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امپراطوري سﻼح بر زمين نمي نهد
نوشته سرژ حليمي
مترجم مرمركبير

اياﻻت متحده ،حتي براي دوران كوتاهي ،حاضر نيست شرمنده كارهايش باشد و دم
فروبندد .يك ماه پس از شكست مفتضحانه در أفغانستان ،امپراطوري قدرقدرت مجددا نظم
خود را تحميل كرد .سيلي اي كه واشنگتن به تازگي به پاريس زد گواه اين امر است.
يك ماه شده بود ؟ خير .تازه طالبان فرودگاه كابل را در دست گرفته بودند كه نومحافظه كاران امريكايي

مجددا سر برآوردند .غرب »افغانستان را از دست داده « ؟ چه باك  ،رقباي استراتژيك اش  ،به ويژه

چين و روسيه بايد ملتفت شوند كه امريكا در مصاف بعدي عقب نشيني نخواهد كرد .سناتور ميت رامني
 ،نامزد سابق جمهوري خواهان در انتخابات رياست جمهوري  ،گفت» :جنگ به پايان نرسيده است .ما

بيش از گذشته در خطر هستيم .براي تضمين امنيت خود بايد سرمايه گذاري بيشتري انجام دهيم« ).(١

پس از گسترش هرج و مرج در خاورميانه  ،اياﻻت متحده نگاه خود را به اقيانوس آرام معطوف كرده و

نيروي دريايي خود را عليه چين بسيج مي كند .مي توان حدس زد كه اين تو بميري از آن تو بميري ها

نخواهد بود ...

لذا ،در تحليل »بحرانك« ديپلماتيكي كه بين فرانسه و اياﻻت متحده پيش آمد ،آنچه بيشتر جاي تعمق

دارد سمت گيري نوين امريكا است ،تا دلخوري فرانسه از لغو قرارداد سودآور زيردريائي هايش .در اين

رابطه ،آنچه حائز اهميت مي باشد موضع گيري اروپا است در قبال اتحاد نظامي ضد چين كه واشنگتن

به تازگي با انگلستان و استراليا وارد آن شده ؛ چرا كه در رابطه با رفتارهاي امريكا ،اليزه در پانزده سال

گذشته به توهين ها عادت كرده است  -تحقير آشكار ،بي وفايي نسبت به »متحدان«  ،عدم مشورت در
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مورد تصميمات مهم ژئوپليتيكي .به اين سياهه مي توان موارد ديگر را هم اضافه كرد ،از جمله  :جاسوسي
ازرئيس جمهورهاي فرانسه كه توسط ويكي ليكس فاش شد ،تكه تكه شدن شركت آلستوم توسط جنرال
الكتريك )به لطف تقلب هاي »قانوني« نزديك به سرقت(  ،همچنين جريمه هاي فرعوني اخاذي شده از

شركت ها و بانك هاي فرانسوي كه تحريم هاي اياﻻت متحده عليه كوبا يا ايران را  ،هر چند برخﻼف
قوانين بين المللي ،اعمال كرده اند ) .(٢آقاي امانوئل مكرون براي پاسخگويي به تحقير آمريكايي-

استراليايي اخير در عوض فراخواندن چند روزه تمسخر آميز سفيران مستقر در كانبرا و واشنگتن  ،بهتر

نبود مثﻼ به جوليان آسانژ و ادوارد اسنودن كه عمق قصاوت امپراطوري را فاش كرده اند ،پناهندگي
سياسي اعطا مي كرد ،تا جهانيان در برابر دفاع او از منزلت خويش سر تعظيم فرود آورند؟

در حالي كه روساي جمهور فرانسه يكي پس از ديگري ،تنها به خطابه خواني اكتفا مي كنند ،اين كشور در
حال افول است .فرانسه به فرماندهي يكپارچه سازمان پيمان آتﻼنتيك شمالي )ناتو( به رهبري واشنگتن

پيوسته و بخش اعظمي از حاكميت ديپلماتيك خود را به اتحاديه اروپا كه اكثر رهبران كشور هاي عضو
آن ،نوكران اياﻻت متحده مي باشند ،واگذار كرده است .به عﻼوه فرانسه ،مجموعه اي از تحريم ها را

عليه روسيه اعمال مي كند كه بر اساس آنها هرگونه توافق »از اقيانوس اطلس تا اورال« ممنوع مي باشد،
يعني تنها چشم اندازي كه مي توانست قاره قديم را از چنگال آمريكا يا چين آزاد سازد .فرانسه اگر

هنوز مي خواهد در صحنه جهاني وزنه اي به حساب آيد ،مي بايست فوراً به واشنگتن و همچنين به پكن ،

مسكو  ،توكيو  ،هانوي  ،سئول  ،دهلي نو  ،جاكارتا بفهماند كه هرگز در جنگي كه اياﻻت متحده مي
خواهد در اقيانوس آرام براه اندازد شركت نمي كند ).(٣

-١
Cable News Network, 29 août 2021.
-٢
Lire Jean-Michel Quatrepoint, « Au nom de la loi… américaine », Le Monde
diplomatique, janvier 2017.
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