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  در سیاست خارجی لیبرالی آن جایگاهو  اخالق
 **احمد واعظی / *علی وحیدي منش حمزه

  چکيده
هـا، بـه ويـژه     ليبراليسم پرنفوذترين مکتبي است کـه امـروزه جمـع زيـادي از حکومـت     

شناسـي   بينـي و انسـان   کنند. ليبراليسم بر اساس جهان هاي غربي، از آن تبعيت مي حکومت
عملي است که  اعتقادي خودش، معرف غايات و همچنين معرف بايدها و نبايدها و روش

دهي به عمل فرد و حکومت تأثير بارزي دارد. در اين مقاله،  به صورت آشکاري در جهت
شناسـي ليبرالـي،    شناسـي و روش  شناسي، غايت تالش شده است با نگاه اجمالي به انسان

جايگاه اخالق انساني در سياست خارجي ليبرالي شناسايي شود. براي اين منظور، عناصـر  
شده است. اين عناصر عبارت است از: نژاد پرستي،  يارجي ليبرالي معرفاصلي سياست خ

ل آنکه عقالنيت ليبرالي در عرصة سياست خـارجي از  يسودگرايي، فريب و خشونت. به دل
اين عناصر تشکيل شده، الزم است براي دسـت يازيـدن بـه هرگونـه تحليـل درسـت و       

الملل، استلزامات  يبرال در عرصة روابط بينهاي ل هاي دولت ها و فعاليت بينانه از اقدام واقع
عناصر ياد شده را مد نظر داشته باشيم. در غير اين صورت، با توجه به تصوير اخالقـي و  

   دن به يک تحليل واقعي، دور از انتظار است.يمثبتي که ليبراليسم از خود نشان داده، رس
  گرايي. ها: ليبراليسم، سياست، اخالق، نژادپرستي، سود دواژهيکل
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۲۸      ۱۳۹۰ن ، پاييز و زمستادوم، سال سوم، شماره  

  مقدمه
هـاي   هاي اخالقی فراوانـی داشـته اسـت. حمایـت از آزادي     لیبرالیسم از بدو پیدایش، داعیه

خواهی و دفـاع از حقـوق    فردي، تساهل و تسامح در برابر مخالفان، نفی استبداد، دموکراسی
ك رود. پس از فروپاشـی بلـو   ترین ادعاهاي اخالقی لیبرالیسم به شمار می بشر از جملۀ مهم

ها این شکست را به ضـعف اخالقـی سوسیالیسـم و قـوت اخالقـی       شرق، برخی از لیبرال
لیبرالیسم ارجاع دادند و به این نتیجه رسیدند که لیبرالیسم اوج و قلّۀ اندیشـۀ بشـري، و در   

هاي بشري براي رسیدن به سعادت، در گـرو پیمـودن مسـیري اسـت کـه       تالش واقع، تمام 
ین ادعا هرچند بزرگ و بسیار هوادارانه در شرایط احسـاس پیـروزي   ا 1لیبرالیسم طی کرده.

چون بلوك شرق مطرح شد و عمالً پس از مدت کوتاهی مسـکوت  هماز دشمن قدرتمندي 
هـا از گذشـته    تر این مدعا سخنی است کـه بسـیاري از لیبـرال    گذاشته شد، ولی سطح رقیق

  کنند.  قلم جاري میتاکنون، به صورت مستمر دربارة لیبرالیسم به زبان و 
را هـم واگـذاریم، لیبرالیسـم بـه عنـوان یـک        فوکویامـا به هر حال، حتـی اگـر سـخن    

هـاي بزرگـی در ابعـاد گونـاگون حیـات       عیار و به عنوان دینی زمینی، داعیه ایدئولوژي تمام
بشري، اعم از اقتصـاد، سیاسـت، فرهنـگ، حقـوق و اخـالق دارد. از میـان تمـام ادعاهـاي         

، بـه عنـوان   »سیاست خـارجی لیبرالـی  «ن بحث، ی، و در ا»سیاست لیبرالی«ضوع لیبرالی، مو
شود. مسئله این است که سیاست خارجی لیبرالی چه نسبتی  یم یموضوع این نوشتار بررس

رغم ادعاهاي اخالقی فراوانی که دارد،  با اخالق دارد؟ آیا لیبرالیسم در سیاست خارجی علی
دارد یـا خیـر؟ اساسـاً آیـا عقالنیـت لیبرالـی بـه چنـین         حاضر است حریم اخالق را پاس ب

انجامد یا خیر؟ اهمیت ایـن بحـث از آن نظـر اسـت کـه لیبرالیسـم خـود را         پاسداشتی می
بشر، آزادي، دموکراسی و   منادي اخالق در عرصۀ سیاست از طریق حمایت از حقوق بزرگ

اینکـه اخـالق جایگـاه    خواند. روشن است که چنین ادعـاي بزرگـی بـدون     نفی استبداد می
    دهی به رفتارهاي سیاسی داشته باشد، زمینۀ ظهور پیدا نخواهد کرد. اي در سامان برجسته

  زم وجود سه عنصر در هر مکتب است:اخالقی عمل کردن پیروان یک مکتب مستل
اخالقی از انسـان بـه دسـت دهـد و      ي. مکتب باید به صورت پرقدرت و مستدل، تصویر1

  انسان را به طور کلی منتفی بداند. نگاه ابزاري به 
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گیرد باید غایات اخالقی باشـد. اگـر    . غایاتی که از سوي مکتب پیش روي عامل قرار می2
باشد، انتظار اخالقی عمل کردن از عامالن،   غایات ترسیم شده ماهیت صرفاً مادي داشته

  انتظار به جایی نخواهد بود.  
ل   ر روشبندي به اخالق را د د پايی. مکتب با3 ها هم مستدل ساخته باشد. اگر مکتبی توسـ

به هر روشی را براي رسیدن به اهداف تجویز کند، به طور طبیعی، براي پیروانش بسـتر  
  تمرّد از اخالق را فراهم ساخته است.

زند که در فضاي آن، اخالقی عمل  این سه عنصر در ارتباط با همدیگر، عقالنیتی را رقم می
مندانه جلوه خواهد نمود. هرگونه نقصی در هر یک از اضالع یاد شده، کردن منطقی و خرد

شود اخالقی عمل کردن خارج از عقالنیت باشد. دربارة مسئلۀ مورد بحـث، کـه    موجب می
بندي لیبرالیسم  شود: پاي کند، گفته می جایگاه اخالق در سیاست خارجی لیبرالی را رصد می

. غایـات اخالقـی   2. نگاه اخالقی بـه انسـان؛   1ت: به اخالق، در گرو پذیرش سه مسئله اس
 ل به اهداف سیاسی. یهاي غیر اخالقی در ن . ممنوعیت توسل به شیوه3براي سیاست؛ 

براي پی بردن به پاسخ مسئله، الزم اسـت عناصـر اصـلی سیاسـت خـارجی لیبرالـی را       
سید و پی خـواهیم  م. اگر این عناصر اخالقی باشند، زود به پاسخ سؤالمان خواهیم ریبشناس

الملل تمرّد از اصـول لیبرالیسـم اسـت و     ها در عرصۀ بین برد که اقدامات غیر اخالقی لیبرال
هـاي اصـلی سیاسـت     نباید این اقدامات را به پاي لیبرالیسم نوشت. اما اگر عناصـر و سـازه  

خـود  خارجی لیبرالی، خود غیر اخالقی باشند، به عکس نتیجۀ فوق خواهیم رسید. آنگاه به 
ها را در عرصۀ سیاست خارجی هم داراي ماهیـت   حق خواهیم داد رفتارهاي اخالقی لیبرال

  غیر اخالقی بدانیم.

  عناصر سازندة سياست خارجي ليبرالي
 هـاي لیبرالـی، کـه    ۀ آثار متفکران طراز اول لیبرالی و همچنـین رصـد رفتـار دولـت    عبا مطال
لیبرال همـراه بـوده اسـت، ایـن نتیجـه بـه        نظران هاي صاحب با تأییدات و همکاري معموالً

آید که سیاسـت خـارجی لیبرالـی داراي چهـار عنصـر اساسـی و بنیـادي اسـت:          دست می
شناسـی لیبرالـی مربـوط     نژادپرستی، سودگرایی، فریب و خشونت. عنصر نخست به انسـان 

ناسـی  ش شناسی لیبرالی ارتباط دارد. عناصر سوم و چهارم به روش است. عنصر دوم با غایت
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تک این عناصر در سیاست خارجی لیبرالی،  رفتاري لیبرالی ناظر است. در ادامه، جایگاه تک
شود. برایند این بررسی ما را رهنمون خواهد سـاخت تـا بـه جایگـاه      یبه اختصار بررسی م

  اخالق انسانی و فطري در سیاست خارجی لیبرالی پی ببریم. 

  . نژادپرستي۱
هایی است که از دوران باستان، در فکـر و اندیشـۀ سـاکنان     لت، یکی از خص»خودبرتربینی«

بینـی دیگـر جوامـع و نژادهـا همـراه       ت، که با کملزمین وجود داشته است. این خص مغرب
نقش بـارزي داشـته اسـت. اسـتعمار      دهی به سیاست خارجی جوامع غربی است، در جهت

، نویسـندة  منتسـکیو شـود.   یمـ آنان، با استناد به همین موضوع توجیه  يدیگر جوامع از سو
، که در آن دربـارة حقـوق طبیعـی، لـزوم آزادي، برابـري و بـرادري،       روح القوانینپرآوازة 

داده، آشـکارا مخـالفتش    تفکیک قوا، قانون اساسی، حکومت مشروطه و پارلمانی داد سخن 
پوستان از دایـرة   اهکند، با این استدالل که سی پوستان ابراز می  ها به سیاه م این ارزشیمعرا با ت

  انسانیت خارجند:
تواننـد مـورد    این موجودات که یکسره به رنگ سیاه هستند با چنان بینی پهن، کمتر مـی 

کنم خدا با شعوري کـه دارد، ایـن موجـود کریـه را بـا ایـن        من باور نمی ترحم قرار گیرند.
شد... اگر آنـان را  هاي کلفت و بینی پهن، به عنوان انسان خلق کرده با موهاي وزوزي و لب

  2آید که پس ما دودمان مسیحی نیستیم ! انسان بدانیم این سوء ظن پدید می
ها و رهبـران فکـري    داري از سوي لیبرال شناسی است که برده در همین چارچوب انسان

شود، بدون اینکـه تضـادي بـا شـعارهاي      گیري تبدیل می آنها به عملی درست و شایستۀ پی
دهد مردمان جوامع غیراروپایی  به اروپاییان حق می منتسکیوشته باشد. خواهی دا بشر  حقوق

کـن سـاختند، ناچـار     اروپاییان پس از آنکه [بومیان آمریکایی] را ریشه«را به بردگی بگیرند: 
در  3»ها را به بردگی کشند تا بتوانند آن سرزمین پهنـاور را آمـاده سـازند.    بودند که آفریقایی

پـردازي دربـارة آزادي و    هیـ دهـد همزمـان بـا نظر    به خود حق می الك همین فضاي فکري،
پـس از   جان اسـتوارت میـل  و  4معاش کند! دموکراسی، از طریق خرید و فروش برده، امرار

   بپردازد. دربارة آزادي، به نوشتن کتاب »کمپانی هند شرقی«بازنشستگی از 
جدیـد و ناشـناخته قـدم     ها با همین روحیۀ نژادپرستی و خودبرتربینی بـه جوامـع   غربی

گذاشتند. آنان به هنگام ورود به این جوامع و مواجهه با بومیان، این احساس را داشـتند کـه   
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هاي متشـخّص،   ارزش و مزاحم مواجهند و آنها به عنوان انسان گویا با یک عده حیوانات بی
آلکسی بزنند. ها، به هر جنایتی دست  داراي این حق هستند که براي از بین بردن این مزاحم

  هـا، غصـب   گـري  از وحشـی  1835) در گزارش جامعی به سال 1859ـ   1805( دو توکویل
 ،دهـد  هاي فجیع بومیان آمریکایی از سوي مهاجران اروپایی، گـزارش مـی   عام اراضی و قتل

بدون اینکه هیچ اعتراضی به اقدامات ظالمانۀ آنها داشته باشد. او با لحنی حق بـه جانـب و   
  نویسد:  ، میتأییدآمیز

روزگاري قبایلی که نام برده شد، تا سواحل اقیانوس اطلس گسترش یافتـه بودنـد. ولـی    
امروز براي دیدن یک فرد بومی، باید صدها فرسنگ در داخل قاره پیش رفت. این قبایـل  

و منقـرض   تنها به عقب راندند، بلکه آنها را در عین حال، مضمحل وحشی را اروپاییان نه
هاي جوان دیگري  میرند ملت روند و می تدریج که این مردم وحشی به عقب می ساختند. به

هـایی ماننـد    یابنـد. هرگـز در جهـان، جامعـه     رویند و توسـعه مـی   در همان سرزمین می
هایی مانند  اند، و هرگز در جهان، جامعه هاي اروپایی با چنین سرعتی رشد نکرده نشین کوچ

  5اند. رعت و شدتی نابود نگردیدهجامعۀ بومیان آمریکایی با چنین س
هاي مهـاجران و مظلومیـت بومیـان     گري در ادامه، پس از نقل چندین صفحه از وحشی يو

من تصویر قسمتی از دردهاي بزرگ بومیان را ترسیم کردم و عقیده دارم این «... نویسد:  می
در ادامـه،   وکویـل آلکسی دو ت 6»ناپذیرند و نژاد بومی آمریکا محکوم به فناست. دردها عالج

در میان بلیاتی که آینـدة ایـاالت متحـده را    «گوید:  پوستان دارد و می هایی هم به سیاه توصیه
   7»تر است! نماید نژاد سیاه از همه جدي تهدید می
نـدارد. او   دو توکویـل و  استوارت میـل  جان ، الكکمی از  هم در نژادپرستی دست هیوم

کند و از لزوم کنار  حشی بودن بومیان آمریکا را تأیید مینیز متمدن بودن جامعۀ خویش و و
  نویسد: آورد و می گذاشتن رفتار عادالنه با این وحشیان سخن به میان می

ها در ارتباط با جانوران، آشکارا به همین ترتیـب اسـت. اینکـه جـانوران      موقعیت انسان
گـذاریم.   یگـران وامـی  قدر از عقل برخوردارند، مطلبی است که روشن کـردن آن را بـه د  چ

کنـد آنهـا را نیـز     پوستان وحشی، ما را وسوسه می هاي متمدن به سرخ برتري آشکار اروپایی
دارد در رفتـار بـا آنهـا قیـد عـدالت و حتـی        در همین وضعیت قلمداد کنیم، و مـا را وامـی  

  8انسانیت را کنار بگذاریم!
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ــر ان    ــال غی ــه اعم ــا، در توجی ــایی در آمریک ــتعمارگران اروپ ــق  اس ــود در ح ــانی خ س
دیدنـد و در   ها، آنها را نه به چشم انسان، بلکه به چشـم حیوانـات وحشـی مـی     پوست سرخ

دادند. آنها حتی براي ایـن اقـدامات وحشـیانه، بـه       کشتن آنها هیچ تردیدي به خود راه نمی
ـ  9اندازة کافی دالیل مذهبی هم جور کرده بودند! د در نگاه مذهبی، بومیان عمال شیطان بودن

نژاد: تاریخ شناس آمریکایی، در کتاب  جامعه 11،توماس اف. گوست 10شدند! می و باید نابود 
ها تأکیـد   ، بر نقش مذهب پروتستانتیسم و یهودیت در نژادگرایی لیبرالیک ایده در آمریکا

عالم دینی پروتسـتان، در رأس کسـانی    12،جوسیا استرونگمعتقد است:  گوستکرده است. 
و تـرویج نژادپرسـتی نقشـی اساسـی بـر عهـده داشـت. او بـا تلفیـق           بود که در گسـترش 

و صـاحب اختیـار   » انگلـو ـ ساکسـون   «پروتستانتیسم و داروینیسم اجتماعی، عقیدة برتـري نـژاد   
آنهـا   پوسـتان مطـرح کـرد.    بودن این نژاد را از جانب خداوند به منظور نیست و نابود کردن سرخ

گفتند: مـا از جانـب    می 13خواندند، ئیل، برگزیدة خدا میاسرا در حالی که خود را همانند بنی
پوستان، آنها را نابود کنیم.  خدواند مأموریت داریم با ایجاد و گسترش بیماري در میان سرخ

خوراندن مشروب روم به بومیـان،  «ده، نوشت: یبعدها در دفاع از این عق 14بنجامین فرانکلین
  15»!ها از روي زمین بود ردن این کثافتبخشی از طرح و نقشۀ خداوند براي نابود ک

 52هـاي فکـري توسـط     م با این زمینه1787تدوین قانون اساسی ایاالت متحده در سال 
آنها با اینکه در این قانون بـه برابـري    16مرد سفیدپوست، ثروتمند و صاحب برده انجام شد.

د و نشـان دادنـد   ها تصریح کردند، ولی در عمل، همچنان مشی سابقشان را پی گرفتنـ  انسان
، منحصراً نژاد اروپایی است. این وضعیت تـا صـد سـال بعـد، یعنـی      »انسان«مقصودشان از 

داري سـودي نداشـت، ادامـه پیـدا کـرد.       اي شده بود که دیگر برده زمانی که اوضاع به گونه
داري را بر عهده داشت، هـدف از مبـارزاتش را نـه     ، که رهبري مبارزه با بردهآبراهام لینکلن

  دفاع از حقوق انسانی بردگان، بلکه حفظ وحدت و یکپارچگی ایاالت متحده اعالم کرد:
کردم، و اگـر   توانستم اتحادیه را بدون آزادسازي بردگان حفظ کنم این کار را می اگر می

کـردم و اگـر بـا     یافتم همـۀ آنهـا را آزاد مـی    با آزادسازي همۀ بردگان به این مهم دست می
توانستم این اتحادیه را حفظ کـنم ایـن کـار را     ها کردن بقیۀ بردگان میآزادسازي برخی و ر

کنم به این دلیل اسـت کـه    پوستان می داري و رنگین کردم. هر کاري که من در مورد برده می
   17 کند. معتقدم این کارها به حفظ اتحادیه کمک می
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   ۳۳ اخالق و جايگاه آن در سياست خارجي ليبرالي

حقـوق  «که در اعالمیـۀ  ها بود. آنها در حالی  مانند آمریکایی  انقالبیان فرانسوي هم یمش
هـا از لحـاظ حقـوق،     تمام انسـان «پرطمطراق تأکید کرده بودند  يا ، به گونه»بشر و شهروند

داري و تجارت برده ادامه دادند و حتی  ، اما همچنان به روند برده»شوند می آزاد و برابر زاده 
  18تعداد بردگانی که پس از انقالب وارد فرانسه شد، از گذشته بیشتر بود.

داري زمانی اتفاق افتاد که دیگر سودآور نبـود. اسـتدالل    ها از برده دست برداشتن لیبرال
داري و استعمار خالف اخالق  علیه بردگی، این نیست که برده ثروت مللکتاب  در اسمیت

کنـد کـه    اسـتدالل مـی   هاست، بلکه وي دقیقـاً بـه همـین نکتـه     کنندة حقوق انسان و تضییع
کـه در آن سـودي وجـود     يپـذیرد کـار   ي ندارد و عقل اقتصادي نمـی داري دیگر سود برده

هم دربارة لغو بردگی در ایاالت متحده، سـودآور نبـودن    دو توکویل 19ندارد، ادامه پیدا کند.
داري در ایـاالت متحـده، از نظـر     لغـو بـرده  «د: یگو داند. او می این عمل را عامل لغو آن می

ت، بلکه لغو بردگی از نظر رعایت منافع سفیدپوسـتان  رعایت نفع سیاهان انجام نگردیده اس
به مرور، سفیدپوستان پی بردند که بردگی با تمام قسـاوتی کـه در حـق بـرده      20»بوده است.

  21دارد، براي اربابان نیز شوم است. روامی
اش تجدیـد   شاید تصور شود به مرور، لیبرالیسم در باورهاي نژادگرایانه و اسـتیالجویانه 

ها در نیمۀ دوم قرن بیستم، دست از استعمار کشـیدند و دامنـۀ    است؛ چراکه لیبرالنظر کرده 
ها را زیر چتر حمـایتی خـود قـرار دادنـد. در سـال       حقوق بشر را گسترانیدند و تمام انسان

را تصویب کـرد کـه در آن بـر    » اعالمیۀ جهانی حقوق بشر«با همت آنها سازمان ملل  1948
دور از  بینانـه و بـه   کید شده است. ولی این تصور بیش از حد خـوش ها تأ برابري تمام انسان

هـا را   واقعیت است. واقعیت این است که اساساً عقالنیت لیبرالی به هیچ وجه، برابري انسان
از » داروینیسـم اجتمـاعی  «داري و برایند آنها اصل  گرایی، سرمایه تابد. فردگرایی، سود برنمی

بینانـه   گذشته تا به حال بوده است. بر همین اساس، تحلیل واقـع اعتقادات ثابت لیبرالیسم از 
هـا، بـه ویـژة در     ها و عملکردهـاي لیبـرال   و درست از تغییرات ضعیف و جزئی در نگرش

الملل، را نه تغییرات بنیادي و مـاهوي، بلکـه تغییـرات     عرصۀ سیاست خارجی و روابط بین
را بـا   اسپنسـر د دارونیسـتی  یـ ختیارگرا عقاهاي ا صوري و تاکتیکی بوده است. امروزه لیبرال

نیز بر ایـن بـاور اسـت کـه تبعیضـات       روژه گاروديکنند.  تر تکرار می تر و مقبول بیانی نرم
لیبرالــی بــدون آنکــه برطــرف شــده باشــد، بــه شــکل نهادینــه و بســیار پیچیــده همچنــان  
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نـژاد سـفید   ، ممکن است موانع قانونی کـه باعـث جـدایی    دو توکویلبه قول  22پابرجاست.
اروپایی از سیاه آفریقایی و سرخ آمریکایی شد به تدریج از میان برود ـ کـه امـروزه چنـین     
شده است ـ ولی مانع اخالقی بر جاي خود استوار اسـت؛ بـدین معنـا کـه اصـول بردگـی        

کند، ولی توهمات و تعصباتی که نتیجۀ بردگی است پس از برچیدن اسـاس   نشینی می عقب
  23بر جاي خود باقی و استوار است.  بردگی، باز هم

 . سودگرايي ۲
ه کننـده و مشـروعیت     سودگرایی در سیاست خـارجی، شـاه   بخـش آن دسـته از    کلیـد موجـ

عملکردهاي دولت لیبرال است که در آن منافع طبقۀ حاکم و یا منافع ملّی نهفته باشد. اصل 
؛ زمـانی اقتضـاي صـلح و    سود به دلیل نسبیتی که در درونش نهفته اسـت، اقتضـائاتی دارد  

امنیت و زمانی دیگر اقتضـاي جنـگ و درگیـري، زمـانی وفـاي بـه عهـد و زمـانی دیگـر          
خواهان و زمـانی دیگـر حمایـت از اسـتبداد و      عهدشکنی، زمانی حمایت از آزادي و آزادي

مستبدان. به هر حال، مشروعیت هر قانون و اقدامی به اصل سودمندي وابسته است. قانونی 
   و درست است که در پرتو آن، سودي نصیب کشور شود. عادالنه

هـا در آن   قوانین مساوات و عدالت به شرایط و حاالت خاصی بستگی دارند که انسـان  
است؛ همان سـودي کـه از حفـظ    » سودمندي«قرار دارند. منشأ وجودي این قوانین مرهون 

وضعیت زندگی انسان را  شود. هر جنبۀ مهمی از دقیق و منظّم این قوانین نصیب جامعه می
ایم   ایم و ذات آن را نابود ساخته فایده کرده که برعکس کنیم... با این کار، عدالت را کامالً بی

    24ایم. ها را از قید متابعت آن رها کرده و انسان
هاي انسانی در مصاف با منافع ملّی، به طور کلی ارزش و اهمیت خـود   اخالق و ارزش

پـذیرد   مالحظات اخالقی در سیاست خارجی را فقط تا آنجا می یومهدهند.  را از دست می
ها به صورت کلّی، عرصۀ حضور  برخی از لیبرال 25که اخاللی در منافع ملّی به وجود نیاورد.

گوینـد: بـه محـض اینکـه پـا را از       آنها می 26کنند. اخالق را به امور فردي و ملّی محدود می
دهـد و حتـی ممکـن     معناي خود را از دست می اخالق سطح ملّی بیرون گذاشتیم التزام به 

ضد اخالق تبدیل شود. آنچه در عرصۀ فراملّی، چه به لحاظ روش و چه به لحـاظ   است به
هـانس   شود، منـافع ملّـی اسـت، نـه اخـالق.      ها معیار محسوب می گذاري براي لیبرال هدف

دام در چـارچوب منـافع   ، کـه اقـ  »وظیفۀ رسمی«دهد بین  مردان هشدار می به دولتمورگنتا 
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، که برگرفته از احساسات اخالقی اسـت، فـرق بگذارنـد.    »آرزوهاي شخصی«ملّی است، و 
آنها مجازند در امور فردي خویش، اخالقی باشند و عادالنه رفتار کننـد، امـا در مقـام یـک     

شناس، حق ندارند اسیر احساسات شوند و از محوریـت منـافع ملّـی غافـل      دولتمرد وظیفه
 فردریـک ، پادشـاه پـروس، بـود.    فردریک کبیراین سخن ـ در واقع ـ تکرار سخن    27.شوند

ناپذیر اسـت کـه بایـد همگـان بـر       گفته بود: التزام به منافع ملّی تنها قانونی مقدس و خدشه
   28اساس آن رفتار و افکارشان را تنظیم کنند.

سیاسـت خـارجی آمریکـا     پرداز آمریکایی، با همین مدعا، مدار و نظریه سیاست، جورج کنان
گویـد: در ایـن دوره، سیاسـت خـارجی بـه دلیـل         کند و می را نقد می 1955ـ   1900هاي  در سال

اتخاذ رویکرد حقوقی و اخالقی، مسیري ناشیانه و ابلهانه پیمـوده و منـافع ملّـی را در آن مقطـع،     
گویـد:    مـی بر همین اساس، با اشاره به محاصـرة کوبـا،    دین آچسن 29.مخدوش ساخته است

الملل در رنگ و لعاب دادن به مواضع ما، با استفاده از مـنش برخاسـته از اصـول     حقوق بین
 30داند. بند نمی اخالقی بسیار کلی، مفید است، هرچند ایاالت متحده خود را بدان پاي

اسـتعمار   31آمادگی دارد در وضعیت سودآور هـر اقـدامی را توجیـه نمایـد.    » سود«اصل 
رود و حاوي  که نماد عینی و آشکار سیاست خارجی لیبرالی به شمار میهاي ضعیف،  ملت

هاست، از دریچۀ همین سودگرایی توجیـه عمـل پیـدا کـرده      انبوهی از جنایات و بداخالقی
ها دربارة استعمار ـ اعم از موافقـان و مخالفـان ـ      هاي لیبرال بندي استدالل است. در صورت

هاي منتقـد اسـتعمار اگـر از بعـد      ي داشته است. لیبرالا ارجاع به اصل سود جایگاه برجسته
پرداختنـد، امـروز بـراي آنهـا مایـۀ مباحـات بـود و         اخالقی و انسانی، به نقد این پدیده می

کرد. ولی در میـان   دهند محمل مناسبی پیدا می شعارهایی که دربارة آزادي و حقوق بشر می
  ها، چنین منتقدانی سراغ نداریم.  لیبرال

کردند نظام اقتصادي انگلستان از ناحیـۀ اسـتعمار    استدالل می میلجیمز  وبنتام  اسمیت،
گـذاري   هاي سـرمایه  نظرش بر این بود که به اندازة کافی، فرصت اسمیت 32شود. متضرّر می

هاي مملکت  سرمایه در داخل انگلستان وجود دارد. بنابراین، بهتر است دولت به جاي اینکه
جیمـز  و  بنتـام  33د، در داخل کشور در کارهاي مولّد به کار اندازد.را در مستعمرات تلف کن

گفتنـد: اقتصـاد انگلسـتان از ناحیـۀ      هاي سنگین استعمار، مـی  عالوه بر ارجاع به هزینه میل
   34 تجارت با مستعمرات متضرّر شده است.  انحصاري کردن
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استعمار نباشند. کرد منتقدان به طور قاطع و همیشه مخالف  نسبیت سودگرایی اقتضا می
مواجـه  » مازاد جمعیت«اي به نام  وقتی با مسئله، 1805تا  1800هاي  در سال بنتاماز این رو، 

توانسـت مفـرّي بـراي     پیونـدد، و چـون مسـتعمرات مـی     شود، به هواداران استعمار مـی  می
هـم مـازاد جمعیـت را بـه عنـوان       جیمز میل 35جمعیت مازاد باشد، به دفاع از آن پرداخت.

دهـد؛ چـون بـه نظـر وي،      پذیرد، ولی همچنان به مخالفتش با استعمار ادامـه مـی   ضل میمع
کند، فراتر از منفعت اندکی اسـت کـه از     هاي سنگینی که استعمار بر کشور تحمیل می  هزینه

  36شود. ناحیۀ کاهش جمعیت عاید کشور می
د به دلیـل نزدیکـی   در هر صورت، هر سه منتقد با استعمار مناطق سودآور، همانند ایرلن

الجیشی و هنـد بـه دلیـل بـازار      به انگلستان و سواحل آفریقاي غربی به دلیل موقعیت سوق
یـک اسـتدالل   بنتـام  کردنـد.   اي که داشت، موافقـت مـی   پرسود و غناي معدنی و مواد اولیه

تمـدن و نـاتوان از ادارة جامعـه     و بی  گفت: هندیان مردمانی وحشی اخالقی هم داشت؛ می
ند و بریتانیا به عنوان کشور متمدن و پیشرو، وظیفه اخالقی دارد این جامعۀ مفلـوك را  هست

     37هاي تمدن برساند. از طریق استعمار، به دروازه
منـافع و   38،»کمپـانی هنـد شـرقی   «، که مستقیماً از طریق حضـور در  جان استوارت میل

قید و شرط از استعمار پرداخت  نتایج پربار حاصل از استعمار را لمس کرده بود، به دفاع بی
ترین مدافع امپراتـوري در نیمـۀ دوم    و با توجیهات اقتصادي، فرهنگی و سیاسی، به برجسته

همراه ساخت. او از نظر  لیبرال را با خود  هاي قرن نوزدهم تبدیل شد و نسلی از امپریالیست
المللـی بـاال    امع بینزنی انگلستان را در جو گفت: استعمار قدرت سیاسی و چانه سیاسی، می

هـا را بـه    مسـتعمره  میلبه لحاظ اقتصادي و فرهنگی،  39برد و از این رو، باید حفظ شود. می
هـاي غیرمتمـدن و وحشـی     نشین) و مستعمره (سفیدپوست» هاي متمدن مستعمره«دو دستۀ 

انیـا  گفت: منافع بریت  بندي، می و بر اساس این تقسیم 40) تقسیم کرده بود نشین پوست (رنگین
هاي دستۀ اول به کـار اندازنـد و    هایشان را در مستعمره  گذاران سرمایه کند سرمایه ایجاب می

  هاي دستۀ دوم تأمین نمایند. مواد اولیه و محصوالت کشاورزي ارزان قیمت را از مستعمره
ها با همین نگاه، پس از مدتی هند را از کشوري صـادر کننـده بـه وارد کننـدة      انگلیسی

به مسـتعمرات دسـتۀ دوم اساسـاً نبایـد بـه       میلاز نگاه  41انگلیسی تبدیل کردند. مصنوعات
عنوان کشور و جامعۀ انسانی نگاه شوند، بلکه آنها مراکز و تأسیسات تولیـدي و کشـاورزي   
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هند غربی جایی است که انگلـیس  «برداري کرد.  اي هستند که تنها باید از آنها بهره دورافتاده
کاالي استوایی دیگر مناسب یافته است. همۀ سـرمایۀ بـه     کر، قهوه و چند قلمآن را براي تولید ش

  42 »چرخد. می ها کار رفته سرمایۀ انگلیسی است و تقریباً تمام صنعت براي مصرف انگلیسی
فرهنگـی را پـیش     همچنین براي بسط و گسترش امپراتـوري بریتانیـا ایـن توجیـه     میل

  اي ساز دارد. گویا وي مقیـاس حاضـر و آمـاده    شی تمدنکشید که امپریالیسم انگلستان نق می
توانست جایگاه تمـدنی   ها در اختیار داشت و با آن می بندي ملت براي سنجش تمدن و رتبه

 43ملت روي زمین یافتـه بـود    ترین ملت انگلستان را متمدن میلهر ملتی را نشان دهد! آقاي 
انـد و انگلسـتان داراي یـک رسـالت      تمدن و وحشـی  و ایرلند بی هاي آسیا، آفریقا معتقد بود ملت

مـدیریت   اخالقی است؛ آن رسالت این است که جوامع فاقد تمـدن را بـا اسـتبداد خیرخواهانـه،    
اي در اندیشـۀ   بندي یـاد شـده جایگـاه برجسـته     تقسیم 44هاي تمدن برساند. کرده، به دروازه

لش، آزادي، دموکراسی و حقـوق  دلی  بندي سودگرایانه و بی داشت. وي با تقسیم میلسیاسی 
   45دانست. کشی را سهم جوامع غیرمتمدن می بشر را الیق جوامع متمدن، و استبداد و بهره

ها در نیمۀ دوم قرن بیستم به این نتیجه رسیدند که باید بـه شـکل کارآمـدتري از     لیبرال
ها افـزایش   تاستعمار روي آورند. آنها در شرایطی قرار گرفته بودند که هم سطح آگاهی مل

بـرآوردن بـود و هـم     پس از دیگـري در حـال سـر    طلبانه یکی  هاي استقالل یافته و جنبش
خودشان به دلیل پشت سر گذاشتن دو جنگ بزرگ و پرهزینه، رمقی برایشان نمانده بود تـا  
همانند گذشته، مستعمراتشـان را کنتـرل کننـد. بـه همـین دلیـل، بـدون اینکـه بخواهنـد از          

بکشند و یا دیگر جوامع را به عنـوان جوامـع انسـانی برابـر بـه رسـمیت        سودگرایی دست
  بشناسند، به اشکال جدید استعمار روي آوردند.  

سازمان ملل متحد، که به دست همین استعمارگران تأسیس شـده بـود، در اواخـر سـال     
 ، خاتمۀ کار استعمار را اعالم کرد و از استعمارگران خواسـت تـا بـدون هـیچ قیـد و     1960

شرطی، به استعمار خود در تمام سطوح پایان دهند. این اعالمیه تسلّط و استعمار بیگانگـان  
را نفی حقوق اساسی بشر و خالف موازین منشور ملل متحد و محذوري براي تعمیم صلح 
و همکاري جهانی دانست. مجمع عمومی تأیید کرد که تمامی ملل حق خودمختاري دارنـد  

اي براي تأخیر  سی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی هرگز نباید بهانهآمادگی کافی سیا  و عدم
  .در اعطاي استقالل به کشورها باشد
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کارانه خواستند ضمن آنکـه خـود را مـدافع آزادي و حقـوق      ها با این اقدام فریب لیبرال
هاي سنگینی که استعمار در شرایط پس از جنگ بر آنها تحمیل  دهند، از هزینه بشر نشان می

باشند از منافع استعمار دست بکشند. براي   کرد، خالص شوند، بدون آنکه واقعاً خواسته می
  این منظور، ترفندي به کار بستند: از استعمار مستقیم به استعمار غیر مستقیم روي آوردند.  

االمکان از حضـور مسـتقیم، بـه ویـژه در شـکل نظـامی،        در شکل جدید استعمار، حتی
خـواه و طالـب ترقّـی و پیشـرفت      ن کشور بومی و بـه ظـاهر وطـن   شود. سرا خودداري می

هـاي   کننـد. کودتاهـاي نظـامی، درگیـري     کشورند، اما در واقع، منافع بیگانگان را دنبال مـی 
هـاي ملّـی و مـذهبی، بسـط فقـر،       افروزي میان همسایگان، ترور شخصـیت  داخلی و جنگ

 شود. ستعمار، از آنها استفاده میاعتیاد و هرزگی ابزارهایی هستند در شکل جدید ا فحشا،
، کـه در روزهـاي   »همبستگی مردم آسیا، آفریقا و آمریکـاي التـین  «در نخستین همایش 
اي دربـارة اسـتعمار کهنـه و     نامـه  در هاوانا تشکیل شد، قطـع  1966سوم تا دوازدهم ژانویه 

  نامه آمده است:  استعمار نو صادر گردید. در قسمتی از این قطع
هاي ملّی، فرهنگی و مذهبی مردم  اش، سعی دارد تا ارزش براي تضمین سلطه امپریالیزم

جهان سوم را نابود کند و دستگاهی براي دوام سلطۀ خود تأسیس نماید. این دستگاه شامل 
هـاي سـرّي    هاي نظامی، مراکز سرکوب محلّی، امضـاي معاهـده   نیروهاي مسلّح ملّی، پایگاه

المللـی اسـت. آنهـا بـراي بـه قـدرت        اي و بین جمی منطقههاي تها نظامی و تشکیل اتحادیه
هایی همچون کودتا و ترور رهبران سیاسی، هیچ ابـایی   هاي خود، از شیوه رساندن عروسک

  46کنند. هاي فریبنده استفاده می ندارند، و براي تثبیت سلطۀ اقتصادي خود، از وام
خواهـد دیگـر    ست کـه مـی  کند این ا از جمله اهدافی که شکل جدید استعمار دنبال می

جوامع را به بازار محصوالت خود تبدیل نماید. این سیاست در گذشـته نیـز وجـود داشـته     
است. در گذشته، این کار بیشتر از طریق اجبار، انجام کودتاها و در نهایـت، اشـغال نظـامی    

تغییر «ق شود از طری شد، اما امروزه روشی که براي تسخیر بازارها به کار گرفته می انجام می
هـا،   گیرد. براي این منظور، به ابزارهـاي ارتبـاطی هماننـد فـیلم     جوامع صورت می» فرهنگ

روژه شـوند.   اي متوسل می هاي ماهواره ها، مجالت، اینترنت، صنعت تبلیغات، و شبکه کتاب
  معتقد است: گارودي

دنبـال  المللی بـه وجـود آمـده، بـه      سیاست خارجی آمریکا، که در جهت ایجاد نظم بین
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هاي سودآور براي آمریکا باشند و امکـان   گذاري ایجاد جوامع بازي است که پذیراي سرمایه
هاي آمریکایی و شعب  برداري شرکت ها و بهره توسعۀ بازار صادرات و نقل و انتقال سرمایه

جوامعی هستند که پـذیراي  » جوامع باز«محلّی آنها از منابع انسانی و مادي را فراهم آورند. 
  47وذ اقتصادي و نظارت سیاسی آمریکا هستند. نف

یکی از شگردهایی که استعمارگران بـراي تـداوم نفوذشـان در کشـورهاي مسـتعمره و      
رغـم اینکـه بـه لحـاظ      جهان سوم انجام دادند این بود که کاري کردند که این کشورها علی

اي این منظـور، بـه   شوند، در بعد اقتصادي همچنان وابسته باقی بمانند. بر سیاسی مستقل می
الملل و در عرصـۀ داخلـی ایـن کشـورها روي      ساز در عرصۀ بین هاي متعدد وابسته سیاست

کننده دست زدند. در  نهادها و تدوین مقرّرات کنترل  الملل، به تأسیس آوردند. در عرصۀ بین
محصـولی شـدن و تهیـۀ مـواد خـام       عرصۀ داخلی، بسیاري از این کشورها را به سمت تک

تـداوم اسـتعمار،    نیاز صنایع غربی کشاندند. ولی شاید از همه مؤثرتر و کـاراتر بـراي  مورد 
اگـر در اسـتعمار    48المللی در کشورهاي جهان سوم باشـد.  پیکر بین هاي غول حضور شرکت

کردنـد،   کالسیک، استعمارگران با اشغال سرزمینی و با نیروي نظامی اهدافشان را تعقیب می
هـا، کـه از قـدرت     انـد. ایـن شـرکت    نظامیان را بـر عهـده گرفتـه    ها نقش اکنون این شرکت

بـا   49شـوند،  هاي متبوعشان هم حمایت مـی  اقتصادي فراوانی برخوردارند و از جانب دولت
هـاي میزبـان در    مندي از امتیازهاي فراوانی کـه دولـت   هزینۀ کم و با بهره ظاهري انسانی، با 
عظیمی از اقتصاد، سیاست و حتی فرهنـگ ایـن   دهند، عمالً زمام بخش  اختیارشان قرار می

  50گیرند. جوامع را در دست می
  . فريب۳

ل شـده   غها از آ یکی دیگر از محورهاي اساسی و مؤثري که لیبرال و   از تاکنون بـه آن متوسـ
است. آنهـا در انجـام ایـن    » فریب«اند، اصل  ها و اهدافشان را به وسیلۀ آن دنبال کرده آرمان

هـا و   انـد قسـاوت   اي که در لـواي آن، توانسـته    اند، به گونه ندانه عمل کردهکار، بسیار هوشم
اي مثبت، مدافع حقوق بشر و طالـب   هایشان را به خوبی بپوشانند و از خود، چهره خشونت

هـایی   هـاي غیـر وابسـته و مسـتقل چهـره      آزادي به جهانیان بنمایانند و در مقابل، از دولـت 
غیر اخالقی بسازند. البتـه ایـن شـیوة     قوق بشر، مستبد وخشن، غیر دموکراتیک، مخالف ح

  اي است که مکتب لیبرالیسم در اختیار پیروانش قرار داده است. عمل توصیه
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وارونـه نشـان دادن    هـاي انسـانی،   هاي اخالقـی و آرمـان   استفادة ابزاري از دین، ارزش 
هـا   ایی واقعیـت نمـ  نمـایی و کوچـک   هـا، بـزرگ   ها، تحریف و مخفی کردن واقعیت واقعیت

ها براي نیل به اهدافشـان، از جملـه بـراي تنبیـه و مطیـع       هاي مؤثري هستند که لیبرال شیوه
گیرند. تقریباً تمام کشورهاي مستقل غیر لیبـرال   هاي مستقل، آنها را به کار می ساختن دولت

 هایی همچون نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و عـدم التـزام بـه دموکراسـی     به بهانه
هاي غربی، به ویژه ایاالت متحده و انگلستان، قرار دارند. عـدم صـداقت    تحت فشار دولت

شـود کـه همزمـان بـا طـرح ایـن ادعاهـا،         هـا از آنجـا روشـن مـی     آنها در طرح ایـن اتهـام  
دیکتاتورهاي زیادي را در کنف حمایت خود دارند و دست آنها را در انجام انـواع جنایـت   

حالی که ـ به عنوان نمونه ـ در خصـوص ایـران، از نظـام اسـتبدادي،       اند. آنها در  بازگذاشته
پـس از انقـالب، نظـام مردمـی و مسـتقل       51کردند، ضدمردمی و وابستۀ پهلوي، حمایت می

ترین فشارهاي سیاسی، اقتصادي، تبلیغـاتی و حتـی نظـامی     جمهوري اسالمی را زیر شدید
کـرد   ت ساله را بر ملت ایران تحمیـل  قرار دادند. رژیم بعث عراق با حمایت آنها جنگ هش

   زنند. هاي تروریستی هنوز با حمایت آنها دست به ترور و کشتار ملت ایران می و گروه
تـوان در مواجهـه بـا برخـی از حکّـام       ها را می لیبرال» یک بام و دو هواي«این سیاست 

تـرین   ، ابتـدایی مستبد عرب نیز به خوبی مشاهده کرد. در حالی که در برخی از این کشورها
شود و حقوق بشر کمترین بهایی ندارد، اما تحت حمایت  مظاهر دموکراسی هم رعایت نمی

کامل مدعیان مدافع حقوق بشر، آزادي و دموکراسی قرار دارند. اظهار نظر سفیر آمریکـا در  
، در مصاحبه با یک نشریۀ عربـی بسـیار عجیـب اسـت. او در ایـن      جیمز اسمیتعربستان، 
حکومت عربستان کامالً مردمی اسـت و  «دارد:  دربارة حکومت آل سعود اظهار میمصاحبه، 

ایـن سـخنان در حـالی     52» ترند! حاکمان آن از دیگر کشورهاي منطقه، به مردم خود نزدیک
شود که حکومت عربستان به سرکوب شهروندان خـود و مـردم بحـرین مشـغول      اظهار می

  افغانستان و یمن را تحت حمایت خود دارد.   هاي عراق، سوریه، است و همزمان تروریست
تر از آن است کـه در آن   خواهی نیز روشن هاي لیبرال در قبال دموکراسی دورویی دولت
هـاي   نظـام  ساله نشان داده اسـت کـه آنهـا حاضـر نیسـتند       کم تجربۀ سی تردید شود. دست

اضرند بـه هـر ترفنـدي    ها، ح گونه حکومت دموکرات مستقل را بپذیرند و براي مقابله با این
دست بزنند. پیروان مکتب لیبرالیسم در حـالی کـه مـانع حرکـت مـردم سـوریه بـه سـمت         
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   ۴۱ اخالق و جايگاه آن در سياست خارجي ليبرالي

هـا و مخالفـان    تکفیـري  هـا،  شوند و به صورت کامالً آشکاري از تروریسـت  دموکراسی می
گیري دموکراسی در سـوریه ممانعـت    کنند و به این صورت، از شکل دموکراسی حمایت می

هـاي مسـتبد، جانـب     هاي عربستان و بحرین با حکومت د، در مواجهۀ ملّتآورن به عمل می
گیرند. این وضعیت مقابله با دموکراسی و حمایت از دیکتاتورهـا تـا حـد     دیکتاتورها را می

کند و اگر به هر نحوي نتوانند از سقوط حکومت اسـتبدادي جلـوگیري    ممکن ادامه پیدا می
اي منحرف کننـد   کنند آن دموکراسی را به گونه الش میکنند و گریزي از دموکراسی نیابند ت

  که اثرگذاري مردم را در آن به حداقل برسانند. 
 ویلیـام بـولم  ها، پروندة قطوري است.  هاي آمریکا در انحراف دموکراسی پروندة دخالت

کشور جهان پرداختـه و برخـی از شـگردهاي بـه کـار       23به مداخالت آمریکا در انتخابات 
   53تغییر نتایج انتخابات به نحو دلخواه را شرح داده است.رفته جهت 

تـوان بـه عـدم     هاي کشتار جمعی مسئلۀ دیگري است که در پرتـو آن، مـی   مسئلۀ سالح
هاي لیبرال، از جمله حکومت ایـاالت متحـده، در    هاي لیبرالی پی برد. دولت صداقت دولت

هـاي کشـتار جمعـی     الحکنند مخالف گسترش سـ  جهت حمایت از حقوق بشر، وانمود می
یابی بـه   هستند و با همین بهانه، براي کشورهاي مستقل، همانند ایران، به بهانۀ احتمال دست

خانـۀ   تـرین ذرات  کننـد، در حـالی کـه خـود عمـالً بـزرگ       اتمی، مجازات تعیین مـی  سالح 
گـر  اي جهان را در اختیار دارد و آمریکا تنها کشوري است که با حمایت دی تسلیحات هسته

هاي لیبرال، از بمب اتمی استفاده کرده است. آمریکا در حالی سایر کشورهاي جهـان   دولت
دارد کـه خـود از امضـا و     اي وامـی  هـاي هسـته   را به امضا و تصویب معاهدة منـع آزمـایش  

هـاي   خواهـد برنامـه   کند. آمریکا حتی از برخی کشورهاي مستقل مـی  تصویب آن امتناع می
هاي وسـیعی بـراي توسـعۀ     را متوقف کنند، در حالی که خود برنامه آمیز خود اي صلح هسته
کند به نسل جدیـد و   اش تدارك دیده و هر از گاهی، با افتخار اعالم می اي خانۀ هسته ذرات

کـاري   هاي فراوان دیگري از فریب نمونه 54هاي اتمی دست یافته است. تري از سالح پیشرفته
هاي لیبرال، به ویژه ایاالت متحده، وجـود دارد   ولتها در سیاست خارجی د و قلب واقعیت

  55که پرداختن به آنها بیرون از حوصلۀ این نبشتار است.

    . خشونت۴
با تصوري کـه   ماکیاولاخالق لیبرالی در امتداد اخالق ماکیاولی قرار دارد. فضایل مورد نظر 
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قیـت، قـدرت و   از هدف انسان داشت، هماهنگ بود. در باور او، هدف انسان تحصـیل موف 
شـود کـه انسـان را در رسـیدن بـه       شامل صفاتی می» فضیلت«شهرت است. در این زمینه، 

لیبرالیسم هم غایت انسان را در همین خیرات مـادي   56رساند. هاي یاد شده، یاري می ویژگی
هـاي منتهـی بـه     ـ البته با بیـانی متفـاوت ـ راه     ماکیاولکند. لیبرالیسم نیز همانند  خالصه می

تأکیـدي خـاص دارد و   » قدرت«کند. اخالق ماکیاولی بر عنصر  ات یاد شده را تأیید میخیر
کـم در عرصـۀ سیاسـت     انگـارد. لیبرالیسـم نیـز ـ دسـت      قدرت را عاملی براي حقّانیت می
شمارد. تحت تأثیر همـین اندیشـه اسـت کـه کشـورهاي       خارجی ـ حق را مولود قدرت می 

دادند مدیریت جهان را بر عهده بگیرند  به خود حق  هاي اول و دوم جهانی، پیروز در جنگ
اي بـه   ها، امتیاز ویژه و به ویژه، پس از جنگ دوم، براي خود بدون توجه به آراي دیگر ملت

اعالمیـۀ جهـانی   «هاي گونـاگون جهـان،    شوند و بدون توجه به فرهنگ قایل » حق وتو«نام 
یند که حق منحصر در همین مواد است را تدوین کنند و به جهانیان تحمیل نما» حقوق بشر

  و همگان باید از آن تبعیت کنند، بدون اینکه خود هیچ التزامی به آن داشته باشند.
هـاي لیبـرال در جهـان، امـروزه نمـایش       هاي دوگانۀ دولـت  در واقع، رفتارها و سیاست

در سیاست  به شهریار را ماکیاولهاي  توانیم توصیه واضحی از اخالق ماکیاولی است. ما می
خـواهی   اگـر مـی  «کنـد:   مـی    به پادشـاه توصـیه   ماکیاولها مشاهده کنیم.  خارجی این دولت

خـواهی بـر قـدرتت افـزوده شـود، بایـد از دو اهـرم         قدرتت دوام داشته باشـد و اگـر مـی   
  »، به اندازه و بجا استفاده کنی.»فریب«و » خشونت«

و دیگـري از راه  » قـانون «از راه  تـوان رفـت: یکـی    براي رسیدن به هدف، از دو راه می
هاسـت. ولـی چـون طریقـۀ اول غالبـاً       ها و دومی شایستۀ حیوان اولی شایستۀ انسان». زور«

کند. بنابراین، بر شهریار الزم است کـه   تأثیر است، تشبث به طریقۀ دوم ضرورت پیدا می بی
بـه کـاربردن هـر کـدام     ها را خوب بداند و موقع را براي  طریقۀ استعمال هر دوي این شیوه

  نیک بسنجد. 
براي شهریار ضرورت دارد که راه به کار بردن خوي انسـانی و حیـوانی را خـوب بلـد     

وجود دیگري پایدار نیست. ولی از آنجا که شهریار بایـد   باشد و بداند که یکی از این دو بی
از میان جـانوران،   طبیعتش را چگونه عاقالنه به کار برد، بر اوست که  بداند که نیمۀ حیوانی

اش، در تن دادن بـه   شیر و روباه را به عنوان سرمشق برگزیند؛ زیرا شیر براي تحصیل طعمه
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از گزنـد گرگـان در امـان نیسـت. در ایـن       ناپـذیر اسـت، و روبـاه    رنج و کوشش، خستگی
گري روباه را براي دفع گزند با صولت شـیر بـراي    صورت، بر شهریار واجب است که حیله

  57ادن قدرت، همراه سازد.نشان د
قرار دارد، ولی در این بین ـ   ماکیاولهرچند اخالق نوین به طور کلی، تحت تأثیر آراي 

کنـه سیاسـت    58دارد. ماکیـاول لیبرالیسم تعلّق بیشتري بـه   تر ارائه شد ـ  با توضیحی که پیش
سـت  به نمایش درآمـده اسـت؛ آنجـا کـه گفتـه: سیا      تئودور روزولتلیبرالی در این سخن 

سیاستی که بـه خـوبی آن را    59برم. و چماقی در دست، پیش می ام را با گفتاري آرام خارجی
 روزولتسخن  توانیم ببینیم. هاي لیبرالی می ها و دیگر دولت ها، آمریکایی در رفتار انگلیسی

کند و زمـانی کـه    دیپلماسی استفاده می به این معناست که تا زمانی که ممکن باشد، از حربۀ
  شود.  ماسی کارگر واقع نشد به زور متوسل میدیپل

هـا در عرصـۀ    هـایی اسـت کـه لیبـرال     ترین شیوه یکی از مهم» افروزي  جنگ«رو،  از این
تـوان گفـت: هـیچ     کنند. به جرئـت مـی   سیاست خارجی از طریق آن، منافعشان را دنبال می

ها  ها و تخریب آبادي نسانایدئولوژي و مکتبی در طول تاریخ به اندازة لیبرالیسم، در کشتن ا
  60 براي رسیدن به مال و منال و پیشبرد منافعش، حریص نبوده است.

کارانه، نتیجـۀ مطلـوب    هاي فریب زمانی که از روش، ماکیاولهاي  ها بر اساس توصیه لیبرال
نگـرد و   ، که از دریچۀ سودمندي به عالم مـی هیومشوند.  درنگ، به خشونت متوسل می نگیرند بی

عدالت را در جنـگ   شود، در اظهار نظري صریح، را از سودمندي جویا می» عدالت«تفسیر حتی 
  کند:  رحمی باز می آورد و راه را به روي هرگونه قساوت و بی به حالت تعلیق درمی

آیا خشونت در جنگ چیزي اسـت جـز بـه تعلیـق درآوردن عـدالت در میـان طـرفین        
هایی  شوند، قاعده یگزین عدالت و مساوات میمتخاصم؟ قوانین جنگی که در آن شرایط جا

اند و وقتی یک  هستند که براي سوء استفاده و به کارگیري در آن شرایط خاص تدوین شده
شـود،   داننـد وارد جنـگ مـی    ملت متمدن با وحشیانی که حتی قوانین جنگ را محترم نمـی 

را کنار گذارد و براي عقب  آیند، ملت متمدن نیز باید آن قوانین وقتی این قوانین به کار نمی
  61بار و مهلکی دست گشاید. نشاندن متجاوزان، به هر عمل خون

داري و اسـتعمار. اخـالق    پروندة لیبرالیسم پر است از: تـرور، قتـل عـام، غـارت، بـرده     
لیبرالی، که مروج سودگرایی فردي است، و براي رسیدن به اهداف مادي، به راحتـی مجـوز   
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خویی در میـان   کند، موجب شده است روحیۀ درنده کسی صادر می هر عملی را در حق هر
مشـربان و   هـا حتـی نسـبت بـه هـم      ها به شدت تقویت شود. با ایـن روحیـه، لیبـرال    لیبرال

هاي عمـدة   ها در کانون ها قرن فکرانشان هم برخورد انسانی ندارند. به همین دلیل، لیبرال هم
تـرین شـغل و وظیفـه را کشـتار یکـدیگر       ریفتمدن غرب ـ فرانسه و آلمان ـ برترین و ش  

این وضعیت فروکش کرد؛ تنها به این علـت کـه علَـم     1945دانستند و تنها پس از سال  می
گروهی، سودي باقی  جنگ به چنان حدي از پیشرفت رسیده بود که دیگر براي جنگ درون

در زمـان اوج   هاي جهانی اول و دوم، که در وضـعیت افـول انسـانیت و    جنگ 62نمانده بود.
ها میلیون انسان را  حد، ده هاي بی اثربخشی سودگرایی اتفاق افتاد، ضمن بجا گذاشتن خرابی

  کشت و یا متضرّر ساخت. 
کشورهاي مستعمره بـه راه انداختنـد    ها پس از جنگ جهانی دوم در قتل عامی که لیبرال

منافع نامشروعشـان  ها براي حراست از  بخش دیگري از به کارگیري خشونت توسط لیبرال
خـواهی،   ها در ویتنام و الجزایر، بیش از یک میلیون انسان را به جرم اسـتقالل  بود. فرانسوي

هـاي   تـرین روش  رحمانـه  کـارگیري بـی   هـا در ویتنـام، بـا بـه     رحمانه کشتند، و آمریکایی بی
ر سازي و تخریب محیط زیست، در مدت ده سال، قریب چهار میلیون نفـ  کشی، آواره انسان

و تنها زمانی که ادامـۀ جنـگ و اشـغال را بـه منفعـت ندیدنـد،       63را از زندگی محروم کردند
  64حاضر به خروج از آن کشور شدند. 

ها با حمایت از دیکتاتورها در آمریکـاي التـین، آفریقـا و     همچنین در این مدت، لیبرال
ر مردمی و وابسته، داران غی آسیا و ترتیب دادن کودتاهاي خونین براي روي کار آوردن زمام

تـرین اقداماتشـان در    رحم لیبرالیسم را به نمایش گذاردند. از جملۀ خشـن  روي خشن و بی
هـا   تردیـد، لیبـرال   ریز اسرائیل است. بـی  پرست و خوناین دوره، تأسیس رژیم غاصب، نژاد

 دستشان به خون مردم مظلوم منطقه، به ویژه فلسطینیان، آلوده است؛ چراکه بدون حمایت و
همه جنایـت بـراي ایـن رژیـم      توان انجام این 65ها، به ویژه آمریکا، جانبۀ لیبرال پشتیبانی همه

  ممکن نبوده است.
آمیز در  پس از فروپاشی بلوك شرق، در حالی که فضا براي برقراري فضاي امن و صلح

 بشـر و  توانست ادعاهایش مبنـی بـر حمایـت از حقـوق      لیبرالیسم می دنیا فراهم شده بود و
دموکراسی را به راحتی به مرحلۀ اجـرا بگـذارد و از فضـاي جنـگ و خشـونت، کـه خـود        
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افـروز   ها مسببش بود، فاصله بگیرد، عمالً چنین نکرد و همچنان رویکرد خشن و جنگ سال
ادامـه  » نظم نـوین جهـانی  «و » ها برخورد تمدن«هاي جدید همانند   لیبرالیسم در قالب نظریه

ایاالت متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان، باید فرصـت نبـود    گفت: می کسینجرپیدا کرد. 
ضرورت وجود دشمن  66رقیب را مغتنم شمارد و سلطۀ خود را بر سرتاسر جهان بگستراند.

کرد در صورت نبـود دشـمن    و حاکمیت فضاي ناامن براي پیشبرد منافع لیبرالی، ایجاب می
ر، پیکان دشمنی لیبرالیسم متوجه اسالم و واقعی، دشمن فرضی ساخته شود. براي این منظو

  67مسلمانان شد.
را ابزاري سودآور و صنعتی براي رونق بخشیدن بـه  » جنگ و خشونت«اساساً لیبرالیسم 

اي از  داند و بدون توجه به مالحظات اخالقی، همیشـه در هـر نقطـه    اقتصاد و بازار خود می
از قـول   روژه گـارودي تـر کنـد.    وختـه هاي آن را برافر شعله جهان، تالشش بر این است که

هـاي مـا بـا     کنـد کـه گفتـه اسـت: تعـداد جنـگ       نظران آمریکایی نقـل مـی   یکی از صاحب
مان مرتبط است. به محض اینکه صنعت مـا بـا مشـکل بـازار فـروش       هاي اقتصادي فعالیت

 68کنیم. کنیم، این مشکل را حل می مواجه شود، با جنگی که آغاز می

المللی، پس از اشاره به نقـش گـروه فشـار     نظر مسائل بین ر صاحب، تحلیلگآلن پیرفیت
  گوید:  داران اسرائیل در اشغال عراق، می طرف

تواند بار دیگـر چـرخ اقتصـاد را بـه       گروه فشار تجاري به این نتیجه رسید که جنگ می
هاي زیادي کـه بـراي اقتصـاد آمریکـا بـه       حرکت درآورد. مگر جنگ جهانی دوم و سفارش

؛ بحرانی که آمریکا تا پایان جنـگ نتوانسـته   شد 1929ه آورد، موجب پایان بحران سال همرا
بود از آن خارج شود؟ مگر جنگ کره موجب رونق مجدد اقتصاد آمریکا نشـده بـود؟ پـس    

  69هر جنگی که بتواند براي آمریکا پیشرفت به همراه آورد جنگ مبارکی است!
ن را تـرك کننـد، در نگـاهی سـودجویانه و     ها وقتی مجبـور شـدند مستعمراتشـا    لیبرال

نگرانه، بذرهاي اختالف، نزاع و درگیري را در این مناطق کاشتند تـا در آینـده بـه بـار      آینده
هـاي نـزاع و    بـرداري کننـد. وجـود زمینـه     اقتصادي آنها بهـره  -بنشینند و از ثمرات سیاسی

شده، تداوم وابستگی  رها سو، مانع پیشرفت این کشو درگیري میان مستعمرات سابق، از یک
کند، و از سوي دیگر، آنها وقتی درگیـر جنـگ    آنها به کشور استعمارگر سابق را تضمین می

هاي اندکشـان را بـه    بینند بخش عظیمی از سرمایه شوند و یا تهدیدي را متوجه خود می می
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  دهنــد. بــه دلیــل آنکــه امـور نظــامی و از جملــه خریــد تجهیــزات نظــامی اختصــاص مــی 
  تر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایـن تجهیـزات از جوامـع لیبـرال هسـتند، وجـود هـر       بیش

شـود. بـه سـبب همـین سـودآوري جنـگ بـراي         جنگ و تهدیدي بـه نفـع آنهـا تمـام مـی     
هاي کوچـک و   بیار جنگ شان، آتش جویانه رغم شعارهاي صلح هاست که همیشه علی لیبرال

  هـا و همسـایگان در قـارة    میـان قومیـت    افروزي جنگاند. آنها با   بزرگ در سرتاسر دنیا بوده
، 1989پـس از پایـان جنـگ سـرد در سـال      70فروشند. فقیر آفریقا، به هر دو طرف سالح می

ها و نیز انتقال تسلیحات نظـامی بـه ـ     ها، آموزش ها، کمک حمایت حاکمان آمریکا از طریق
تقریباً چهار جنگ در این قـاره  کم ـ پنجاه کشور این قارة محروم، باعث به راه افتادن   دست
هـاي خـود در قبـال آفریقـا،      اند. هر دو حزب صاحب قدرت آمریکا در تعیین سیاست شده

کنند مردم این قاره را مسلّح کرده، آنها را همواره در حال گرسنگی، بیماري، فقـر   تالش می
 71و جنگ نگه دارند.

و نیـز از   72ل مستمر نـاامنی و جنـگ  آنها با استقرار اسرائیل در خاورمیانه به عنوان عام 
ها،  افکنی میان همسایگان، ساالنه ده هاي متعدد و از طریق هراس طریق به راه انداختن جنگ

خیـز را بـه صـورت مسـتقیم و      نفـت  هـاي ایـن منطقـۀ    بلکه صدها میلیارد دالر از سـرمایه 
  کنند.  غیرمستقیم به سوي خود جلب می

ژانویـه   7( نیویورك تـایمز ین آمریکا، در روزنامۀ ، یکی از رئیسان جمهور پیشنیکسون
  نویسد:  )، در خصوص جنگ اول خلیج فارس می1991

ایم. ما بـراي سـرکوبی یـک دیکتـاتور بـه       ما به خاطر دفاع از دموکراسی به کویت نرفته
ایم. ما به این دلیـل بـه    المللی هم به کویت نرفته ایم. ما براي دفاع از تساوي بین کویت نرفته

   73کس اجازه ندهیم به منافع حیاتی ما لطمه بزند. ایم که به هیچ آنجا رفته
اي جـاري میـان    اي نیست، بلکـه اندیشـه   سخنی صرفاً احساسی و لحظه نیکسونسخن 
» صلح نوبل«رانی خود، هنگام دریافت جایزة  هم در سخناوباما داران آمریکاست.  تمام زمام

وشزد کرد که هرگاه دریابـد مصـالح بنیـادین ایـاالت     در اسلو، به روشنی به همگان گ 2009
روسـت، هماننـد همـۀ رؤسـاي جمهـور اخیـر آمریکـا، حاضـر اسـت           متحده با خطر روبه

وارد کاخ سـفید  » تغییر«او، که با شعار انتخاباتی  74وگو، به نیروي نظامی دست یازد. گفت بی
خ سـفید ایجـاد نکـرد. بـه     افروزانۀ کا هاي جنگ شد، در عمل، هیچ تغییر اساسی در سیاست
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، دولـت آمریکـا در طـول سـی مـاه پـس از دوران       فاینشنال تـایمز و به نقل از » سیا«گفتۀ 
میلیـارد دالر در افغانسـتان هزینـه کـرده اسـت. ایـن میـزان         300، اوبامـا ریاست جمهوري 

» عدهالقا«افروزي، که به نابودي افغانستان انجامیده، به بهانۀ مجازات چند عضو معدود  آتش
میلیـارد   4انجام شده است؛ یعنی در واقع، آمریکا براي مجازات هر عضـو ادعـایی القاعـده    

هـاي   هاي نظامی جنـگ  دالر هزینه کرده است. بر اساس تحقیقی که اخیراً انجام شده، هزینه
 10تریلیون دالر تجاوز کرده اسـت و هـر مـاه     2/3آمریکا در عراق، افغانستان و پاکستان از 

هاي  ، که با سیاست گري و اشغال این شیوة نظامی 75شود. دالر بر این میزان افزوده می میلیارد
تقریباً ثابت در حال انجام اسـت، بـه خـوبی گویـاي ایـن مطلـب اسـت کـه لیبرالیسـم بـا           

  پیوند ذاتی دارد و از آن جداشدنی نیست.  »خشونت«
ورهاي جهان را هـم جـزو   سازي کش ثبات هاي لیبرال، به ویژه آمریکا، همچنین بی دولت

هـایی کـه در سراسـر قـرون گذشـته در دنیـا بـه راه         هایشان دارند. گذشـته از جنـگ   برنامه
اي هم به صورت پنهان و آشکار در جهان انجام داده و  اند، مداخالت نظامی گسترده انداخته

مبوج، ها عبارت است از: حملـه بـه کـا    ترین این تهاجم برخی از مهم 76در حال انجام دارند.
کنگو، کوبا، جمهوري دومینیکن، السالوادر، مصـر، گرانـادا، گوآتمـاال، هـائیتی، هنـدوراس،      
عراق، کویت، الئوس، لبنان، لیبی، پانامـا، فیلیپـین، مکزیـک، نیکاراگوئـه، پانامـا، سـومالی،       

» سـیا «عـالوه بـر ایـن،     تایلند، افغانستان، الجزایر، شیلی، اکوادر، اندونزي، ایران، و سـوریه. 
کشور جهـان در دسـتور کـار خـود دارد. در کـارزار       120اکنون در  کارزارهاي پنهانی را هم

گیـري شـدة    هاي برجسته، کشتارهاي هدف شود: ترور چهره پنهان، اقداماتی از این قبیل انجام می
هاي شبانه به منازل مردم، عملیات مشترك با نیروهـاي خـارجی    افراد سطح پایین، ربایش، یورش

  77در سایه. هاي آموزشی با شرکاي ناشناس به عنوان بخشی از یک رزم وریتو مأم
ــم    ــا و ه ــامی آمریک ــداخالت نظ ــان م ــز    ارمغ ــزي ج ــور، چی ــر کش ــانش در ه   پیمان

  ـ اجتمـاعی نبـوده اسـت. در سـال گذشـته،      ثباتی سیاسـی  نیافتگی، ناامنی، و بی فقر، توسعه
ترین  ثبات هاي ناکام خود ـ که در آن بی در نمایۀ ساالنۀ کشور» بنیاد صلح«و » فارن پالیسی«

  کننـد ـ اعـالم کردنـد: افغانسـتان و عـراق در میـان ده        بنـدي مـی   کشورهاي جهان را درجه
سـومالی در مقـام    هاي دوازدهم و سـیزدهم و  کشور ناامن جهان، و پاکستان و یمن در رتبه

  78اول جاي دارند.
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  گيري نتيجه
دي بـه اخـالق      اساساً سیاست خارجی لیبرالی نه به لح اظ نظري و نه به لحـاظ عملـی، تقیـ

هاي اخالقی از منظر لیبرالیسم، تنهـا در صـورت    بندي به ارزش نداشته است. به لحاظ نظري، پاي
هاي اخالقـی، در کنـار    گذاري در ارزش» سودمندي«سودمندي موجه و منطقی است. معیار وجود 

اخته، موجب شده است نـوعی انفکـاك عملـی    استلزاماتی که دموکراسی براي لیبرالیسم فراهم س
میان سیاست داخلی لیبرالی و سیاست خارجی لیبرالی به وجود بیاید. به عبارت دیگـر، لیبرالیسـم   
در اعمال منویـاتش در عرصـۀ سیاسـت داخلـی، بـا محـذوراتی هماننـد قـانون اساسـی، قواعـد           

، ناچـار اسـت تـا حـدي     دموکراسی و ضرورت جلب افکار عمومی مواجه است و به همین دلیل
حریم اخالق و حقوق مردم را پاس بدارد. این در حالی است کـه لیبرالیسـم در عرصـۀ سیاسـت     

کند و با تعیین سود مـادي،   خارجی، به دلیل فقدان چنین محذوراتی، با خلوص بیشتري عمل می
هـا  ها را در رسـیدن بـه ایـن هـدف بـاز گذاشـته اسـت. آن        به عنوان غایت حکومت، دست دولت

و » فریـب «اي براي رسیدن به هـدف سـود گروهـی یـا ملّـی از دو شـیوة        توانند از هر وسیله می
توان سیاست خارجی لیبرالـی   بهره جویند. به دلیل وجود همین مختصات است که می» خشونت«

هـاي لیبرالـی در جهـت     شمار آورد. حکومت نماي اخالق ماکیاولی در عصر حاضر به را آینۀ تمام
سـو، خـود را مـدافع حقـوق بشـر، آزادي و دموکراسـی        ي ماکیاول، در حالی که از یکها توصیه

هـا،   ها را در قالب جنـگ، تـرور، اشـغال سـرزمین     کنند، از سوي دیگر، بدترین جنایت معرفی می
  شوند.    هاي مردمی مستقل، و دفاع از دیکتاتورهاي وابسته، مرتکب می سرکوب حرکت

، »نژادپرسـتی «خارجی لیبرالـی بـر اسـاس چهـار ضـلع       بندي نهایی اینکه سیاست جمع
  کند:  عمل می» خشونت«و » فریب«، »سودگرایی«

ها بـر اسـاس همـین     بر اساس ضلع نخست، لیبرالیسم مولّد حس برتربینی است. لیبرال
 گـذاري قایلنـد.   آموزه، براي خـود حـقّ سـروري، و بـراي دیگـر مردمـان وظیفـۀ خـدمت        

 شناسی) (انسان
 شناسی) ع دوم، هدف اصلی حکومت تنها جلب منافع مادي است. (غایتبر اساس ضل

ها، استفادة ابزاري از دیـن، اخـالق و    بر اساس ضلع سوم، توسل به فریب، قلب واقعیت
 شناسی) ها براي رسیدن به هدف، مجاز و بلکه الزم است. (روش ارزش
ل    بـه خشـونت، بـدون    بر اساس ضلع چهارم، به موازات فریب و یا در طول آن، توسـ

 هاي اخالقی و حقوقی مجاز و بلکه ضروري است. مالحظۀ ارزش
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