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مصاحبه

غسان سﻼمه» .نظم غرب در حال فروپاشي است«
غسان سﻼمه ،شخصيت آكادميك و ديپلمات سابق ،در قلب بسياري از بحران ها حضور
داشته است .نويسنده كتاب »دموكراسيهاي بدون دموكرات« نظرش را در مورد نظم
جديد جهاني بيان ميكند :اياﻻت متحده پسا افغانستان ،پايان قابل پيشبيني سلطه »انسان
سفيد « ،وضعيت خاورميانه ،آينده قدرتهاي بزرگ.

با همكاري آلن گرش و هانري معمار باشي
ترجمه شروين احمدي

اوريانت  : ٢١چگونه مي توان عقب نشيني بدون افتخار اياﻻت متحده آمريكا از افغانستان پس از بيست
سال حضور نظامي و صرف بيش از  ٢٣٠٠ميليارد دﻻر ) ١٩٨٢ميليارد يورو( ،به گفته جو بايدن ،رئيس
جمهور آمريكا ،را توضيح داد؟

غسان سﻼمه :يك توضيح اين است كه اياﻻت متحده بسياري از عمليات خارجي خود را »خصوصي
سازي « كرده است .آنها در كشورهايي كه دخالت نظامي مي كنند ،يك شبكه اقتصادي و مالي بوجود مي
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آورند كه ذينفع اصلي اين عمليات مي شود .من شاهد آن در عراق در سال  ٢٠٠٣آن بودم كه
جمهوري خواهان ،به يك عده جوان مسئوليت دادند تا تجربه بدست بياورند .سپس شركتهاي امنيتي
خصوصي وارد عمل شدند و در ابتدا مسئوليت حفاظت از بيمارستانهاي نظامي را به عهده گرفتند .سپس
به تدريج يك صنعت واقعي ايجاد شد كه مسئوليت استخدام مترجم و آموزش با آنها بود تا اينكه موفق
شد جايگزين ارتش شود .من سربازان آمريكايي را ديدم كه بﻼفاصله پس از استخدام در اين شركتهاي
)خصوصي( كه حقوق بسيار بيشتري به آنها ميدادند ،به عراق فرستاده شده بودند.

شكوفائي اقتصادي اين عملكرد به گونه اي بود كه جلوي سؤال كردن در مورد آنچه واقعاً در كشور مي
گذرد را مي گرفت .در افغانستان ،وقتي بحث بودجه هاي صرف شده در اين سال ها مطرح است،
يادآوري نمي شود كه حدود  ٤٠درصد از اين پول به اياﻻت متحده برگشته است.

بنابراين» ،شيوه آمريكايي جنگ«) ( American way of warدر درجه اول سيستمي است كه ذينفعان
آمريكايي خود را ايجاد مي كند .آنها به ﻻبي اي تبديل مي شوند كه عﻼقه دارد هيچ چيز تغيير نكند،
زيرا از اين وضعيت امرار معاش مي كنند .افغانستان روشن ترين نمونه آن است .اين سيستم اقتصادي
بيش از يك سوم و يا حتي  ٥٠درصد از بودجه آمريكا در عراق و افغانستان را به كشور باز گرداند.
دونالد رامسفلد ،شاهين جنگ طلب سابق و وزير امور خارجه در پنتاگون ،وظيفه سازماندهي اين برون
سپاري را بر عهده داشت.

من با رامسفلد در سال  ٢٠٠١به همراه نخست وزير لبنان مﻼقات كرده بودم .او به ما گفت كه وقتي
القاعده نابود شود ،آنها عﻼقه اي به افغانستان ندارند .اما اگر حضورشان اينقدر طوﻻني شد به اين دليل
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بود كه گروهي از آن سود مي بردند .ديگر اعضاي ناتو بعد از مدتي دليلي براي ماندن نداشتند و به
تدريج عقب نشيني كردند.

اوريانت  : ٢١چگونه مي توان اين گرايش را توضيح داد ،چه چيزي زيربناي آن است ؟

غسان سﻼمه :در آغاز قرن بيست و يكم ،اياﻻت متحده احساس كرد كه ديگر نيازي به كارشناسان
منطقهاي و تحليلگران نيست .نظريه پرداز پشت اين ايده ،پل ولفوويتز ،نومحافظه كار ،دستيار وزير دفاع
در دوره جورج بوش بود كه در جلسه اي به من گفت كه به عرب شناس نيازي ندارد .تصور او اين بود
كه اين افراد غرق در جزئيات هستند و واقعيت كلي را نمي بينند .به طور خﻼصه ،ايدئولوگ ها بر
كارشناسان پيروز شدند .همه اينها برخﻼف آنچيزي بود كه در پايان جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد ،آنزمان
آمريكاييها حضور انسانشناسان را تشويق كردند و به دانشگاههاي آمريكايي بودجههاي كﻼني براي
ايجاد كرسيهاي مردمشناسي دادند .در آن زمان ،پنتاگون متخصصان منطقه اي زيادي را استخدام كرد،
دوراني طﻼيي بود .در حالي كه پايان جنگ سرد به نتيجه اي معكوس منجر شد :پيروزي ايدئولوژي و اين
ايده كه تخصص باستان گرايي اي است كه بيش از حد بر ويژگي هاي محلي متمركز مي شود و براي
توسعه اقتصاد بازار بي فايده است.

اوريانت  : ٢١عواقب شكست آمريكايي ها در افغانستان چيست ؟ پايان سلطه »انسان سفيد« به قول
شما ؟
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غسان سﻼمه :آمريكايي ها ابزارهاي مداخله زميني ،بالستيك و هوايي را حفظ خواهند كرد .با اين حال،
اعتبار آنها در ميان متحدان شان به شدت آسيب ديده است ،به ويژه پس از توافق نظامي »«Auku
)مخفف استراليا ،بريتانيا و اياﻻت متحده ،يادداشت سردبير( براي منطقه هند -اقيانوس آرام با بريتانيا و
استراليايي ها كه اين فكر را تقويت مي كند كه اكنون چين خطر اصلي است .حتي برخي از كشورهاي
آسيايي ارتباط خود با اياﻻت متحده را تقويت مي كنند.

اما آنچه اهميت دارد ،خود »انسان سفيد « است .چند هفته پيش مقاله اي از آن ماري اسﻼتر ،تحليلگر
سياسي و دانشگاهي آمريكايي در اكونوميست توجهم را جلب كرد .او مي نويسد كه مهم ترين متغير
تحول جمعيتي در اياﻻت متحده است :رنگ پوست سربازان آمريكايي بيشتر و بيشتر برنزه مي شود ،حتي
اگر در نهايت تصميم با انسان سفيد باشد كه در حال حاضر  ٢٠درصد از جمعيت كره زمين است كه ٨٠
درصد آن را كنترل مي كند .زماني كه واشنگتن از منطقه اي عقب نشيني مي كند ،روند تاريخي عميق
تري بوقوع مي پيوندد :كاهش نفوذ غرب كه ديگر توان پيش بردن آن را ندارد.

اروپا فقط مي تواند امكان اعزام حدود  ٣٥هزار سرباز به خارج را داشته باشد .ارتش بريتانيا تنها  ٩٠هزار
سرباز دارد  -كمتر از زمان كرامول  -و اروپا بايد با افكار عمومي اي مبارزه كند كه كمتر طرفدار ستيزه
جوئي در خارج از كشور است .خروج از افغانستان را بايد در اين چارچوب تحليل كرد :ديگر شرايط براي
كنترل كره زمين وجود ندارد.
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از زمان باراك اوباما ،دونالد ترامپ و اكنون با جو بايدن ،تمركز مجدد نيروهاي آمريكا در چارچوب
منطق رقابت بين قدرتهاي بزرگ انجام مي گيرد و تﻼش بر جلوگيري از خسته كردن ارتش در
جنگهاي كوچك است ،حتي اگر اينها ادامه پيدا كنند .اما كاهش نفوذ غرب تنها مي تواند به نفع قدرت
هاي منطقه اي باشد كه ابزار هاي فراوان جايگزيني آنرا دارند  .تركيه تعداد هواپيماهاي بدون سرنشين
بيشتري نسبت به فرانسه دارد .ايران بيشتر از كل اروپا نيرو دارد و من در ليبي شاهد بودم كه تركيه
سربازان سوريه اي در آنجا مستقر كرده است .ايران و هند نقش بزرگتر و مستقل تري خواهند داشت.
امروز مي توانيد عضو ناتو باشيد و از روسيه موشك بخريد.

به عنوان مثال ،قوانين اروپا اجازه استخدام مزدوران به هر قيمتي را نمي دهد .بنابراين ،اين امر به نفع
قدرت هاي منطقه خواهد بود ،و البته ارتش هاي تشكيل شده در سراسر جهان كه دسترسي آزاد به بازار
تسليحات دارند و داراي نظم و انضباط و نيروي انساني اي به همان اندازه ارتش هاي عادي هستند،
همانطور كه نمونه حزب اﷲ لبنان و ارتش جبهه آزاديبخش خلق تيگري نشان مي دهد.

يكي ديگر از ذينفعان اين حركت ،مراكز تروريستي است كه از ظرفيت بيشتري براي عمل بهره مند
خواهند شد .نظم غربي كه چهار يا پنج قرن مسلط بود در حال فروپاشي است.

اوريانت  : ٢١آيا با توجه به اهميت خاورميانه  ،مي توان خروج آمريكا از اين منطقه را متصور شد ؟
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غسان سﻼمه :آمريكا مانند افغانستان از خاورميانه خارج نميشود .در دوران جنگ سرد ،اولويت دفاع
از اسرائيل ،مقابله با نفوذ شوروي و در نهايت نفت بود .امروزه اهميت اين سه دليل كاهش يافته اما از
بين نرفته است .واقعيت اين است كه اسرائيل اكنون مي تواند به تنهايي از خود دفاع كند .اتحاد جماهير
شوروي از بين رفته است ،اما روسيه باقي مانده و آمريكايي ها براي درك ارتباط روس ها با خاورميانه
مشكل دارند .روسيه همواره رابطه اي اسطوره اي را با اين منطقه حفظ كرده است با تزارها در راه
اورشليم و كليساهاي ارتدكس در فلسطين .چچني ها و قفقازي ها در سوريه جنگيدند و رابطه خاصي بين
تركيه و روسيه وجود دارد.

بايدن نمي تواند ناديده بگيرد كه روسيه در خاورميانه حضور دارد و براي مهار آن بايد حضور داشته
باشد .از سوي ديگر ،خاورميانه از قدرتي نمادين برخوردار است .بيت المقدس وراي درگيري اسرائيلي ها
و فلسطيني ها اهميت خود را حفظ مي كند و فراتر از چيزي است كه جرد كوشنر ،داماد دونالد ترامپ،
رئيس جمهور سابق آمريكا مي خواست انجام دهد :يك معامله ساده ملكي .در مورد نفت ،حتي اگر
اياﻻت متحده به يك صادركننده تبديل شده باشد ،واقعيت اين است كه كنترل منابع نفتي مسئله اي
جدي در رقابت بين قدرت هاي بزرگ باقي مي ماند .مي دانيم كه نفت خليج فارس به شرق صادر مي
شود و ديگر فقط به غرب صادر نمي شود.

رابطه روسيه و تركيه نكته اي جالب است .مورخان مي گويند كه اين يك بازگشت به قرن  ١٩است .با
رقابت بين امپراتوري عثماني و روسيه .اما يك رابطه غيرمعمول در سطح بينالمللي نيز وجود دارد :مكتب
اول ايده اتحاد روسي-تركيه را مطرح ميكند كه داراي برخي اختﻼفات است ،مكتب دوم ،ايده رقابت
بين روسيه و تركيه را مطرح ميكند كه البته در زمينه هائي با برخي توافقات همراه است .اما اگر يك
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نكته وجود داشته باشد كه وﻻديمير پوتين و رجب طيب اردوغان بر سر آن اتفاق نظر دارند ،كاهش نفوذ
غرب در منطقه است.

فراموش نكنيم كه اين آقايان نزديك بود موفقيت اصلي در اجﻼس برلين در مورد ليبي را از من بربايند:
سه روز قبل از اجﻼس ،آنها سعي كردند خليفه حفتر و فايز السراج )طرف هاي درگيري ليبي( را به
مسكو بياورند تا چه چيزي را زير سوال ببرند كه طي مدت پنج ماه به سختي به دست آمده بود .چنين
همكاري هائي اصل ناتو را زير سوال مي برد .در اينجا ما شاهد درجه اي از تباني و همدستي هستيم كه
ناتو در برابر آن ايجاد شده است.

اوريانت  : ٢١و نقش سازمان ملل در همه اينها ؟

غسان سﻼمه :سازمان ملل امروز از مهمترين درگيري ها حذف شده است :اوكراين ،درگيري اعراب و
اسرائيل .به نظر مي رسد كه به زير شاخه اي از اتحاديه آفريقا ) (AUتبديل شده است ،بيشتر فعاليتش
براي حفظ صلح در آفريقا است.

عامل ديگر :دستور كار دبيرخانه سازمان ملل متحد حول مسايل برابري يا تغييرات اقليمي متمركز است
كه البته امري مشروع است ،اما ماموريت اصلي آن حفظ صلح در جهان بود .عملي كه براي آن ايجاد
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شده كجاست ؟ مناقشه ليبي براي هيچ يك از قدرت هاي بزرگ حياتي نيست ،حتي اگر از نزديك آن را
دنبال مي كنند.

نقش سازمان ملل بسيار مهم  ،اما بسيار شكننده است ،زيرا اگر راننده به وضوح فرمان را در دست
نگيرد ،انبوهي از كشورها جاي آن را خواهند گرفت .محتواي بيانيه برلين درباره ليبي توسط سازمان ملل
متحد طراحي شده است .ما فرانسه ،ايتاليا ،مصر را ديديم كه هر يك با ايده هاي خود آمده بودند و اين
فاجعه بار بود زيرا ليبيايي ها انتخاب بر روي منو )صورت غذا( هاي مختلف داشتند .سازمان ملل
همچنان به ايفاي نقش خود ادامه مي دهد ،اما بايد نقش بدعت گذار را داشته باشد و نه بيان كننده
منافع قدرت ها.

سازمان ملل ميتواند در يمن و يا بين مراكش و الجزاير  ،نقش بزرگتري را ايفا كند.

اوريانت  : ٢١و سوريه ؟

غسان سﻼمه :اين يك پازل است ،هم براي كشورهايي كه از رژيم دفاع كرده اند و هم براي كشورهايي
كه سعي در مبارزه با آن داشته اند .آنها ديگر نمي دانند با كشوري از هم پاشيده و رژيمي كه آماده ارائه
يك پيشنهاد سياسي قابل قبول براي كل مردم نيست ،چه كنند .عﻼقه به اين كشور با آسيبي كه به آن
وارد شده تناسبي ندارد .نيمي از جمعيت ديگر در جايي كه قبﻼ زندگي مي كردند زندگي نمي كنند ،اين
يك فاجعه جمعيتي واقعي است.
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با اين حال ،مي توان بين چهار كشور تأثيرگذار در سوريه  -اياﻻت متحده ،روسيه ،تركيه و ايران ،اتفاق
نظر بوجود آورد .به روسيه بايد توضيح داد كه تنها وارث جنگ سوريه نيست ،به ايران كه سوريه نمي
تواند يكي از اقمار ساده آن باشد ،به تركيه كه جنگ سوريه را نمي توان به ممنوعيت سياسي كردها
تقليل داد ،و به اياﻻت متحده كه نمي تواند چشم بر كشوري ببندد كه هنوز مي تواند كل خاورميانه را
شعله ور سازد .اما فكر نميكنم كه راهحلي از داخل كشور يا از روند آستانه به دست بيايد .شايد سازمان
ملل بتواند در ايجاد اجماع نقشي ايفا كند.

اوريانت  : ٢١و باﻻخره لبنان ؟

غسان سﻼمه :اين كشور قرباني زندگي كردن فراتر از امكانات خود و انتخاب جزمگرايانه سياست
پولگرايي است كه لبنانيها را قبل از اينكه ورشكست كند ،خشنود كرده بود .روشن بود كه اين سيستم
نمي تواند دوام بياورد ،من آن را در سال  ٢٠١١اعﻼم كرده بودم و اتحاديه بانك هاي لبنان از من انتقاد
كرده بود .آنها بخش مهمي از مردم را همدست اين نظام كردند و در آن مقصر هستند.

استقﻼل نخبگان محلي در پيوند با ايدئولوژي نئوليبرال ،نظام هاي دزدساﻻري را در كشورهاي حاشيه اي
ايجاد مي كند كه بدترين آنها در عراق و ليبي است .نظام دزدساﻻري لبنان داراي اين ويژگي است كه
بازتوزيع كننده است و آنچه را كه از شهروندان مي دزدد به حاميانش مي دهد .رهبران سياسي لبنان مي
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توانند خزانه دولت را خالي كنند ،اما بيشتر آنچه به سرقت رفته دوباره توزيع مي شود .بدين ترتيب نقش
بازتوزيعي دولت توسط آنها ايفا مي شود  ،و از اينرو اين نظم محكم و پايدار به نظر مي رسد .اما اين يك
بازتوزيع تبعيض آميز است.

