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88498444سرويس بين الملل

  ثمانه اكوان 
 هر سال در سالروز فروپاش��ي اتحاد جماهير 
شوروي، رس��انه هاي اپوزيس��يون و برخي از 
فعاالن سياسي داخل كش��ور تالش مي كنند 
با نگاهي به داليل فروپاش��ي اتح��اد جماهير 
ش��وروي، چنين فروپاش��ي اي را براي ايران و 
نظام جمهوري اس��المي نيز پيش بيني كنند. 
اين تحليلگران ب��ر اين عقيده اند ب��ا توجه به 
شرايط سياسي، اقتصادي و همچنين حضور 
نيروهاي نظامي اي��ران در خ��ارج از مرزهاي 
كشور مي توان مشاهده كرد كه نظام جمهوري 
اس��المي نيز در حال پيمودن راهي است كه 
زماني اتحاد جماهير ش��وروي پيم��وده بود. 
آنها ب��ر همين اس��اس پيش بين��ي مي كنند 
جمهوري اس��المي نيز در آين��ده اي نزديك 
دچار فروپاشي شود. محورهايي كه آنها به آن 
توسل مي جويند تا پروژه شبيه سازي ايران با 
شوروي را مديريت كنند، مسئله كمبودهاي 
اقتصادي و اوضاع آش��فته معيش��ت مردم، از 
بين رفتن جايگاه ايدئول��وژي انقالبي در بين 
نس��ل جديد سياستمداران  ش��وروي، رقابت 
تسليحاتي با هزينه باال با كشورهاي غربي و عدم 
توان پرداخت هزينه هاي س��نگين مداخالت 
خارجي اس��ت. ب��ا اين حال نگاه��ي واقعي به 
مسئله فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نشان 
مي دهد هر ك��دام از اين عوام��ل در داخل هر 
سيستم سياسي قرار بگيرد، نمي تواند آن نظام 
را تضعيف كند يا آن را به س��مت فروپاشي به 
سبك اتحاد جماهير شوروي ببرد و حتماً بايد 
عالئم و شرايط بيش��تري بر اين نظريه حاكم 

باشد تا صحت آن مشخص شود. 
  يك سالي كه سال هاست نرسيده!

مهم تري��ن مس��ئله در ن��وع برخ��ورد ب��ا 
تئوري س��ازي هايي كه مي گويد اي��ران مانند 
شوروي به سمت فروپاشي مي رود، اين است كه 
به اين سؤال بپردازيم كه چرا رسانه هاي خارجي 
و اپوزيسيون س��عي دارند اين قياس در افكار 
عمومي ايران جا بگيرد؟ همان طور كه نفتالي 
بنت، نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي چندي 
پيش در گفت وگو با مجله تايم بيان كرده  است 
»اقدامي كه اياالت متحده و به خصوص ترامپ 
عليه فعاليت هسته اي ايران از سال ها قبل در 
پيش گرفته ، دقيقاً الگوي »جنگ ستارگان« 
را دنبال مي كند كه رونال��د ريگان در دهه ۸۰ 
ميالدي و دوران جنگ س��رد آن را عليه اتحاد 
جماهير ش��وروي به كار برد.« از نظر بنت، اين 
پارادايم، الگويي موفق بود كه توانس��ت بدون 
شليك يك گلوله يا بمباران، فشارها را تا جايي 
افزايش دهد كه بتواند شوروي را به فروپاشي 
بكشاند. بنابراين طي شدن روند طبيعي تبديل 
شدن به اتحاد جماهير شوروي بااينكه كشوري 
را به سمت فروپاشي مدل ش��وروي بكشانند 
به ش��دت متفاوت اس��ت. نكته اي كه نفتالي 
بنت يا ساير نظريه پردازان در اين حوزه به آن 
نپرداخته و به آن توجهي نكرده اند، اين اس��ت 
كه شرايط اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي 
ايران قابل  مقايس��ه با ده��ه ۸۰ و ۹۰ ميالدي 
نيست. پيشرفت تكنولوژي هاي نوين، موقعيت 

ژئواستراتژيك ايران كه تحريم كامل و فروپاشي 
اقتصادي كش��ورمان را غيرممكن مي سازد و 
همچنين نگاه عميق به بافت فرهنگي و سياسي 
كش��ورمان به خصوص اعتقادات و عقايد نسل 
جديد نش��ان مي دهد گرچه غرب تالش دارد 
ايران را به سمت شوروي ش��دن و فروپاشي با 
الگوي شوروي بكش��اند اما ش��رايط ميداني، 
فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايران اجازه چنين 
كاري را به غرب نمي دهد. اين همان مسئله اي 
اس��ت كه در طول ۴۰ سال گذشته به شدت از 
سوي غرب و به خصوص امريكا دنبال مي شده 
و اگر قرار بود به نتيجه برسد، سال ها پيش بايد 
نتيجه خود را نشان مي داد، يعني دقيقاً همان 
وقتي كه  در س��ال ۱۳۸۸ جورج سوروس در 
برنامه فريد زكريا، تحليلگر امريكايي در شبكه 
خبري سي ان ان، با قاطعيت بيان كرد با توجه به 
شرايط پيش روي ايران، نظام جمهوري اسالمي 

تا يك سال آينده دوام نخواهد آورد. 
به نظر مي آيد مهم ترين اصل در بررس��ي علل 
فروپاشي شوروي و ربط دادن آن به ايران اين 
اس��ت كه از خود بپرس��يم آيا اياالت  متحده و 
غرب به دنب��ال ايجاد زمينه ه��اي الزم جهت 
تبديل كردن نظام جمهوري اسالمي به اتحاد 
جماهير ش��وروي هس��تند يا اين كه براساس 
وضعيت طبيعي كه ايران و سياست هايش طي 
مي كنند، ايران به ناچار به اين سمت مي رود؟ 
براي پاسخ به اين سؤال كافی است تنها مروري 
بر فعاليت هايي كه اياالت  متحده براي تبديل 
ايران به اتحاد جماهير شوروي پيموده ، كنيم. 
تحريم هاي شديد اقتصادي و اعمال سياست 
فشار حداكثري بر ايران جهت به زانو درآوردن و 
فروپاشي اقتصادي نشان مي دهد امريكا به دنبال 
ايجاد شرايط برای تبديل ايران به شوروي است. 
اين مس��ئله با طي وضعيت طبيعي مورد نظر 
در فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي به شدت 
متفاوت است. از سوي ديگر مروري بر شرايط 

جغرافيايي اتحاد جماهير شوروي نشان مي دهد 
اين اتحاديه مجموعه  مناطقي بود كه درنهايت 
هيچ كدام رويه ه��اي مرتبط ب��ا دولت- ملت 
شدن را طي نكرده بودند و به همين دليل بعد 
از مدتي به دليل اين كه دولت مركزي نتوانست 
از لحاظ اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي آنها را 
تأمين كند، تمايل ب��ه جدايي پيدا كردند. اين 
در شرايطي است كه در خصوص ايران، پروسه 
دولت- ملت سازي از سال ها پيش و حتي قبل  از 
نظام جمهوري اسالمي شكل گرفته و اين پروسه 
طي شده و به نتيجه رسيده  است و اگر قرار باشد 
اتفاقي در اين زمينه بيفتد، اين هم مانند محور 
پيشين، مسئله اي اس��ت كه از جانب امريكا و 
كشورهاي غربي يا حتي عرب منطقه هدايت 
 شده است و به اجبار براي قوميت هاي مختلف 
ايران تدوين مي شود. درواقع روندي كه براي 
ايران طي مي ش��ود نه روند فروپاشي از درون، 
بلكه تجزيه هدايت ش��ده از طرف كشورهاي 
غربي است كه آن  هم در طول چهار دهه گذشته 

نشان داده شده  است قابليت اجرايي ندارد. 
 هزينه نظامي غيرقابل مقايسه

يك��ي ديگ��ر از محورهاي��ي كه باعث ش��ده 
اس��ت تحليلگران اپوزيس��يون يا غربي به اين 
نتيجه برس��ند كه ايران مي تواند به سرنوشت 
ش��وروي دچار ش��ود، اي��ن گمان اس��ت كه 
فعاليت ه��اي منطق��ه اي اي��ران را مي ت��وان 
با كشورگش��ايي هاي ش��وروي مقايسه كرد. 
تعريف عمق استراتژيك ايران در منطقه نه از 
روي سياس��ت هاي جاه طلبانه و تجاوزگري، 
بلكه بر اساس سياست هاي دفاعي و فرهنگي 
كشور تنظيم شده  است و همين مسئله باعث 
مي شود بسياري از هزينه هاي سياست خارجي 
ايران به ش��دت كاهش يابد و اص��والً زمينه اي 
براي مقايسه اين سياس��ت ها با سياست هاي 
تجاوزگرانه اتحاد جماهير شوروي وجود نداشته 
باش��د كه منجر به تجاوز اين كش��ور به خاك 

افغانستان نيز شد. 
مقايس��ه ديگري ك��ه در اين خص��وص انجام 
مي گيرد مقايسه هزينه هاي ايران براي رسيدن 
به دانش هسته اي با هزينه هايي است كه اتحاد 
جماهير ش��وروي به عنوان يك ابرقدرت براي 
مسائل دفاعي خود انجام مي داد. غير از اين كه 
اين هزينه ها از لحاظ آمار و ارقامي با هم قابل  
مقايسه نيست، مسئله اصلي اين است كه روند 
افزايش بودجه دفاعي ايران در مقايسه با ساير 
قدرت ه��اي جهاني و منطقه اي بس��يار ناچيز 
بوده و اصوالً قابل قياس با شرايط فعلي جهان 
و همچنين شرايطي نيست كه اتحاد جماهير 
ش��وروي در آن قرار داش��ت. در آن زمان، دو 
ابرقدرت  سر سالح هاي هس��ته اي يا رسيدن 
به ماه در رقابت بودند اما اي��ران در بُعد دفاعي 
براي دفاع از خود س��رمايه گذاری مي كند كه 
هر دولتي با عقل س��الم براي دفاع از كشورش 

انجام مي دهد. 
نكته قابل توج��ه بعدي در خصوص مس��ائل 
اقتصادي است. يكي از داليل فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي مسئله  اقتصاد و توزيع فقر در 
اين كشور به جاي توزيع ثروت بود. اين مسئله 
نه به دليل تحريم هاي اقتصادي يا فش��ارهاي 
اقتصادي جبهه غرب، بلكه به اين دليل پيش  
آمد ك��ه ايدئولوژي اقتص��ادي اتحاد جماهير 
ش��وروي نمي توانس��ت ايدئولوژي مناس��بي 
براي اداره اقتصاد يك كش��ور باشد. در مقابل، 
فشارهاي اقتصادي بر ايران نه نتيجه ايدئولوژي 
اقتصادي، بلكه نتيجه فشارهاي بيروني است؛ 
فش��ارهايي كه در طول تاريخ جهان بي سابقه 
است. نظام جمهوري اسالمي در همين  حال با 
توجه به تمام فشارها سعي كرده است با توجه 
به ش��رايط، زمينه اي براي كم كردن آس��يب 
اقتصادي را فراهم كند و به همين دليل حتي در 
بدترين شرايط تحريم هاي اقتصادي نيز پشتوانه 
مردمي خود را از دست نمي دهد. اين مسئله اي 

است كه دانشكده مطالعات پيشرفته بين الملل 
در دانشگاه جانز هاپكينز در مهرماه سال جاري 
به آن اشاره كرد. اين گروه در گزارشي با عنوان 
»اصول بنيادين« مربوط به سياست هاي ايران، 
به اشتباهات محاسباتي دولت امريكا در قبال 
ايران اعتراف ك��رد و نظام حكومت��ي ايران را 
سيس��تمي عقل گرا و داراي پش��توانه مردمي 
دانست كه برخالف ديگر نظام هاي انقالبي در 
برابر فشار و تحريم آسيب پذير نيست. در اين 
گزارش اشاره شده كه جمهوري اسالمي ايران 
در طول چهار دهه گذشته بارها ثابت كرده است 
ظرفيت منحصربه فردي براي بقا دارد و آن هم 
مداخله مستقيم مردم در سياست و حمايت از 
اركان حكومت است؛ چيزي كه اتحاد جماهير 

شوروي در اختيار نداشت. 
 ايدئولوژي برخاسته از متن 

يكي ديگ��ر از محورهاي مطرح ش��ده درباره 
فروپاش��ي اتحاد جماهير ش��وروي، اين است 
كه ايدئولوژي گرايي ش��ديد اتح��اد جماهير 
شوروي منجر به اين شد كه مسئوالن شوروي 
تصميم ه��اي غيرعقالني در حوزه سياس��ت 
خارجي اتخاذ كنند. بااين  حال همان طور كه 
مسئوالن غربي و انديشكده هاي امريكايي بارها 
اعالم كرده اند، حكومت ايران شايد ايدئولوژيك 
باشد )مانند هر نظام سياسي ديگري از جمله 
اي��االت متحده( ام��ا در تصميم ه��اي مرتبط 
با سياس��ت خارجي، اص��ل اول را حفاظت از 
منافع ملي و بق��اي نظام مي دان��د و به همين 
دليل انعطاف پذيري بااليي در محاسبات خود 
در جامعه بين الملل دارد و تصميم هاي كاماًل 
عقالني مي گيرد. نكته  جال��ب اينكه بر خالف 
ايران، اتفاقاً اين اياالت متحده است كه به دليل 
نوع نگاه ايدئولوژيك به اي��ران و تقابل با نظام 
جمهوري اس��المي به دام ديدگاه هاي جنگ 
سردي افتاده است و اقداماتي انجام مي دهد كه 
بيش  از پيش واشنگتن را در برابر ايران ضعيف 
مي سازد. يكي از اين موارد تصميم دولت امريكا 
در ترور شهيد سليماني و همچنين همكاري اش 
با رژيم صهيونيستي در ترور شهيد فخري زاده، 
خرابكاري در س��ايت هاي هس��ته اي ايران يا 
ترور كردن دانشمندان هس��ته اي كشورمان 
اس��ت، يعني هم��ان تفكر جنگ س��ردي كه 
اتفاقاً احس��اس وطن پرس��تي و ناسيوناليسم 
ملي را در ايرانيان گس��ترش می دهد و باعث 
مي شود همدلي مردم با نظام جمهوري اسالمي 
بيشتر شود و امكان فروپاشي آن از درون وجود 
نداشته باشد. در واقع اقداماتي مانند ترور شهيد 
س��ليماني، ش��هيد فخري زاده يا دانشمندان 
هسته اي كشورمان اقدامي اس��ت كه پروسه 
شوروي س��ازي از نظام جمهوري اسالمي را به 
شكست مي كش��اند، زيرا ايدئولوژي مطرح در 
نظام جمهوري اس��المي ايدئولوژي نيست كه 
مردم با آن بيگانه يا به دنبال تضعيف آن باشند؛ 
ايدئولوژي در اين جا برخاس��ته از ايدئولوژي، 
تفك��رات و عقايد بط��ن جامعه ايران اس��ت و 
همين مس��ئله، رمز پيروزي نظ��ام جمهوري 
بوده و ريشه هاي آن را روزبه روز مستحكم تر  و 

دشمنانش را روزبه روز عاجزتر مي كند. 

 سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
نزديك به يك س��ال از ورود جو باي��دن به كاخ 
سفيد مي گذرد. ش��ايد آن موقع تصور مي شد 
پرونده اختالفات و دو دستگي عميق سياسي در 
جامعه امريكا بسته شود، ترامپ شكست بخورد 
و امريكا بتواند به س��المت از پديده ترامپيس��م 
عبور كن��د. حاال بعد از يك س��ال، ديگ��ر از آن 
خوش بيني خبري نيس��ت و انتخابات 2 نوامبر 
2۰2۱ براي تعيين فرماندار ايالت ويرجينيا نشان 
داد كه ترامپيسم نه تنها با قدرت برگشته است، 
بلكه حتي مي تواند در مناطقی دس��ت اندازي 
كند كه در بيش از يك دهه گذش��ته از مناطق 
نفوذ دموكرات ها به حس��اب مي آم��د. عالوه بر 
اين اخباري به گوش مي رس��د كه گويا نه تنها 
جمهوريخواه��ان در ح��ال مقدمه چيني براي 
دس��تكاري در انتخاب��ات هس��تند، بلكه حتي 
هواداران ترامپ و سازمان ها در حال تصفيه درون 
حزب جمهوريخواه از عناصر ضد ترامپ هستند. 
اين وضعيت باعث نگراني شده است و حاال برخي 
نسبت به شورش و حتي جنگ داخلي در امريكا 
هشدار مي دهند. به اين ترتيب، به نظر مي رسد 
سال 2۰2۱ در حالي سپري شد كه بيشتر سال 
آرامش قبل از طوفان ب��ود و بايد انتظار طوفاني 
سهمگين را در انتخابات ميان دوره اي ۸ نوامبر 
2۰22 داشت كه از جمله آثار مخرب آن مي تواند 
بازگشت قدرتمندانه ترامپيسم به عرصه سياست 

داخلي امريكا باشد. 
 زنگ خطر

ايالت ويرجينيا جايي است كه بايدن توانست در 
انتخابات رياست جمهوري و با ۱۰ درصد اختالف 
نس��بت به آراي ترامپ، پيروز اين ايالت باش��د. 
»تري مك آليف« دموكرات كه سابقه فرمانداري 

اين ايالت را داشت و بنا بر نظرسنجي ها در چند 
ماه قب��ل از انتخابات 2 نوامبر تصور مي ش��د او 
پيروز اين انتخابات باشد در يك رقابت نزديك 
با »گالن يانكين« جمهوريخ��واه انتخابات را به 
او باخت تا فرمانداري اين ايالت بعد از ۱2س��ال 
به دست جمهوريخواهان بيفتد و يانكين اولين 
جمهوريخواهي باش��د كه از 2۰۰۹ به اين س��و 
فرماندار اين ايالت ش��ده است.  شايد شعارهاي 
يانكي��ن و تأكي��د او بر مس��ائلي نظير وضعيت 
اقتصادي م��ردم، آموزش و نحوه مه��ار كوويد 
۱۹ و مخصوصاً اجباري نبودن ماسك از عوامل 
پيروزي او بود، اما نكته مهم تر اين اس��ت كه او 
از جمله نامزدهاي ح��زب جمهوريخواه بود كه 
حمايت علني خود را از ترامپيسم اعالم كرده و 
تا قبل از رسميت يافتن نامزدي او از سوي حزب 
جمهوريخواه حاضر نشده بود رياست جمهوري 
جو بايدن را به رسميت بشناسد. بنابراين زنگ 
خطري ك��ه در 2 نوامبر و در ايال��ت ويرجينيا 
براي دموكرات ها و شخص بايدن به صدا درآمد 
پيروزي جمهوريخواهان بعد از ۱2 سال دوري از 
قدرت در اين ايالت نبود، بلكه نخستين موج از 
ترامپيسم بود كه توانسته بود جناح دموكرات را 

در آن ايالت درهم بكوبد. 
 زمينه چيني جمهوريخواهان

دونالد ترامپ بعد از اعالم نتايج انتخابات رياست 
جمهوري به ش��دت تالش كرد  هر طوري شده 
نتيجه آن انتخابات را تغيير دهد. افشاي مكالمه 
تلفني ترامپ با مسئول برگزاري آن انتخابات در 
ايالت جورجيا از طرف روزنامه واشنگتن پست 
يكي از موارد روشن دس��ت و پا زدن هاي او بود 
كه در اين مكالم��ه از آن مقام ايالتي خواس��ته 
بود تا ۱۱هزار و 7۸۰ رأي ب��راي او پيدا كند. در 

واقع، آن مكالمه نشان داد  ترامپ و هوادارانش 
پيش بيني شكست را نكرده بودند. حاال به نظر 
مي رسد با درسي كه از آن انتخابات گرفته اند در 
حال زمينه سازي براي جلوگيري از شكست در 
انتخابات رياست جمهوري 2۰2۴ هستند. »آريان 
مارو« تحليلگر وب سايت تحليلي گلوبال اند ميل 
برخي از اين زمينه سازي ها را در مقاله ۱۹ دسامبر 
خود برشمرده است. يكي از اين زمينه سازي ها 
در ايالت جورجيا اتفاق افتاده و كنگره اين ايالت 
قانوني را تصويب كرده كه به كميس��يون تحت 
كنترل جمهوريخواهان قدرت بركناري مقامات 
اداره كننده انتخابات را مي دهد. قانونگذاران در 
ايالت آريزونا به دنبال تصويب قانوني هس��تند 
كه به آنها اجازه مي دهد نتايج انتخابات رياست 
جمهوري را در اين ايالت لغ��و كنند. اين همان 
كاري است كه ترامپ آرزوي انجام آن را دست كم 
در اين ايالت داش��ت. جمهوريخواهان در ايالت 
پنس��يلوانيا نيز به دنبال اين هس��تند كه نقش 

فرد ناظر بر انتخابات در اين ايالت را از يك مقام 
منصوب ف��درال به مقام منتخ��ب ايالتي تغيير 
دهند. عالوه بر اين، مارو خاطرنشان مي كند كه 
هواداران در ايالت ه��اي جمهوريخواه به دنبال 
انتقام از مقام هاي جمهوريخواهي هس��تند كه 
از ادعاي تقلب ترامپ حمايت نكرده و تس��ليم 
رياست جمهوری بايدن ش��دند و »افرادي را به 
جاي آنها بگذارند كه مي گفتند آن انتخابات بايد 

لغو مي شد.«
 دورنمايي قابل انتظار

جمهوريخواهان از حاال زمينه را براي دستكاري 
در انتخابات رياس��ت جمه��وري 2۰2۴ فراهم 
مي كنند؛ به نحوی كه اگر ترامپ در آن انتخابات 
شكس��ت خورد، ابزار الزم براي تغيير در نتيجه 
انتخابات را از قبل داشته باش��ند. با اين حال، به 
نظر مي رس��د كه پيروزي ترامپ ه��دف نهايي 
باشد و جنبش ترامپيس��م در حال حاضر دنبال 
اين اس��ت كه صحنه سياس��ي را طي يك سال 

آينده چنان تغيير بدهد ك��ه بتواند اكثريت هر 
دو مجلس س��نا و نمايندگان را به دست بياورد. 
مارو در اين زمينه ب��ه تالش جمهوريخواهان در 
سطح ايالتي اش��اره مي كند كه به دنبال كنترل 
بر ماشين هاي انتخاباتي هستند تا شايد بتوانند 
با كنار زدن دموكرات هاي برنده در آن ايالت ها، 
نامزد هاي بازنده خود را ب��ه عنوان برنده معرفي 
كنند. گذشته از اين، برنامه تحقيقاتي دانشگاه 
سانتا باربارا در ايالت كاليفرنيا به نام برنامه رياست 
جمهوري نشان مي دهد از ۱۹۳۴ به اين سو، هر 
حزبي كه كاخ سفيد را به دست آورده در انتخابات 
ميان دوره اي بعد بازنده آن بوده اس��ت. »اليوت 
موريس« تحليلگر داده ها در روزنامه اكونوميست 
در يادداشتي شكس��ت احتمالي دموكرات ها در 
انتخابات ميان دوره اي 2۰22 را پيش بيني كند 
و بگويد اين كه جمهوريخواهان همان كاري را با 
رقباي دموكرات بكنند كه آنها در 2۰۱۸ و با ايجاد 
موج آبي خود انجام دادند، يعني ۴۰ كرسي را در 
كنگره از آنها پس بگيرند. اين نه تنها به معناي پس 
گرفتن اكثريت مجلس سناست كه دموكرات ها 
حاال هم با اختالف يك كرسي اكثريت ضعيفي 
بر آن دارند، بلكه به معناي پس گرفتن اكثريت 
مجلس نمايندگان نيز است كه دموكرات ها در 
حال حاضر با يك اختالف نه چندان زياد هشت 
كرسي، اكثريت آن را به دس��ت دارند. بنابراين 
افتادن هر دو مجلس به دست جمهوريخواهان در 
انتخابات ميان دوره اي سال آينده كنگره دورنمايي 
قابل انتظار است، اما نكته مهم اينجاست كه اين 
دورنما تا چه اندازه به معناي بازگشت ترامپيسم 
به صحنه سياسي امريكاست. انتخابات 2 نوامبر 
ايالت ويرجينيا دست كم نشان داد كه اين دورنما 

را نمي توان ناديده گرفت.

شوروی گونه شدن ایران توهم امریکایی است
چرا شبيه سازي فروپاشي شوروي در مورد ايران صدق نمي كند؟

دورنماي بازگشت ترامپيسم

 طوفان نوامبر در انتظار امريكاي 2022

   دیدگاه

 دكتر سيدرضا ميرطاهر
جو بايدن، رئيس جمهور امريكا روز دوشنبه 
6 دي)27 دس��امبر( در ميان تشديد بحران 
كرونا در اين كش��ور، بودج��ه نظامي 77۰ 
ميليارد دالري موسوم به »قانون مجوز دفاع 
ملي« را براي س��ال 2۰22 امض��ا كرد. كاخ 
س��فيد در بيانيه اي اعالم كرد اي��ن قانون، 
اعتبارات مدنظر را ب��راي برنامه هاي وزارت 
دفاع و توسعه نظامي، برنامه هاي امنيت ملي 
وزارت انرژي و برنامه هاي اطالعاتي امريكا، 
افزايش حقوق پايه نظامي و خريد تجهيزات 
نظامي جديد مجاز مي سازد. بودجه نظامي 
جديد شامل افزايش 2/7درصدي دستمزد 
براي نظاميان و خري��د هواپيماها و ناوهاي 
جديد است. مهار چين و روس��يه، نوسازي 
برنامه هس��ته اي، ارتق��ای وضعيت جوي و 
مقابله با تهديدهاي نوظه��ور بيولوژيكي از 
اهداف پنتاگون اعالم شده اند. بخشي از برنامه 
پنتاگون براي مقابله با روسيه و چين شامل 
ساخت سالح هاي فرا صوت و تقويت ناوگان 
دريايي اين كشور با زيردريايي هاي مجهز به 

موشك هاي بالستيك است. 
 پيش از اين مجلس س��ناي امريكا با اكثريت 
قاطع به اليحه 77۰ميليارد دالري نظامي اين 
كشور بر اساس قانون مجوز دفاع ملي رأي داد. 
اين بودجه 2۵ميليارد دالر بيش��تر از بودجه 
درخواستي بايدن بود و در رأي گيري سناي 

امريكا ۸۹ نماينده دموكرات و جمهوريخواه به 
اين اليحه رأي مثبت دادند. 

 تناقض آشكار
امريكا اكنون درگير بحران و ركود اقتصادي 
ناشي از همه گيري ويروس كرونا بوده و در عين 
حال گزارش هاي متعدد نيز نشانگر وضعيت 
وخيم زيرساخت های اين كشور و نياز شديد 
به بازسازي آنهاست. با وجود اين واقعيت ها، 
اما تصويب بودجه نظامي سال 2۰22 در حالي 
صورت گرفته كه انتظ��ار مي رفت با توجه به 
وخامت اوضاع اجتماعي و بهداش��تي امريكا 
و نيز وضعيت وخي��م زيرس��اخت ها در اين 
كش��ور، مبالغ بيش��تري در اين موارد هزينه 
شود و با توجه به وعده هاي كلي دموكرات ها 
و بايدن، تخصيص بودجه نظامي امريكا سير 
نزولي داشته باش��د، در حالي كه عماًل بايدن 
همان مسير دونالد ترامپ رئيس جمهور سابق 
جمهوريخواه را در افزايش بودجه نظامي دنبال 
كرده اس��ت. اين مس��ئله با توجه به نيازهاي 
مبرم داخلي امريكا در واقع به معناي محروم 
كردن مردم اين كشور از بس��ياري نيازهاي 
ضروري و به طور خاص در حوزه مبارزه با كرونا 
و تأمين مالي اقش��ار نيازمند و نيز بازس��ازي 
تأسيس��ات و زيرساخت هاس��ت. دولت هاي 
مختلف امريكا اعم از جمهوريخواه يا دموكرات 
همواره در راستاي ميليتاريسم افسارگسيخته 
و مناف��ع مجتمع هاي نظام��ي - صنعتي كه 
داراي البي هاي قدرتمندي در كنگره امريكا 
هس��تند بر افزاي��ش بودجه نظام��ي به رغم  
وخامت وضعيت بهداشتي، شبكه هاي حمل 
ونقل، تأسيسات آب و برق و راه هاي ارتباطي، 
تأكيد مي كند. »دانيل السبرگ« كارشناس 
اقتصادي و تسليحاتي با اشاره به نقش و نفوذ 
البي هاي مجتمع هاي نظام��ي - صنعتي در 
امريكا مي گويد: »منافع مالي اين گروه ها در 
از ميان برداش��تن پيمان هاي منع گسترش 
جنگ افزارهاي متعارف و هسته اي است. در 
حالي كه طرح ه��اي دولت بايدن براي مقابله 
با آثار منفي اقتص��ادي همه گي��ري كرونا و 
بازسازي اقتصادي و اجتماعي امريكا نيازمند 
هزينه اي حدود 6 تريليون دالر اس��ت، منابع 
مالي كمياب همچنان صرف توسعه زرادخانه 
نظامي امريكا مي شود كه حاصلي جز افزايش 
ناامني و تسريع مسابقه تسليحاتي در جهان به 

همراه ندارد.«
به گفته منتقدان، با افزاي��ش بودجه نظامي 
امريكا بازس��ازي زيرس��اخت هاي اين كشور 
با مش��كل مواجه خواهد شد. »برني سندرز« 
سناتور مستقل در سنا از منتقدان اصلي اين 
بودجه نظامي بوده است. سندرز در اين زمينه 
مي گويد: »در زماني كه بودجه نظامي امريكا 
بيشتر از بودجه مجموع ۱2كشور ديگر است، 
وقت آن اس��ت كه نگاه جدي ب��ه هزينه هاي 
س��نگين، هدررفت و كالهبرداري هاي مالي 

كه همين االن در وزارت دف��اع امريكا وجود 
دارد بيندازيم.«

 افزايش تقابل
مس��ئله مهم ديگر در زمين��ه بودجه نظامي 
2۰22 اياالت متحده، توجه خاص به مقابله 
با به اصطالح تهدي��دات دو قدرت بين المللي 
رقيب اياالت متحده يعني چين و روسيه است. 
اين مسئله قباًل در اسناد باالدستي مانند سند 
»راهنماي موقت راهبرد امنيت ملي« و سند 
»بازبيني موضع و آراي��ش نيروهاي نظامي« 
مطرح و اس��تراتژي هاي مقابله با كشورهايي 
چون روس��يه و چين در آن بيان شده است. 
واشنگتن در دوره زمامداري جو بايدن رويكرد 
بسيار سختگيرانه اي در قبال روسيه و چين در 
پيش گرفته است. واشنگتن مدعي است مسكو 
و پكن تهديدات جدي عليه منافع و امنيت ملي 
اياالت متحده مطرح ساخته و به همين دليل 
امريكا درص��دد مقابله جدي ب��ا آنها برآمده 
است. با اين حال امريكا به منظور مهار چين 
همچنان و با جديت به تالش هاي خود براي 
ائتالف سازي ادامه مي دهد. با وجود ادعاهاي 
مقامات دولت بايدن درباره رقابت برابر با چين 
و تنش زدايي در روابط دوجانب��ه، اما آنچه از 
خالل مواضع و اقدامات امريكا در قبال چين 
از زمان روي كار آمدن بايدن مي توان دريافت، 
تالش واش��نگتن براي تقاب��ل همه جانبه در 
عرصه هاي اقتصادي، تجاري، نظامي و امنيتي، 

سياسي و سايبري با پكن و مقابله با ادعاهاي 
دريايي آن است. امريكا در تالش براي ارعاب 
چين بارها همراه با متحدان منطقه اي خود در 
اقيانوس آرام مبادرت به برگزاري رزمايش هاي 
مختلف كرده و با ادعاي ايجاد امنيت در تردد 
دريايي، حضور پر رنگ��ي در اين منطقه دارد. 
چين در مقابل ايجاد ائتالف ه��اي »كواد« و 
»آكوس« به رهبري امريكا در منطقه آس��يا 
پاسيفيك را موجب ايجاد تنش و در گيري در 

منطقه دانسته است. 
از س��وي ديگ��ر امريكا و روس��يه ني��ز دچار 
اختالفات عميقي در باره بحران هاي منطقه اي، 
اتهامات متقابل در زمينه مداخله انتخاباتي، 
حمالت س��ايبري، كنترل تسليحات و موارد 
متعدد ديگري هستند. مسكو بارها مخالفت 
خود  با ش��كل گيري ائتالف هاي غربي را در 
منطقه آسيا پاسيفيك اعالم و آنها را به مثابه 
گام هايي براي بي ثباتي و تنش آفريني در اين 
منطقه استراتژيك تلقي كرده است. چين براي 
مقابله مؤثر با اقدامات واشنگتن در منطقه آسيا 
پاس��يفيك، رويكرد اتحاد نظامي با روسيه را 
در پيش گرفته است و برگزاري رزمايش ها و 
گشت هاي دريايي مشترك نيز در همين راستا 

انجام مي گيرد. 
با توجه به تهديدات ادعايي روس��يه و چين 
عليه امري��كا و متح��دان آن، بودجه نظامي 
2۰22 امريكا از جمله ش��امل ۳۰۰ ميليون 
دالر براي كمك امنيتي به اوكراين و حمايت 
از نيروه��اي امنيتي اين كش��ور و همچنين 
۴ميليارد دالر براي طرح دفاعي اروپا و ۱۵۰ 
ميليون دالر براي هم��كاري امنيتي بالتيك 
در راس��تاي مقابله با به اصط��الح تهديدات 
روسيه اس��ت. از س��وي ديگر بودجه در نظر 
گرفته ش��ده براي مقابله با چين شامل 7/۱ 
ميليارد دالر طرح بازدارندگي اقيانوس آرام 
و بيانيه حماي��ت كنگره از دف��اع از تايوان و 
همچنين ممنوعيت وزارت دف��اع امريكا از 
خريد محصوالت توليد ش��ده در چين است. 
بدين ترتيب امريكا با توجه به بودجه نظامي 
2۰22 خود در راستاي گسترش نظامي گري 
و افزايش تقابل در عرصه بين المللي حركت 
كرده و بيش از پيش ثبات و امنيت جهاني را 

در معرض مخاطره مي دهد. 
افزايش بودجه نظامي امريكا درحالي است كه 
امريكا اكنون كشور رده اول جهان در زمينه 
همه گيري كرونا با بيش از 6۵ نفر ميليون نفر 
مبتال و بيش از ۸۵۰ هزار نف��ر تلفات بوده و 
دچار تبعات اقتصادي ناشي از آن مانند كاهش 
رشد اقتصادي، افزايش شمار بيكاران، افزايش 
شديد فقر و گرس��نگي و انواع نابساماني هاي 
اجتماعي است. در واقع براي دستگاه حاكمه 
امريكا منافع مجتمع هاي نظامي - صنعتي و 
تداوم سياس��ت هاي نظامي گرايانه در عرصه 

بين المللي اولويت نخست شمرده مي شود. 

ميليتاريسم »جنگ ستارگاني« در جان واشنگتن
امريكا به رغم وضع نامناسب زيرساخت ها و ركود عميق

 770 ميليارد دالر بودجه نظامي تصويب كرد

رويكرد

    دورنما

ان
جو

ی |  
ير

ش
ده

ضا 
ر


