
پيمان محدوديت سالحهاي هسته اي را منتفـي        
 . دانست

اياالت متحده همچنين عدالت بين الملل را هـر           
گاه بي چون و چرا از منافع اين كشور پيـروي           

دادگاههاي تشـكـيـل    .   نكند به مبارزه مي خواند   
شده در مورد يوگسالوي سابق يا روانـدا بـه           

بـودنـد زيـرا حـق          ”قابل قـبـول  “نظر آمريكا  
قضاوت آنها بسيار محدود بود و مي توانستند        

به از بـيـن بـردن          
رژيمهاي مـخـالـف      

آمريكا و   .   كمك كنند 
بــريــتــانــيــا حــتــي    
خواهان ايجـاد يـك      
چنين دادگـاهـي بـر       
. عليه عراق هسـتـنـد     

اما اين مسـئلـه در        
مورد دادگاه كيفـري    
بين الـمـلـل صـادق        

بــه نــظــر   .   نــيــســت
آمريكا و بريتـانـيـا،       
اين دادگـاه كـه در        
چهارچـوب تـوافـق      
نامـه رم در سـال         

 پيـش بـيـنـي        ۱۹۹۸
شده، بيـش از حـد        
مستقل اسـت زيـرا       
      خواستار مـحـاكـمـه
تمامي جنايـتـكـاران     

هر چنـد  .   جنگي است 
كه مواد متعـددي از      
اين توافق نامه از هم     

اكنون تواناييهاي مداخله و قضاوت اين دادگـاه    
با اين وجود، دولت آمريكا     .   را محدود كرده اند   

 دادگاه را از گرفتن     ۲۰۰۲موفق نشد در آوريل     
 امضاي مورد لزوم بـراي آغـاز بـه كـار               ۶۰

بنابـرايـن، ايـن      .   رسمي آن در ژوئيه باز دارد     
كشور به دبير كل سازمان اطالع داد كـه بـه              
هيچ ترتيب خود را با اهداف اين موافقـتـنـامـه            

 ژوئـيـه     ۱۳سـپـس، در       ) .   ۱( مرتبط نمي داند  
، اياالت متحده با تهديد به كناره گيري از     ۲۰۰۲

تمامي عمليات حافظ صـلـح سـازمـان مـلـل،              

مصوبه اي را از شوراي امنيت گذراند كه طـبـق            
آن سربازان آن كشور داراي مصونيت در برابـر    

 . دادگاه كيفري بين الملل هستند
دولـت آمـريـكـا       .   اما قضيه به اينجا خـتـم نشـد        

فشارهاي شديدي بر دولتهاي اروپايي، بويژه بـر   
كشورهاي داوطلب ورود به سـازمـان پـيـمـان             

، وارد آورد تـا ايـن           ) نـاتـو  ( آتالنتيك شمالـي     
كشورها موافقتنامه هاي دو جانبه عدم اسـتـرداد        
به دادگاه كيفري بين الملل با اين كشـور امضـاء            

، روماني تسليم اين خواسـتـه   ۲۰۰۲در اوت .  كنند
گشت و به همين دليل با انتقادهاي اتحاديه اروپـا          

در انتها، حتي اين اتحاديه متني را بـه  .   مواجه شد 
كه در آن شـرايـط امضـاي          )   ۲(تصويب رساند 

موافقتنامه هاي دو جانبه اعضاي اتـحـاديـه بـا             
واشنگتن در مـورد اعـطـاي مصـونـيـت بـه                  

 . شهروندان آمريكايي تعيين شده است
اين پروتكل، كه به امضـاي       .   و اما پروتكل كيوتو   

دولــــــــت 
كــلــيــنــتــون 
رســــيــــده 
اســــــــت، 
محـدوديـت   
گازهاي بـا    
ــرات  اثــــــ
گلخانـه اي    
ــراي      را بـ
كشــورهــاي 
ــي   ــت ــع صــن
تنظيـم مـي     
كند و بديـن    
ترتيـب بـه     
كشــورهــاي 
ــال      در حـ
تـــوســـعـــه 
آزادي عمـل   
الزم را        
براي احياي  
اقتصادشان 
اعطـاء مـي     

امــا .   كــنــد 
دولت بوش تصميم به عدم ارائه اين پروتكل بـه           

البته اتحاديه اروپا در حـال       .   كنگره آمريكا گرفت  
حاضر سعي بر تعديل موضع آمريكا دارد، امـا           

در ژوئـيـه     .   بر اين مسئله اميد چنداني نـيـسـت         
، اياالت متحده هنوز سرسختانه بـا طـرح           ۲۰۰۱
 براي دستيابي به انـرژي پـاكـيـزه تـر            ۸گروه  

 ... مخالف بود
اقتصاد، مسايل اجتماعي و حقوق فردي متحـمـل         
اين تحقير سيستماتيك در محـدوده هـاي بـيـن            

قوانين كاپيتوالسيون آمـريـكـا       .   المللي مي شوند  

جنگ تمام عيـار عـلـيـه         “جايگزيني الگوي قديمي    
با الگوي مقابله رودررو با كشورهايـي   ”كمونيسم

كه اياالت متحده آنها را به داليل گـونـاگـون بـه               
عنوان موانعي بر سر راه سازندگي امـپـراطـوري          

چنين است معناي عميـق     :   خود به شمار مي آورد      
 .عملكرد واشنگتن

، ۲۰۰۱ سپـتـامـبـر        ۱۱پس از حمالت تروريستي     
مبارزه با تروريسم به صورت وسيلـه اي بـراي            
استراتژي حكمفرمـايـي بـر جـهـان، و بـويـژه                 
رويارويي مستقيم با برخي از دولتهايي كه از ايـن   

قرار گـرفـتـه انـد        ”محور شيطاني“پس در گروه  
جنگ عليه عراق در راستاي ايـن        .   بدل گشته است  

سه مشخصه بيانگر الـگـوي      .   استراتژي قرار دارد  
: جديدي است كه واشنگتن قصد تحميل آن را دارد       

يكجانبه گرايي رو به رشد، نقض عميق قوانين بين         
ايـن  .   الملل و نظامي سازي سيستماتيك مناقشه ها      

سه مورد پيرو تمايل اين كشور براي دستيابي بـه   
 . ذخاير مهم نفتي دنياست

همانگونه كه جنگ جهاني دوم به اياالت مـتـحـده            
امتياز قابل توجهي در عرصه بين المللي بخشـيـد،          

بـه   ”سوسياليسم واقعي “پيروزي آن كشور عليه     
بـه  .   رهبري آن كشور قانونيت بيشتري اعطا كـرد       

همين سبب است كه ما شاهد ضـعـف مـقـاومـت              
در مـقـابـل،      .   پيشرفته ترين كشـورهـا هسـتـيـم         

تصادفي نيست كه تنها كشور متحد، يعني كشـور      
فرانسه، كه هنوز شهامت ايستـادگـي در بـرابـر             
واشنگتن را دارد، درست پس از جنگ جهاني دوم         
تصميم گرفت كه امكانات دفاع در برابر حـمـالت           

 … خارجي را به تنهايي بدست آورد
هيچ حيطه اي از مسايل بين الـمـلـلـي از حـوزه             
. يكجانبه گرايي اياالت مـتـحـده خـارج نـيـسـت               

واشنگتن كه خود منشا برقراري عهدنامه هاي منع        
يا نظارت تسليحاتي اعضاي جامعه بـيـن الـمـلـل             
است، در مورد سالحهاي شيميايي يا بيولوژيـكـي      
حاضر به پيروي از مكانيسمهاي كنـتـرل كـه در          

 و در چهارچوب عهدنامه سال      ۱۹۹۵پروتكل سال   
اين عـدم پـذيـرش        .    پيش بيني شده نيست    ۱۹۷۱

حتي منجر به در خواست واشنگتن براي انـحـالل          
كـه    –كميسيون مسئول تهيه مكانيسمهاي كنتـرل        

همچنيـن  .   گشته است  – تشكيل شد   ۱۹۹۵در سال   
، هر گـونـه امضـاي      ۱۹۹۹سناي آمريكا، در سال     

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

    ۱۵ صفحه

 
 يكجانبه گرايي، نقض قوانين، نظامي سازي درگيريها

 جهان از ديدگاه واشنگتن
 نوشته سامى ناير

 ) ماهنامه سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،لوموند ديپلوماتيک به زبان فارسی(  



بين الملل را تحت فشار قرار داد تـا شـوراي             
امنيت متني را به تصويب برساند كه طبـق آن           
به آن كشور اجازه حمله به عراق را بـدهـد، و        
اين در حالي بود كه بازرسان سازمان ملل در     

 اعالم كـردنـد     ۲۰۰۳عراق در پايان ماه ژانويه  
كه به زمان بيشتري براي انجام ماًموريت خود      

همزمان، اياالت متحده نيروهـاي     .   احتياج دارند 
خود را در اطراف عراق متمركز كـرده و هـر            
روز دست به بمباران مناطق ممنوعه پـروازي         

 ... اين كشور مي زند
اين روش در قالب يك تئوري در سند بسـيـار      

) ۳  ( ۲۰۰۲مهمي توسط كاخ سفيد در سپتامبر        
ما “.   منتشر شد ”جنگ پيشگيرانه “تحت مفهوم   

بايد مفهوم تهديد قريب الوقوع را با تواناييها و         

. اهداف دشمنان كنوني مان منـطـبـق سـازيـم           
دولتهاي تبهكار و تروريستها براي حمله به ما         
. قصد استفاده از روشهاي كالسيك را نـدارنـد        

اياالت متحده، از مدت زمان پيش، موافـق        )   … ( 
عكس العمل پيشگيرانه براي پاسخ به تهديـدات        

هـر چـه     .   مشخص عليه امنيت ملي خود اسـت      
تهديد جدي تر باشد، خطر عدم فعاليت بيشـتـر    

است و در نتيجه انجام اقدامات پيشگيرانه بـراي          
تضمين دفاع از خود مهمتر به نظـر مـي رسـد،              
          حتي اگر ترديدهايي در مورد زمان و محل حملـه

براي جلـوگـيـري يـا        .   دشمن وجود داشته باشد   
پيشگيري از وقوع چنين اعمالي، اياالت مـتـحـده،          
در صورت لزوم، حق اقدام پيشگيرانه را بـراي           
خود محفوظ مـي     

  ”).۴(دارد
به عبارت ديـگـر،      
كـافـي اسـت كــه        
واشنگتـن كشـور     
بــخــصــوصــي را   

عـلـيـه     ”تهديـدي “
خود محسوب كنـد    
تا مجاز بـه اقـدام       
عليـه آن كشـور       

حـتـي تـن      .   باشـد 
 ”هدف“دادن اين   

به خواستـه هـاي      
جامعه بين الـمـلـل      

مانند عـراق كـه       ( 
تسـلـيـم تـمـامــي        
ــه هــاي     خــواســت
بازرسان سازمـان   

. چيزي را عـوض نـمـي كـنـد             )   ملل شده است  
واشنگتن از حقوق بين الملل استفاده ابزاري مـي         
كند تا بدين ترتيب تجاوزات خود را با هاله اي از           

اين ادعاي اياالت متحده بر حمله      .   عدالت بپوشاند 
آزادانه به كشورهاي مورد دلـخـواهـش تـحـول            
. خطرناك روابط بين الملل را تشديد مي بـخـشـد          

                اگر چه نظرات متعددي عـلـيـه اصـل مـداخلـه
پيشگيرانه شنيده مي شود، اما نـخـسـت وزيـر             
استراليا، جان هوارد، احتمال انـجـام عـمـلـيـات             
نظامي پيشگيرانه در خارج را در صورت وجـود         
تهديد تروريستي عليـه كشـورش يـادآور مـي             

 ) ۵.(…شود
اين تحول، نظامي سازي سيستماتيك درگيريـهـا        
را به دنبال دارد كه دولت آمريكا دو راه را بـه               

راه چند جانبه، با رجـوع       :   خدمت آن گرفته است   
 منشور سازمان ملل كه توسل به زور        ۷به فصل   

را مجاز مي داند؛ راه يكجانبه زماني كـه دولـت             
مـورد  ( آمريكا قصد دارد به تنهايي عمـل كـنـد             

يا زماني كه موفق به جلب نظر موافق        )   افغانستان
مورد عراق در سـال    ( جامعه بين الملل نمي شود   

 ايـن    ۷، استفاده از فصـل    ۱۹۹۰تا سال   ) .   ۱۹۹۸
منشور بسيار نادر بود، زيرا وجـود نـظـام دو           
قطبي از توسل به زور در روابط بـيـن الـمـلـل                

اين مسئله به هـنـگـام بـروز          .   جلوگيري مي كرد  
از .   دوباره مطرح شد)   ۱۹۹۱( اولين جنگ با عراق     

آن زمان به بعد، اين فصل الهام بخش مصـوبـه            

هلمز ـ برتون براي كوبا و داماتو براي لـيـبـي و              ( 
شركتهاي خارجي را كه با ايـن كشـورهـا            )   ايران

رابطه برقرار مي كنند در قاره آمريكا مجازات مـي       
، ايـاالت  ۲۰۰۲اوايل ماه مه    :   و اما مثالي ديگر   .   كنند

متحده با نقض قوانين سازمان تجـارت جـهـانـي،            
تصميم به افزايش تعرفه هاي گمركي براي حمايت        

همچنين، دولـت   .   از توليدكنندگان فوالد خود گرفت    
فدرال به ميزان زياد كمكهاي خود را بـه بـخـش              

 . كشاورزي افزايش مي دهد
در زمينه اجتماعي و حقوق فردي، واشنگتن هرگـز      
: مصوبه هاي سازمان ملل را تصويب نكرده اسـت        

، موافـقـتـنـامـه       ) ۱۹۸۹( كنوانسيون حقوق كودكان    
، ) ۱۹۶۶( حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهـنـگـي             

كنوانسيون حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنـان        
، مكمل توافقنامه ممنوعـيـت   ۱۹۸۹، پروتكل ) ۱۹۷۹( 

 سال كه هـنـوز در آمـريـكـا،             ۱۸اعدام افراد زير    
عربستان سعودي، ايران، نيجريه و جمهوري كنگو       

 . اعمال مي شود… 
 به بعد، اياالت متحده عـمـده تـريـن       ۱۹۴۵از سال  

ايـن سـيـسـتـم كـه           .   مروج حقوق بين الملل بـود     
محدوده خنثي سازي متقابل دو ابر قدرت بود، بـا          
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اهميت خـود را          

البته ايـن سـيـسـتـم         .   براي واشنگتن از دست داد    
فرصت مهار كردن دولتهاي سركش را مـي دهـد،          
اما زماني كه منافع آمريكا مقتضي استفاده از زور         

به همـيـن سـبـب،        .   است، دست و پا گير مي شود      
دولت بوش به طرز فزايندي از استفاده از اصـول           

در .   اساسي اين سيستم چشم پـوشـي مـي كـنـد             
حاليكه اصل عدم مداخله در امور ديگر كشورها و         
اصل عدم استفاده از زور اساس نظم جـهـانـي را       
تشكيل مي دهد، اما هر گاه اين اصول بـا اهـداف              
آمريكا مطابقت نكند، اين كشور خود را مجبور بـه          

 . رعايت آن نمي داند
مورد عراق نمونه بـارز    

اياالت .   اين مسئله است  
متحده، بـدون ايـنـكـه        
مصوبه هاي سـازمـان     
ملل اجازه اين كار را به   
ــد،         ــده ــور ب آن كش
تصميم بـه بـرانـدازي       
رژيم صـدام حسـيـن        
گرفته است و خواستار    
مداخله نظامي خارج از     

          هر گونه قانونمندي مي شود و بدين ترتيب جامعه
بين الملل را وامي دارد تا از اين كشور درخواست          

به رعـايـت   .   رجوع اين مسئله به شوراي امنيت كند   
حقوق بين الملل رضايت مي دهد، اما بـه قـيـمـت            

   شوراي امنيت كـه بـه آن       ۱۴۴۱گذراندن مصوبه 
كشور امكان تفسير به دلخواه حق آغاز جـنـگ را            

سپس اياالت متحده به طور ممتد جامـعـه   .   مي دهد 
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    ۱۶ صفحه

 به بعد، اياالت متحده عمده ترين مروج حقوق بين المـلـل   ۱۹۴۵از سال  
اين سيستم كه محدوده خنثى سازى متقابل دو ابر قدرت بـود، بـا     .  بود

فروپاشى اتحاد جماهير شوروى اهميت خود را براى واشنگتن از دسـت            
البته اين سيستم فرصت مهار كردن دولتهاى سركش را مى دهـد،           .   داد

اما زمانى كه منافع آمريكا مقتضى استفاده از زور است، دست و پا گيـر               
به همين سبب، دولت بوش به طرز فزايندى از استفاده از اصول    .   مى شود 

در حاليكه اصل عدم مداخلـه      .   اساسى اين سيستم چشم پوشى مى كند      
در امور ديگر كشورها و اصل عدم استفاده از زور اساس نظم جهانـى را               
تشكيل مى دهد، اما هر گاه اين اصول با اهداف آمريكا مطابقت نكـنـد،               

 . اين كشور خود را مجبور به رعايت آن نمى داند



نيروي اتمي را در     
شرايط جـنـگـهـاي      
كالسـيـك عـلـيـه        
كشورهايي كه ايـن    
سالح را در اختيار    
ندارند پيش بـيـنـي      

بــديــن .   مــي كــنــد  
ترتيب دوره صلـح    
ــمــــك       ــه كــ بــ
بازدارندگي پـايـان    

 . مي يابد
دو هدف در بـطـن      
استراتژي آمريـكـا    

تصاحب منابع انرژي زا و به كـار         :   نهفته است 
در ايـن    .   گيري كنترل كاملتر در سطح جـهـان       

صورت، اياالت متحده جهان را با خـطـر فـرو           
رفتن در اغتشاشي روزافزون و عـمـيـق تـر             

اولويت كنوني آمريكـا بـدون       .   مواجهه مي كند  
شك بر سر عقل آوردن كشورهاي عربي است        
كه طبق معيارهاي ايدئولوژيكي بنيادگـرايـانـي        
كه بر واشنگتن حكومت مي كننـد بـه عـنـوان            
سركش ترين كشورها محسوب مي شـونـد و          
اين در حالي است كه اين كشورها مهـمـتـريـن        
منابع نفت و گاز جهان را براي قرنـي كـه در              

سـامـوئـل    .   آغاز آن هستيم در اختيـار دارنـد        
ي خود ”برخورد تمدنها“هانتينگتون، با تئوري   

قانونيت ايدئولوژيكي به اين استراتژي جـديـد         
اما رويارويي با دنـيـاي عـرب و            .   مي بخشد 

مسلمان تنها باعث تشديد نااميدي مـلـتـهـايـي           
خواهد شد كه عميقا تحقير شده انـد و بـديـن         
ترتيب شرايط تشديد تـروريسـم را فـراهـم             

 . خواهد كرد
با اين وجود بايد در نظر داشـت كـه قـدرت               

اياالت متحده تنها از برتري استثنائي اقتـصـادي،      
مالي، تكنولوژيكي و نظامي آن كشور ناشي نمـي         
شود، بلكه نتيجه فرمانبـرداري     
داوطلـبـانـه قـدرتـمـنـدتـريـن            

در بـرابـر     .   كشورها نيز هست  
فرانسه و آلمان كه تالش كـرده     
اند تا نظري مستـقـالنـه بـراي          
اروپا ارايه دهـنـد، پـيـوسـتـن           
بريتانيا، اسـپـانـيـا، ايـتـالـيـا،            
لهستان، مجارستان، پـرتـغـال،      
دانمارك و جمهوري چـك بـه         
مواضع ستيزجويانه آمريكا در    
برابر عراق تا حد زيادي شاهد       

تاُثير اين همياري .   اين مدعاست 
بين المللي براي برقراري نظـام      
آمريكايي به اندازه خـود ايـن         

بـا ايـن     .   نظام زيان آور اسـت    
وجود، تاريخ قرن گذشـتـه بـه        
ميزان زياد نشانگر اين مطـلـب       
است كه تنها چندجانبگي و احترام بـه قـوانـيـن              
حقوق بين الملل قادر به برقراري شرايط صلح و         

 . توسعه است
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           در   ۱۴۴۱هاي شوراي امنيت از جمله قطعـنـامـه 
 . مورد خلع سالح عراق گشت

در واقع، اياالت متحده از دور زمـان عـادت بـه                
موارد زير شاهد اين . استفاده يكجانبه از زور دارد 

(، نيكاراگوئه    ) ۱۹۸۳( مداخله در گرانادا    :   مدعاست
؛ ) ۱۹۹۲( ، سـومـالـي      ) ۱۹۸۹( ، پاناما ) ۱۹۸۹-۱۹۷۹

، ۱۹۹۸عليه عراق در سال      ”روباه صحرا “عمليات  
بمباران هر روزه مناطق ممـنـوعـه پـروازي ايـن             
كشور از آن تاريخ به بعد؛ بمباران در افغانسـتـان           
و سودان به تالفي سوءقصد به سفارتهاي آمريكـا         

؛ و باالخره جـنـگ   ) ۱۹۹۸( در نايروبي و دارالسالم  
 ۵۱ماده  ( البته، اصل دفاع از خود      …   در افغانستان 

مداخلـه در     ”از نظر قانوني“) منشور سازمان ملل 
افغانستان را توجيه مي كند، اما واشنگـتـن، بـراي       
بمباران اين كشور، درخواست هيچگونه مـجـوزي        

 . از سازمان ملل نكرد
اين نظامي سازي با تغييرات مـهـمـي         
در دكترين و استراتژي نظامي همراه      

پس از فروپاشي اتحاد جماهير     .   است
شوروي، ايـاالت مـتـحـده دشـمـن            
جديدي را براي خود در نظر گرفـتـه         

دولتهاي شيطاني كه پـيـشـرو        :   است
. اسـت  ”محور شـيـطـانـي     “اصطالح  

اياالت متحده توان نظامـي خـود را          
       بازسازي مي كند تا بتواند در مرحله
اول با دو درگيري عمده و سـپـس،           

، بـا    ۲۰۰۱ سپتامبر    ۱۱بعد از وقايع    
چهار درگيري متوسط، همزمـان بـا        
يك تهاجم مهم و اشغـال پـايـتـخـت            
دشمن براي برقراري دولتي جـديـد        

دكترين نـظـامـي بـديـن          .   مقابله كند 
ترتيب ضربه هاي وارد آمده به اصل       

اسـتـراتـژي    .   حاكميت دولتها را پيش بيني مي كند      
نظامي نيز به سوي جديدي هدايت مي شـود كـه             
هدف از آن محافظت از جان آمريكـائـيـهـا و در               
نتيجه ارجح شمردن بمباران هوايي است كـه ايـن           
خود به افزايش تعداد قربانيان غير نـظـامـي مـي             

عـدم  “در واقع آنچه آمريكا مي خـواهـد           .   انجامد
كشـتـه   “نزد آمريكائيان در برابـر     ”وجود قرباني 

بـر روي    .   نزد دشـمـن اسـت        ”شدگان بي شمار  
زمين، فرمانده ارتش آمريكا ترجيحا از قشونـهـاي    
متشكل از مخالفان رژيم مربوطه استفاده مي كنـد          

در كـوزوو، ائـتـالف شـمـال در               UCKمانند   ( 
 ). افغانستان

بعالوه، پنتاگون استفاده از سالح اتمي را پيـش و           
در حاليكه دكترين سـنـتـي    .   پا افتاده جلوه مي دهد    

استفاده از اين سالح را مختص حمـالت اتـمـي و          
بنابراين كشورهاي داراي سالح اتمي مي دانسـت،        

          دكترين جديد كه در مـجلـهNuclear Posture 
Review              عرضه شده، از اين پـس اسـتـفـاده از
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    ۱۷ صفحه

تصاحب منابع انرژى زا و بـه   :   دو هدف در بطن استراتژى آمريكا نهفته است       
در اين صورت، اياالت متحده جهان     .   كار گيرى كنترل كاملتر در سطح جهان      

. را با خطر فرو رفتن در اغتشاشى روزافزون و عميق تر مواجهه مى كـنـد                
اولويت كنونى آمريكا بدون شك بر سر عقل آوردن كشورهاى عربى اسـت             
كه طبق معيارهاى ايدئولوژيكى بنيادگرايانى كه بر واشنگتن حكومت مـى            
كنند به عنوان سركش ترين كشورها محسوب مى شوند و اين در حـالـى                
است كه اين كشورها مهمترين منابع نفت و گاز جهان را براى قرنى كـه در            

بـرخـورد   “ساموئل هانتينگتون، با تئورى     .   آغاز آن هستيم در اختيار دارند     
امـا  .   ى خود قانونيت ايدئولوژيكى به اين استراتژى جديد مى بخشد”تمدنها

رويارويى با دنياى عرب و مسلمان تنها باعث تشديد نااميدى ملـتـهـايـى               
خواهد شد كه عميقا تحقير شده اند و بدين ترتيب شرايط تشديد تروريسم           

 . را فراهم خواهد كرد




