کایامر تیبا حاکم نیچ

و  هیروس هیجنگ عل کی یراه انداز یبرا یگریاواخر پروژه د نیکه در هم میخواهم بگو یزمان م نیاما در ع

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

متحد  االتیکه ا یبحث است. در حال دمور کایمتحد امر االتیباشد که در حال حاضر در کانگرس ا یمطرح م نیچ
باشد،  یموضوع قابل درک و مستند م نیو ا «میدو کشور را دار نیا هیما برنامه جنگ عل ،یآر »دیگو یم کایامر

کند که  ینم یدر رسانه ها واقعاً بررس یکس چیو ه م،یکار را بکن نیا دیکه نبا دیگو یدر رسانه ها نم یکس چیه
 هی" که نقش روستیگ ای) "راش هیمساله با افتضاح روس نیباشد. البته ا یشود، به چه معنا م یبرنامه عمل نیهرگاه ا

 گره خورده است. نیبا چ یکند( و جنگ تجار یم ریرا در انتخاب ترامپ تشه
 ست؟یچ 2019شما در مورد سال  دگاهیفالکنر: د یبون
 یبغر یدر اروپا یاعتراض یجنبشها کسویپروسه جبران کننده دارد.از  نیچند 2019: سال یچاساداوسک کلیما

که ضد  یجنبشها به هراندازه ا نیمن ا یابیباشد. بنابر ارز یدر حال ظهور اند که نمونه آنها "واسکت زردها" م
 یاز نظام یناش شتریاروپا ب هیدر اتحاد یکاریفقر و سقف بلند ب رایجنگ و ضد ناتوگردند، موثر خواهند بود. ز

 یاجندا گرید یو از سو ینظام نهیهز کسویکشورها از  نیباشد. در ا یم هیاتحاد نیا یشدن اقتصاد کشورها
به  دیبا کسویهم آهنگ گردد. از  دیجنبش پرمعنا با کیبلعد. اما  یرا م یبخش بزرگ خزانه دولت کی سمیولبرالین

 قتیحق نیبه ا گرید یبخشند و از سو یم دیکه فقر را تشد دیمرگبار توجه نما یاقتصادها نکال نیاصالحات در ا
به  لیتهداب تمو سمیولبرالیبا هم ارتباط دارند و ن یا دهیچیبه طور پ یجهان یو اقتصاد جنگ سمیولبرالیزد که نبپردا

 به وجود آورد. یتواند واقعاً تحرک یم یکنم چنان جنبش یآورد. من فکر م یرا به وجود م یدفاع عیاصطالح صنا
 یمردم یبه جنبشها یدر سطح جهان دیکنم که ما با یمن فکر م رند؟یتوانند پا گ یچه گونه م یجنبشهائ نیچن نکهیا

 یتخط یقانون ریغ ی. شرکت در جنگهامیدر سطح سربازان فکر کن یجنبشهائ نیبه چن دی. ما بامیفکر کن نیاز پائ
 به هنگام آغاز کار شان در کایامر یمنسوبان اردو هاست ک یسوگند نی. اکاستیمتحد امر االتیا یاز قانون اساس

به طور همزمان از سطح افراد  کایمتحد امر االتیا یکنم که در داخل اردو یکنند. من فکر م یمسلح ادا م یقوا
صرفاً با اعتراض  میتوان ی. ما نمدیبه وجود آ یجنبش نیدستگاه چن یاطالعات یمسلح تا به سازمانها یروهاین یعاد

 نخواهد کرد. فیرا تضع ینظام ی. احساسات ضد جنگ اجندامیتالطم را به عقب برگردان نیمردم ا
در  ،یهسته ئ یبرنامه سالحها یدالر برا ونیلیتر 1.2و بدانند که  وندندیحرکت بپ نیبه ا دیجامعه با یبخشها همه
درک  دینکته با نیگردد. ا یم تیانهدام بشر یعنیقابل تصور  ریشود که منجر به امر غ یم یباتیسبب تخر تینها
 ود.ش

وجود ندارد،  یقناعت بخش اریشوند، جواب بس یم لیچه گونه تشک یکنون طیدر شرا یمردم یجنبشها نکهیا اما
)انجوها(  یرحکومتیغ یجنبشها توسط آن سازمانها نیکه ا میدان یزمان ما م نیمردم فهم آن را ندارند. در ع رایز

 نیرنگ یآورند و افراد طرفدار انقالبها یبزرگ سودجو به دست م یشوند که پول شان را از شرکتها ینم تیحما
 .ندینما یم دیرا تول
 یامپراتور یبه وجود آورد که آن اجندا نیاز پائ یجنبش مردم کیتوان  یبر سر آنست که چه سان م مساله

 کا،یمتحد امر االتیادر  یزمان در تمام جهان و از جمله در مراکز امپراتور نیکه در ع دینما فیخواهانه را تضع
 آورد. یم جودرا به و صالیو است یدیفقر، نا ام ره،یکانادا و غ ،یغرب یاروپا

 از شما متشکرم یچاسادواسک کلیفالکنر: ما یبون
 : ممنونم.یچاساداوسک کلیما
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