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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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و دراز مدتی که در سطح دوران ). روی داده است(در واقع ھمه چيز طی گذشت زمان و در دراز مدت روی می دھد 

ميزان سطح زمانی ثابت نيست و شتاب رويدادھا در برخی شرايط . مدرن بايد روی شتاب حوادث کنونی نيز حساب کند

در روزگار ما، يک دھه شايد . تاريخی در عبور از تنگه ھا و تنگناھای تاريخی به شکل سر سام آوری شدت می يابد

 »ژرژ دومزيل«. اعصار گذشته باشد و  ميزان سرعت بی وقفه در حال افزايش استمعادل يک يا دو قرن در 

سقوط « نوشته بود که ١٩٨۶زبانشناس تاريخی و اسطوره شناس بزرگ فرانسوی چند سال پيش از درگذشتش در سال 

يم زمان حاضر را بھتر از اين نمی توان. » سال تمام شد۴٠امپراتوری رم چھار قرن به طول انجاميد، برای ما تنھا 

 عظيم با جھان سنتی، تحول در آداب و رسوم و شيوۀ زندگی، ھرج و مرج سازماندھی ۀمتارکۀ ويرانگران: خالصه کنيم 

شده، پيدايش فنون تحول يابنده در زندگی روز مره، مانند ارتباطات از راه دور توسط ماھواره، ھوش مصنوعی، 

ه با قارۀ ديگر و تحول در جھان مجازی و تشکل تخيالت جمعی بر سطح موزائيک شبکه ھای فردی يک قاره در رابط

  .صفحۀ نمايشگر

را تشکيل می دھد، » برخورد تمدن ھا« که بھانۀ ايدئولوژيک - تجزيۀ آشکار و ترکيب اتفاقی -شتاب در تاريخ بشريت 

يج شد و در چشم انداز عرصۀ  را١٩٩۶ئی در سال امريکا »ساموئل ھانتيگتون«يعنی نظريه ای که با انتشار کتاب  

 -با اين وجود عامل مذھبی . جغرافيای سياسی موجب  تمديد صف آرائی ھای متعدد در روياروئی با جھان اسالم گرديد

زيرا، رياض و .  در آزمون نظريه دچار ريزش می شود- به عنوان علت اصلی در ايدئولوژی شوک در برخورد تمدنھا 

ی پاکدين می باشد، و امريکان وھابيت، در خاورميانه در پيوند تنگاتنگ با سرنوشت دوحه، پايتخت ھای اصولگرايا

ھمين امر به روشنی نشان می دھد که مدرنيته و سنت قويا می توانند در ھمزيستی به سر برند، به ويژه در زمينۀ 
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گاه ممتازی را نزد و جنگ جاي) لمانیابازی جنگ به زبان (» شپيل کريگ«تجارت ھيدروکربور، تجارت اسلحه، 

  .طرفين احراز می کند

از ديدگاه واشينگتن، مقاومت جوامع سنتی که اندک اندک طی قرن بيستم به دولت ملت تبديل شد، با توجه به ساختار 

کھن چنين جوامعی برای گشايش کامل و بی قيد و شرط تجارت بين المللی و دسترسی آزاد برای عامالن و سرمايه 

 از عناصر بالقوۀ جغرافيائی و منابع طبيعی و - و اکنون به شکل دراز مدت - برداری خردمندانه گذاران جھت بھره

  . برای منافع اقتصادی يا جغرافيای سياسی عرضه می کند،  به مانع تبديل شدهانسانی، که اين و يا آن منطق

ی در تضاد قرار می گيرد، يعنی نيز  در رابطه با مبادالت آزاد تجار» ملت«در چنين چشم اندازی، حتی مفھوم 

متيو کالبريت «که در گذشته توسط دريادار  (-سياست توپخانه . خاطر آن بايد در و پنجره ھا برچيده شوده مناسباتی که ب

 چ مار٣١ گذاشته شد، تھديد با پرداخت ھزينه که يک سال بعد به تاريخ ء به اجرا١٨۵٣ جوالی عليه توکيو در »پری

 اجازه داده شد تا  برای تدارکات امريکامۀ کاناگاوا انجاميد و بر اساس مفاد آن به کشتی ھای بازرگانی  به عھد نا١٨۵۴

 و پھپادھای تھاجمی مرگبار ھستند که انتقال ۵٢ دوباره راه اندازی شد و از اين پس ب - ) ندازندبيدر بنادر ژاپنی لنگر 

شن است که مسائل بازرگانی به شکل آشکار و ساده لوحانه جلوی رو. و انتشار انديشه ھای نيک را به عھده گرفته اند

صحنه نشان داده نمی شود، ولی مالحظات بشردوستانه، آزادی زنان، حق خودمختاری برای اقليت ھای قومی و مذھبی 

حق «و » وظيفۀ کمک رسانی بشر دوستانه«در اشکال فرصت طلبانه جايگزين شده و البته تمام اين سياست در مفاھيم 

  .تعريف و خالصه می شود» مداخله

 مسيحيت -سرانجام، نظريه ای که روياروئی اجتناب ناپذير بين فرھنگ ھا و گروه ھای مذھبی را مطرح می سازد 

 به عنوان پيش فرض بديھی اوليه، در واقع در پی قانونيت -. غربی، ارتدکس اسالو، اسالم، کنفوسيانيسم، و غيره

ئی است که انگيزۀ واقعی آن در خارج از ھر گونه ايده آليسم بوده و  از پيش برنامه ريزی و بخشيدن به تمام جنگ ھا

يعنی جنگ ھائی که انگيزۀ آن به اھداف نازلتر در زمينه ھای جغرافيای اقتصادی، جغرافيای منابع : ھدايت شده است

  .انرژی و سرانجام جغرافيای سياسی باز می گردد

 تمدن ھا، يعنی نظريه ای که بی گمان نه يک تقدير مطلق بوده و نه دارای پايه و اساس و حقيقت ناسازگاری التيام ناپذير

علمی می باشد، و عالوه بر اين در  رابطه با چنين نظريه ای ممکن نيست بتوانيم بپذيريم که موضوع به تمدن ھائی 

ست ھدايت شوند، تنھا به اين علت که به نظم مرتبط می باشد که گوئی به انحراف کشيده شده و اکنون بايد به راه را

جامعۀ مصرفی بی حد و مرز  احترام نگذاشته و با کسب مال و اموال فناپذير، يعنی اشياء قابل تعويض و دور انداختنی 

نه، شوکی که به شکل اغراق آميزی شوک تمدن ھا ناميده اند، جنگ ! به عنوان اوج شکوفائی زندگی مخالفت کرده اند

 در تعلق الگوی جامعه ای است که طبيعتا - از ديدگاه ما - ه وقوع پيوسته و جنگ ھائی که در تدارک آن ھستند ھای ب

  .خواھان کشورگشائی بوده و به عبارت ديگر طبيعتا امپرياليسم و زياده خواه است

البته، . رو ھستيمه ھا روبم که، با الگوی آدمخواری در سطح سياره، منابع، ملت ھا و انسانئيسرانجام می توانيم بگو

بدون انسان ھائی که با آن انطباق داشته باشند، و آن را ارتقاء داده و به خدمت بگيرند نمی تواند وجود داشته » نظام«

م که در برخی مواقع با دقت و تالش بسيار زياد، و در برخی موارد به شکل شگرفی در ئيباشد، و باز ھم البته بايد بگو

دھايشان  بلر در انجام عملکر- می توانيم به چھره ھای نمادينۀ رياکار اين نظريه مثل بوش. اخالقیفقدان رويکرد 

  - است » دروغگو«می نامد که معنای آن به شکل تحت الفظی فرد ) ١٨(»بلير« که انگلستان مردمی  او را - نديشيم بي

و يا اسطورۀ » سالح ھای کشتار جمعی«مانند ...راه اندازان جنگ عليه افعانستان و عراق بر اساس بھانه ھای دروغ

  .القاعده
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بايد دانست . ولی اين نظام به طور مشخص، فراسوی خوب و بد واقع شده و بر اساس طبيعت ذاتی اش فاقد اخالق است

ر و کشاندن آنھا د» مطلوب«که اين نظام در روند پر قدرتی که راه اندازی کرده، برای شکل دادن افراد در قالب ھای 

در چنين نظامی افراد از انديشيدن معاف ھستند و جائی برای ترديد در حقانيت نظام . پی خود زمينه را ھموار می سازد

می توانيم بگوئيم که در مرحله ای خاص .  وجود ندارد، و البته فرمانبرداريھايشان موجب ارتقاء و پاداش آنھا خواھد شد

جز يک حاشيۀ ه ی دھد و ھيچ ابتکار عملی برای افراد باقی نمی گذارد، البته بنظام به شکل مستقل به حيات خود ادامه م

حاشيه نشينی، شکست، مخالفتھای بی سرنوشت و بی [کوچک برای آنھائی که انزوای خودشان را ترجيح می دھند، بين 

  ].يستميکغول آسای س) اينرسی(حصارھای سازشکاری و لختی [، و  ]آن که چشم انداز وسيعی داشته باشند

و چنين امری ھمان کارکرد اجتماعی است که از دوران شکارگری عھد قديم ، تھاجمات و جوامع غير ساکن که ھنوز با 

سرمايه ھا، به اين علت که ھيچ چيزی ابدی نيست، بر اساس . دنيای دھقانی و کشت بيگانه بودند به ارث رسيده است

که حداکثر بازدھی اقتصادی را ھدف گرفته، آيا به ملخ ھائی شباھت ندارند که پس از جويدن مزرعه، با برجا خواستی 

  گذاشتن زمين سوخته به افق ھای ديگر به پرواز درمی آيند؟ 

ک الگوی برش بی قاعدۀ منابع طبيعی، قابليت توليد فنی، در حدی است که می تواند ظرف چند نسل تمام ذخائر بيولوژي

يادآوری می کنيم که .  به پايان ببرد، روی زمين به وجود آمدهۀچھار صد ميليون نوع جاندار اولي ازو ژئولوژيک را که 

تشکيل شده است، يعنی دويست ) دوران پالئوزوئيک(ذغال، نفت و گاز طبيعی منابعی ھستند  که در دورۀ ذغالين 

  ).پينسھومو سا(ميليون سال پيش از پيدايش انسان خردمند 

گذشته شکل گرفته سال اين الگوی اجتماعی در عين حال مخرب فرھنگ ھائی است که تمدن آنھا طی چھار يا پنج ھزار 

 - با از دست دادن تکيه گاه ھا و جھت يابی -جز ترکيبات مجدد  ناپايدار ه و با تجزيۀ فرھنگ ھای قديمی جايگزينی ب

چنين تحوالتی، با وجود چنين سطوح .  دارو ھای مسکن عصبیۀف فزاينددر فتيشيم کاالئی، جھان مأيوس کننده و مصر

  . ممکن نخواھد بود،متفاوت فرھنگی بی گمان بی آن که مقاومتی صورت بگيرد

از ھم گسيخته شده، ولی ) اروپا، يوگوسالوی، عراق(ملت، اگر چه در تمام عرصه ھای سياسی و نظامی اخير  -دولت

از اين ديدگاه، ساختارھای دولتی ملت گرا که .  آخرين حرفش را نگفته استند و مطمئناً به عنوان الگو مقاومت می ک

 در چھار چوب عناصر متعدد توسط دموکراسی بازار تخريب شده است خيلی از مرگ نھائی به دور بوده و مطمئناً 

زد، برای باززائی بر پا سا) ١٩( مذھبی که نظم نوين جھانی می خواھد بر گور دولت ھای شکست خورده-قومی

  .   فراخوانده شده است

فروپاشی جامعۀ توتاليتر اشتراکی، دموکراسی مردمی شرق، در عين حال به ما آموخت که تقدس نمی تواند به شکل 

خداناباوری در جوامع مصرفی : دائمی از عرصۀ سياسی حذف گردد که يکی از عناصر تشکيل دھندۀ اساسی آن است 

در مورد ماترياليسم کتاب مقدس نيز به تحقق طرح . يجاد اخالق پايدار  و معتبر نشان داده استناتوانی خود را در ا

ساکسون را توجيه می کند و از مکتب الھی  - آسمانی در توفيق مادی تنزل يافته که پايه و اساس اولترا ليبراليسم آنگلو

 فردی را که بتواند به ھر وسيله ای غنيمتی را از را قانونيت می بخشد، خداوند آن] شکار [ شناسی منشأ می گيرد که 

در اين مورد ما خوانندگان را به کتاب اعداد و کتاب يوشع در کتاب عھد قديم مراجعه می . آن خود نمايد پاداش می دھد

  .دھيم

و ھيچ بر اساس مشاھدات عينی، سيل جريان ھای فعلی بر اساس منطق اجتناب ناپذير به حرکت خود ادامه می دھند، 

بی ھيچ مانع طبيعی و انسانی از مسير خود . چيزی نمی تواند سير ويرانگر جريان زمان را متوقف و يا مھار سازد

به ھمين علت ايران، به عنوان مانع در مسير سيل خروشانی که از . بيرون زده و به شکل سيل آسيا فراگير می شود
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 -برداشته خواھد شد، مگر اين که خود به خود دچار فروپاشی شود مدرنيته بيرون زده است، تخريب شده و از  سر راه 

  . تحت تأثير انقالب رھبران از باال و يا تحت تأثير فشار غير قابل جلوگيری خيابان-تسليم سياسی کامل : يا تسليم شود 

 روشنی می بينيم که از سوی ديگر، با آگاھی به اين امر که زايمان تاريخ در درد و رنج و خشونت تحقق می يابد، به

بی آن که آنھائی را که  (- يا يمن ا، در تونس، مصر، ليبي»بھار عرب«در کشورھای )٢٠(» فورسپس«دموکراسی با 

نفسشان را در سينه حبس کرده و منتظر نوبت خود نشسته اند، مانند بحرين، الجزائر، و آنھائی که مانند عراق با استفاده 

ر خواھد کرد و يي ھيچ دليلی ندارند که فکر کنند که اين روند تغ-) اند را به حساب بياوريمشده » آزاد«از نيروی نظامی 

ن شده ييدر عرصۀ سيستميک مداخالت برای زير عالمت سؤال بردن عوامل دائمی و ثابت جغرافيای سياسی از پيش تع

رافيائی و در مناسبات بين المللی يعنی سياست جغرافيای سياسی که در پھنۀ نقشۀ جغ. توقفی به وقوع خواھد پيوست

فراگير طی  يعنی تحولی جھان.  با اعمال زور به پيش می رود١٩۴۵ن کنندۀ انقالب جھانی کنونی بوده و  از سال ييتع

جريان طوالنی مدت که تداوم و اعتبار آن، به عنوان نظريه و بازنمائی ساخت و ساز سيستم جھانی، ھرگز طی نيم قرن 

  . استگذشته نفی نشده

و اين امر تا . در نتيجه بر اساس منطق انکار ناپذيری، رويدادھائی که شاھد انکشاف آن ھستيم ، تکرار خواھد شد

 يا بر اساس واقعه ای مصيبت بار دچار ءزمانی ادامه خواھد يافت که چنين منطق رويداد آسائی بر حسب تنزل قوا

عالوه بر اين بايد دانست که . محور ديگری ساماندھی شود بر انقراض گردد و سرنوشت جغرافيای سياسی کامالً 

 علی رغم شکست دردناک در ويتنام يا ورشکستگی در - ه در اين شش دھۀ گذشتامريکاشکست ھا و عقب نشينی ھای 

با اين . شکست بسيار در نبردھا برای پيروزی بيشتر در جنگ.  موجب بی اعتباری چنين نظريه ای نخواھد بود-عراق 

پر حاصل در تمام زمينه ھا، به ويژه در زمينۀ فنی که بين اياالت متحده و مابقی جھان فاصله ايجاد » شکست«د وجو

  ). ٢١(کرده، سرانجام منطبق است بر تحوالت عناصر تشکيل دھندۀ قدرت

  

  :پی نوشت 

Bliar١٨ (  

می . رۀ تاريخی اش را از دست دادفدراسيون يوگوسالوی تجزيه شد و با از دست دادن مونتنگرو، کوزووو، گھوا )١٩

دانيم که تقسيم عراق بين اھل سنت و شيعيان، که در مورد کردستان انجام گرفته، برنامه ريزی شده، به ھمين گونه در 

چنين طرح ھائی برای لبنان و . مورد سودان که سرنوشت آن از پيش رقم خورده و به شمال و جنوب تقسيم شده است

د، با اين وجود بايد دانست که تقسيم بندی ھائی که بر اساس شاخص قومی و اقليت ھای قومی، سوريه نيز وجود دار

تنھا الگوئی که آزمون خود را پس داده، در تحليل . فرھنگی و مذھبی طرح ريزی می شود به تجزيۀ بی انتھا می انجامد

  . سياسی است يا منافع کامالً زيکبر اساس موانع جغرافيائی فنھائی، مذاکرۀ اختياری پيرامون خط مرزی 

  .فورسپس، نوعی گيرۀ فلزی که به جعبۀ  ابزار  زايمان تعلق دارد)٢٠

ويتنام بی گمان از ديدگاه نظامی يک شکست تمام عيار بود، ولی به نظريۀ جغرافيای سياسی اياالت متحده اجازه ) ٢١

 - زيرۀ ھندوچين موجب طرح نظريۀ جزائر شد ه جشب از امريکاعقب نشينی . داد که به شکل معنی داری تحول يابد

يعنی نظريه ای که جھان را به شکل جزيره در نظر می گيرد، از طريق فضای دريائی و اقيانوس، و به مثابه گسترش 

 انگليسی مطرح شد و ھدفش جلوگيری از »جان مکيندر« توسط ١٩١٩نظريۀ معروف به محاصره که در اطراف 

با منتقل کردن به قلب فضای دريائی و لنگر انداختن در .  جماھير سوسياليستی شوروی بودگسترش توتاليتاريسم اتحاد

 و با عرضۀ ترکيب نوينی از نظريۀ »مکيندر«نزد )  در باال۵مراجعه شود به توضيح شمارۀ ( پايگاه جزيره ای ريمالند

ژھای ي، سترات)قدرت دريائی(» ی پاورس « »آلفرد ماھان«محاصره و تعبير آن به شکل تسلط بر دريا بر اساس نظريۀ 
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ی را از ئی در زمينۀ توان ضربتی، کنترل مؤثر مناطق قاره ئئی دريافتند که فنون مدرن، از جمله برد ميان قاره امريکا

 و عراق در ٢٠٠١ژی را در مورد افغانستان در سال ينمونۀ اين سترات. اقيانوسی ممکن می سازد -طريق فضای دريائی

 مورد حمله قرار گرفتند که از پايگاه ديه گو گارسيا در ۵٢ی بينيم که توسط بمب افکن ھای ستراتژيک ب  م٢٠٠٣سال 

  . کيلومتری به پرواز درآمده بودند۵٣٠٠اقيانوس ھند در فاصلۀ 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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