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 :ازدواج جنگ و فضیلت
 

مبارزه با تروريسم، ترويج دموکراسی، حفاظت از مردم...: اياالت متحده برای توجيه مداخالت  

نظامی و دخالت در امور کشورهای ديگر، تخيل کم نمی آورد. به محض اينکه بهانه قبلی اعتبار 

خود را از دست می دهد، يک بهانه جديد به کار گرفته می شود. برای چندين سال، واشنگتن با 

 تاستفاده بی سابقه از عدالت اجتماعی، باتکيه بر مبارزات رايج در غرب، به مداخالت خود مشروعي

های می بخشيد. از اين رو، مقامات بلندپايه پنتاگون و وزارت امور خارجه، روسای متفکر انديشکده

های بزرگ ، نويسان رسانهو ستون (NGO)های غيردولتی تأثيرگذار، و همچنين نمايندگان سازمان

زنان،  خالصه همه کسانی که در موضوعات مهم نقش دارند، اکنون در مورد مبارزه عليه ستم بر

( LGBT)دفاع از اقليت های قومی، حقوق لزبين ها، همجنس گرايان، دوجنس گرايان و ترنس ها 

صحبت می کنند ... و مضامينی که مورد احترام جوانان تحصيل کرده و برخی محافل ستيزه جوی 

 دراديکال است را تکرار می کنند. آنها بدين ترتيب در حال بسط يک هدف استراتژيک جديد هستن

 culture«) فرهنگ سازی»که می توانند از آن برای توجيه انواع مداخالت استفاده کنند: 

forming.بر اساس هنجارها و آداب غربی ) 

در نگاه اول، ممکن است تعجب برانگيز به نظر برسد که مضامينی که توسط برخی محافل مبارز 

استفاده می شود  –«( بيدار شده»ای )به معن wokeها محافل طبق بيان مرسوم در رسانه -پيشرو 

طلبانه، اغلب نظامی، قرار گيرد. با اين حال،  گرايانه و توسعه های مداخلهدر خدمت توجيه سياست

اين روند نبايد تعجب آور باشد. اياالت متحده مدتهاست که برای پوشاندن اهداف امپرياليستی خود به 

م، منزه گرائی مذهبی )پيوريتانيسم( آنگلوساکسون، با بهانه اخالقی متوسل شده است. از قرن هفده

ايده آليسم اخالقی خود، روايت های جهان شمولی را در قلب تاريخ بشر قرار داده است. در نسخه 

( تجسم آن بود، ۱۸۰۹-۱۸۰۱سکوالريزه شده اش، توماس جفرسون، سومين رئيس جمهور آمريکا )

تصور می کرد که بمثابه الگوئي می تواند ساير ملل « امپراتوری آزادی»که اياالت متحده را يک 

(. يک قرن بعد، رئيس جمهور وودرو ويلسون ۱جهان را که در جهل غوطه ورند ، هدايت کند )

( پس از ورود کشورش به جنگ جهانی اول، آنرا فرصتی برای تبليغ ارزش های ۱۹۱۳-۱۹۲۱)

 (.۲وابط بين الملل ارزيابی می کرد )سياسی آمريکا و تعيين چارچوبی برای درک جهانشمول ر

https://ir.mondediplo.com/2023/01/article4295.html#partage
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شد که در نهايت اياالت  (LON)اين تالش برای تغيير شکل نظم بين المللی منجر به ايجاد جامعه ملل 

متحده به دليل سرسختی مجلس سنای جمهوری خواه و انزواطلب و مقاومت شديد رئيس جمهور 

 ( در آن شرکت نکرد.۱۹۲۳-۱۹۲۱وارن هاردينگ )

رن بيست و يکم، هنوز اين اخالق است که مداخله گرائی آمريکا را توجيه می کند. فقط در طلوع ق

، دولت جورج دبليو بوش در واقع حوزه مأموريت خود ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱چند ماه پس از حمالت 

نگ ج» يابی و نابودی القاعده و همدستان آن نبود، بلکه هدف  را گسترش داد: ديگر فقط مسئله رد

 regime« )تغيير رژيم»شد. اين پروژه تخيلی ظاهراً می خواست از طريق « ريسمعليه ترو

change سازیملت»( و (»nation buildingدر نقاط مختلف مشکل ) ساز کره زمين آن را

ممکن سازد. با شروع اين کار در افغانستان ، و سپس عراق، هدف گسترش آن به کل خاورميانه 

لب به صراحت با ترويج دموکراسی توجيه می شد و همانطور که در بود. اين مداخالت نظامی اغ

دولت های قبلی نيز وجود داشت، دارای يک بُعد مذهبی هم بود، امری که بر تعريف اولويت ها 

تأثير می گذاشت. به عنوان مثال، کمک های توسعه ای و آموزشی که به عنوان بخشی از پيشگيری 

رائه می شد، مشروط به ترويج اصل پرهيز از روابط جنسی خارج از ايدز به کشورهای آفريقايی ا

از ازدواج بود که برای مسيحيان راست آمريکايی يک ارزش به حساب می آمد. چنين برنامه هايی 

 در سطح جهانی ناکارآمد و حتی دارای نتايج معکوس بودند.

سيحيت انجيلی)اونجليسم( ، ورود آقای باراک اوباما به کاخ سفيد ناقوس مرگ م۲۰۰۹در ژانويه 

دوران بوش را به صدا درآورد و نويد ديدگاهی را داد که ادعا می کرد واقع بينانه است. آمريکايی 

ها با رای نسبتاً گسترده خود در چند ماه قبل، ديدگاه موعود گرايانه آقای بوش را که جان مک کين 

و حکم دادند که تغيير دادن رژيم ها  نامزد جمهوری خواه نومحافظه کار مدافع آن بود، رد کرده

پاسخ درستی به تهديدات قرن بيست و يکم نيست. با اين حال، دولت جديد به جای کنار گذاشتن 

ر د« بهارهای عربی»راهبردهای آرمان گرايانه گذشته، به بازتعريف منطق آن بسنده کرد. پس از 

را در ليبی و سوريه با استناد به انگيزه  ، اياالت متحده و متحدانش ، عمليات نظامی خود۲۰۱۱سال 

 R2P« )مسئوليت حفاظت»های بشردوستانه آغاز کردند. اين پوشش ايدئولوژيک بخشی از 

responsibility to protect بود، مفهومی که توسط خانم سامانتا پاور خلق شد و شرکت او در )

وسط رئيس جمهور جديد و گردش به سمت دولت اوباما نشان دهنده پايان واقع گرايی وعده داده شده ت

 رويکرد سنتی تر سياست خارجی آمريکا بود.
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در ليبی، پيامدهای مداخله نظامی فاجعه بار بود. اين کشور از داشتن يک قدرت مرکزی محروم و 

در اثر جنگ داخلی بين جناح های رقيب از هم پاشيده شد. وضعيت اسف بار کنونی ليبی به دليل 

که قبالً وجود نداشت، مانند تروريسم يا بازارهای برده فروشی.، امروز اين کشور مشکالتی است 

 نماد يک دولت ورشکسته است.

( تشديد کننده مشکالتی شد که قرار بود آنها را حل کند و به R2P«)مسئوليت حفاظت»در نهايت، 

گی کشورها، خود (. مهمتر از همه، با تسريع ورشکست۳نوبه خود به خشونت سيستميک دامن زد )

شرايطی را ايجاد و تشديد کرد که مداخالت بشردوستانه جديد را ضروری می کرد. اينها سپس تبديل 

 ها گرديد.( هميشگی شد که باعث ايجاد دور باطلی از بحرانcasus belliبه نوعی بهانه جنگ)

برای  لوژی مناسبامروزه، با شتاب گرفتن ادغام نخبگان فرهنگی و ديپلماتيک، تعريف يک ايدئو

توجيه گسترش امپرياليستی در مرکز رقابت داخلی بين طبقات روشنفکر قرار دارد. چالش پيش روی 

آنها اين است که منافع هژمونيک خود را با احساس برتری اخالقی شان تطبيق دهند . به عبارت 

انده ی به حاشيه رديگر، به نمايش گذاشتن فضيلت شان به واسطه آگاهی از سختی زندگی جمعيت ها

 شده کشور هايی که قرار است نجات يابند، در حين روغن کاری چرخ دنده های ماشين جنگی.

اين هم آميزی در صحنه ديپلماتيک، بين عدالت اجتماعی و نومحافظه کاری، بين مدافعان حقوق بشر 

شد، زمانی که آشکار  ۲۰۱۶و حاميان مداخله نظامی ناتو، در آستانه انتخابات رياست جمهوری 

بسياری از نومحافظه کاران سنتی متوجه شدند که هيالری کلينتون دموکرات احتماالً بهترين نامزدی 

است که می تواند اهداف آنها را عملی کند، و بهتر از دونالد ترامپی است که از نوعی انزواگرايی 

 نزديکی های مختلف درحمايت می کند. پس از پيروزی غافلگيرکننده ميلياردر نيويورکی، اين 

ائتالفی متبلور شد که هر دو حزب را در بر می گرفت. اکنون، انديشکده های جديد، تحليلگران سابق 

 (.۴جمهوری خواه و چهره های برجسته دموکرات را گرد هم می آورند )

نويس الهقرسانه های آمريکايی عمدتاً اين تغيير سياسی را دنبال کردند. بدين ترتيب، بيل کريستول، م

از سوی کانال  ۲۰۱۸کار، و مبلغ اصلی جنگ در عراق در دوران بوش، در دسامبر نومحافظه

بيداری بيل »ها( مورد تمجيد قرار گرفت و از او تحت عنوان سی )طرفدار دموکراتبیاناسام

حال  نگاران و فعاالن رسانه ای در(. روزنامه۵( استقبال شد )woke Bill Kristol«) کريستول

ب عنوان رقيهايی را که بهکنند تا ملتحاضر به طور يکسان از واژگان عدالت اجتماعی استفاده می

شوند، بی اعتبار و خصومت عمومی نسبت به آنها را تقويت کنند. به عنوان به تصوير کشيده می

 North American Congress in Latinمثال، کنگره آمريکای شمالی در آمريکای التين)
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America )-  طرفدار اياالت متحده ً اعتراضاتی که در  -يک سازمان با گرايش چپ اما عموما

کوبا را تکان داد، عمدتاً ناشی از تحمل بيش از حد دولت کوبا در برابر نژادپرستی  ۲۰۲۱تابستان 

 (.۶ضد سياه پوستان تفسير کرد)

پس از يک کودتا و  ۲۰۱۹امبر مورد بوليوی حتی چشمگيرتر است. دولت راست افراطی که در نو

با حمايت اياالت متحده در الپاز مستقر شد، اغلب در رسانه های غربی با عباراتی درخشان معرفی 

(. ۷است )« مبارز آرمان زنان»و تصويری که از رهبر آن، خانم ژانين آنيز، ارائه می شود يک 

 ات ، دولت خانم آنيز به اندازه کافیدرست کمتر از يک سال بعد از کودتا و قبل از شکست در انتخاب

ی آمريکايی و پيروان اديان بومی سنت-فرصت يافت تا اقدامات بسيار سختی را عليه اقليت های بومی

که به اتهام ايجاد اختشاش و مرگ حدود بيست تن از مخالفان تحت « مبارز امر زنان»انجام دهد. 

 ان افتاد...تعقيب قرار گرفته بود، سرانجام دستگير و به زند

، با پايان مداخله ناتو به رهبری اياالت متحده ۲۰۲۱از تابستان « مترقی»لفاظی های پرطمطراق 

ها تهای سراسر جهان مددر افغانستان، باز هم بيشتر در گفتمان آتالنتيست نفوذ کرده است. رسانه

کابل و بازگشت طالبان به بودند. اما با سقوط  آغاز شد ناديده گرفته ۲۰۰۱اين جنگ را که در سال 

های غرب به دست آوردند ناگهان جايگاه خود را مجددا در نگرانی« زنان و دختران افغان»قدرت، 

. موضوعی که بيست سال پيش برای توجيه مداخله نظامی و بسيج کشورهای اروپايی مطرح شده 

 (.۸بود )

که مشکالت افغانستان را از طريق نگاران غربی که هميشه به سرعت به دنبال آن بودند روزنامه

خواستند خاطره نقاشی ديواری موضوعات اجتماعی و اخبار خاص آمريکای شمالی مطرح کنند، می

کشته شد( را با تاکيد  ۲۰۲۰جورج فلويد )که توسط يک پليس آمريکايی در مينياپوليس در ماه می 

ين کشور به دليل خروج نيروهای بر به قدرت رسيدن طالبان که نماد عقب نشينی آزادی ها در ا

( بود ، از اذهان پاک کنند. تمرکز بر اين موضوعات اجازه می دهد که به جای آنکه ۹آمريکايی )

روی کار آمدن طالبان نتيجه منطقی طوالنی ترين جنگ تاريخ اياالت متحده ارزيابی شود، آنرا به 

 مطرح کنند. عنوان تراژدی که غربی ها می توانستند جلويش را بگيرند،

دست اندازی به اهداف مترقی به نفع هژمونی آمريکا به ارتباطات طوالنی مدتی بين دنيای تحقيقات، 

پيمانکاران نظامی و سازمان های دولتی متکی است. رئيس جمهور دوايت آيزنهاور در نسخه اوليه 

ايراد شد، قبالً  ۱۹۶۱صنعتی که در ژانويه -سخنرانی معروف خود در مورد خطرات مجتمع نظامی

(. او همچنين پيش ۱۰تاکيد کرده بود که دانشگاه نيروی محرکه ای در اين رابطه اليگارشی است )
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بينی کرده بود که ايده های رايج در دانشگاه، زمينه مناسبی را برای مشروعيت بخشيدن به ايدئولوژی 

می کند. اجماع جديد بين  فراهم« رهايی»جهانی شدن و پروژه های امپرياليستی آينده تحت نام 

محققان و دولت در صدد ترويج يک نظريه سياسی مبتنی بر اخالقيات جهانی است که ويژگی گرايی 

هايی مانند حق حاکميت کشورها را قربانی می کند و همگن سازی فرهنگی کره زمين را از طريق 

 استفاده از قدرت نرم به همان اندازه قدرت سخت ممکن می سازد.

 :کردن تجربه آمریکایی جهانی

با کسب اعتبار در محافل سياسی و ديپلماتيک، لفاظی های امپرياليستی مترقی با تصوير بين المللی 

اياالت متحده و نقش آن به عنوان يک قدرت بزرگ بيشتر در هم آميخته می شود. جناح هائی که 

د، به خوبی به فايده استفاده از گرايی به ارث رسيده از جنگ سرد بودنطرفدار ديدگاه مرسوم مداخله

نبرد هائي پی بردند که ظاهراً با انگيزه عدالت اجتماعی اما در خدمت اهداف استراتژيک انجام و 

اوت ای متفها را به گونهتوانند مسئله اقليتهای فرهنگی و تاريخی را ناديده می گيرند که می زمينه

کنند که برای ما غيرقابل قبول به نظر دگی میهايی زنمطرح کند: کشورهايی که بر اساس روش

ها يا تلقی و تحريم« غير قابل تحمل»، «ساز مشکل»توان آنها را رسد، بنابراين به راحتی میمی

 کرد. عمليات نظامی عليه آنها را توجيه

 ۲۰۲۱س ( در مار۱۱گرينفيلد )-امری که مثالً با سخنرانی نماينده اياالت متحده، خانم ليندا توماس

پروژه »گرينفيلد با ارجاع به -در برابر مجمع عمومی سازمان ملل، شاهد آن بوديم. خانم توماس

نيويورک تايمز در زمينه سياست خارجی ، بر گنجاندن پيامدهای برده داری در روايت « ۱۶۱۹

لق ه مطملی تأکيد کرد و تمايل داشت تجربه آمريکا را جهانی کند و از آن يک موضع اخالق گرايان

برای تفسير پديده های جهان استنتاج کند. اين شيوه انگ زدن به کشورهای رقيب بر اساس هنجارهای 

در  ۲۰۲۱فرهنگی تعريف شده در غرب، در جريان مذاکرات داغ چين و آمريکا که در مارس 

قوق ح آالسکا برگزار شد، اعمال گرديد که طی آن واشنگتن و پکن يکديگر را به رياکاری در مسائل

بشر متهم کردند. سپس، در سپتامبر همان سال، دولت بايدن فرمان اجرايی صادر کرد که بر اساس 

زده در شمال اتيوپی، دست ای جنگهايی را عليه هر کسی که در جنايات تيگرای، منطقهآن تحريم

جيه تو داشته ، وضع کرد. متن به صراحت به ماهيت قومی خشونت و تأثير خاص آن بر زنان برای

بحث عميق درباره »مداخله آمريکا اشاره کرد. و فهرست ادامه دارد: ناتو در فوريه گذشته ميزبان 

(. در ماه بعد، اياالت متحده تصميم گرفت تا گفتگوهای برنامه ۱۲بود )« تهديدات جنسيتی و ترکيبی
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يل که دولت کابل اعالم ريزی شده با طالبان را در مورد دارايی های مصادره شده لغو کند، به اين دل

 کرده بود که مدارس را برای دختران باز نمی کند.

 زدايی ازها ادامه پيدا کند، احتماالً در نهايت به ايجاد روش جديدی برای مشروعيتاگر اين سياست

فرهنگی مشابهی دارند، ختم خواهد شد. اين -ها در چشم مردم غربی که آداب اجتماعیبرخی دولت

 تواند مانع از بررسیای است که میلوژيک همچنين مستلزم همسويی با سرعت رسانهتغيير ايدئو

هايی شود که شده و مزايای آن برای جمعيتهای انجامهمراه با آرامش درستی استراتژيک سياست

ادعای کمک به آنها را داريم.اين امر همچنين به کار نسل جديدی از تصميم گيرندگان سياسی می آيد 

ر با عقايد اکثريت، به ويژه جوانان ادغام شده اند و نزديکی فعاالن جامعه مدنی به اهداف که بهت

 دولتی را تسهيل می کند.

می بينيم. بنابر  ۲۰۲۲اين همان چيزی است که ما از زمان آغاز جنگ روسيه و اوکراين در فوريه 

قبال اقليت های دگرباش  نظرات برخی مفسرين اگر چه اوکراين نمی تواند در مورد سياست اش در

جنسی الف بزند، روسيه بسيار بدتر از آن عمل می کند. مسلماً، اين دفاعی جانانه نيست، اما به 

گری در مطبوعات به دهد که موضوع دگرباشان جنسی توسط طرفداران مداخلهوضوح نشان می

از قبل برای اين  (. يک بازار رسانه ای۱۳لحاظ سودمندی آن برای قدرت نرم مطرح شده است )

(، يک نشريه عموماً The Atlantic) ، آتالنتيک۲۰۲۲نوع تحليل وجود داشته است. در ماه مه 

روسيه دفاع کرد. تاريخ چند قوميتی اين کشور با استعمار « استعمارزدايی»گری، از طرفدار مداخله

 (…۱۴ويکتوريا مقايسه و پايان دادن به آن از طريق تغيير رژيم توجيه می شد )

ليبرال امپرياليسم عالقه آشکاری به نمايش سياست خارجی اياالت متحده به عنوان امری مترقی و 

شناسايی کشورهای متخاصم به عنوان بی رحم و مرتجع دارد. اين استفاده انتخابی از اهداف مترقی، 

، در حالی درها را به روی مداخالت در فهرست طوالنی از مناطق مشکل دار در جنوب باز می کند

که پشتوانه يک روايت ملی است که اين عمليات را سودمند و همچنين از نظر اخالقی مشروع نشان 

در سمت »کنند، ها انتقاد میمی دهد. پس آسان است که بگوييم رقبای خارجی که از اين سياست

نتاگون سط پهستند ، واژه هائی پر سر و صدا که تو« شيطانی»، «مخالف پيشرفت»، «اشتباه تاريخ

های آينده، واشنگتن به احتمال زياد بر همه و وزارت خارجه مورد استفاده قرار می گيرند. در سال

ها در روابط خود با کشورهايی تاکيد خواهد کرد که به دنبال تضعيف آنهاست و در اين ارزش

ها در ن ارزشترديد هميخواهد حضور نظامی خود را گسترش دهد. در عين حال، بیمناطقی که می

مورد کشورهای دوست مانند عربستان سعودی بصورتی سيستماتيک ناديده گرفته می شوند و 
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دهند. اين امر ادعای فضيلت ها و متحدانشان را در معرض اتهامات رياکاری قرار میآمريکايی

 کند. اخالقی آنها را بيشتر تضعيف می

جنگ سرد از هنرمندان به منظور ترويج  از زمانی که آژانس اطالعات مرکزی )سيا( در آغاز

(، طبقه حاکم به خوبی با ۱۵ارزش های ليبرال مرتبط با استثناگرايی آمريکايی حمايت مالی کرد )

جهت بادهای فرهنگی غالب در جهان غرب آشنا شد و فهميد می تواند از آن برای دفاع از ديدگاه 

دفاع کند. در واقع، نهادهای دولتی « ملیمنافع »سياست خارجی و منافع امنيتی خود تحت نام 

گيرند تا ظهور تفکر گروهی سيستميکی را ای را به کار میهای حرفهها و آموزشها، ترفيعيارانه

گرايی ليبرال را تشويق کنند و اجماعی در جهان حول المللیدر داخل بوروکراسی ممکن سازند، بين

 های جذب و ارتقای نخبگان،بدين ترتيب نقش شبکهرضايت از حفظ برتری آمريکا بوجود آورند. 

هم در تقويت اعتبار نهادها و هم در حفظ فرهنگ اجماع استراتژيک بسيار اساسی است. اين نخبگان 

های بسيار فعال و متخصصين استفاده از رسانه ها تکميل و سپس با ارتشی از مبارزان و گروه

 تقويت می شوند.

ه در سياست خارجی( از دريچه عدالت اجتماعی به واکنش طبيعی مفهوم سازی سياست )از جمل

طبقه فارغ التحصيلی تبديل شده است که بخش عمده ای از پست های مديريت ميانی در سازمان های 

دولتی، شرکت های رسانه ای و شرکت های خصوصی را اشغال می کند. با اين همه، همانطور که 

( LGBT)ندگان اسلحه وقتی از نمادهای دوجنس گرايان و ترنس ها گذاری يا توليدکن های سرمايهبانک

)برای اهداف تبليغاتی( حمايت می کنند ،در درجه اول به فکر سود « پوستان مهم است جان سياه»يا 

توانند به خوبی تعهد خود را به اهداف مترقی خود هستند، سازمان سيا و وزارت امور خارجه نيز می

جاه طلبی های امپرياليستی شان به نمايش بگذارند. حتی بهتر از آن: فرآيند مد روز بدون انکار 

حرفه ای سازی اين امر به کارکنان فعلی و آينده امکان می دهد که در اين نمايش فضيلت مهارت 

های نشان دادن يابند و آن را تبليغ کنند. برای کسانی که مشتاق شغل يا ترفيع هستند، اين يکی از راه

می ناميد و آن را « سرمايه فرهنگی»آنها با اهداف اين موسسات است. پير بورديو اين را  همدلی

ها، ای از دانش، مهارتتعريف می کرد. اين به مجموعه« نزديکی با فرهنگ مشروع يک جامعه»

 شود که نشانگر تعلق به طبقه حاکم است.ها تبديل میآداب و رسوم و شايستگی

تر و بينانهدهند اياالت متحده را متعهد به سياست خارجی واقعه ترجيح میاز سوی ديگر، کسانی ک

توانند مشاهده کنند که اخالق جديد متکی بر عدالت اجتماعی کم و بيش تر ببينند، فقط میمحتاطانه

 R2P responsibility to« )مسئوليت حفاظت»کارکردی را دارد که ترويج دموکراسی يا 
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protectخشد بقدامات نظامی يا ديپلماتيکی که تحت نام آن انجام می شود، مشروعيت می( داشت: به ا

و در عين حال هرگونه انتقادی که ممکن است به آن وارد باشد را بی اعتبار می کند. با اين حال، 

تر باشد، زيرا فراتر از تجديد ساختار سياسی کنندهثباتامپرياليسم فضيلت جديد شايد حتی بی

تواند ورد هدف، به دنبال تسليم کامل فرهنگی آنهاست. روندی که به مرور زمان میکشورهای م

تر کند. گرايی راديکالواکنش کشورهای جنوب را نه تنها عليه آمريکا، بلکه عليه ليبراليسم و ترقی

ما هر چه بيشتر می بينيم که کشورهايی که جز دشمنی با مداخله گرائی آمريکا ، منافع مشترکی با 

هم ندارند ، به نام دفاع از حاکميت دولتی و تمدنی خود عليه هژمونی امپرياليسم ليبرال متحد می 

 (.۱۶شوند )

 :هشدار به مترقی ها

 ۱۸و  ۱۷از منظر تاريخی، اين تحوالت نه جديد و نه منحصر به اياالت متحده است. در قرن 

مالی و هم استعماری، تشويق کرد، قبل  امپراتوری بريتانيا تجارت جهانی برده را هم به دليل منافع

از آنکه مبارزه با برده داری، در نتيجه پيشرفت صنعت در دوران ويکتوريا، به وسيله ای برای 

، «ماموريت متمدن کردن)»بازتعريف گسترش امپرياليستی در چارچوب وظيفه اخالقی تبديل شود 

اليسم ليبرال به رهبری آمريکا بر اساس رسد که امپريبه نظر می«( . بار مسئوليت انسان سفيد» 

دهند که قبالً کند: اقدامات بشردوستانه اغلب مناطقی را هدف قرار میمنطق مشابهی عمل می

کند که مداخالت آينده را ها صورت گرفته است و شرايطی را ايجاد میمداخالت غرب در آن

 casusبوجود می آيد. بهانه های جنگ)کند، بنابراين حلقه ای از درگيری دائمی و پايدار الزامی

belli ،با انگيزه مالحظات عدالت اجتماعی برای کسانی که دارای گرايش های توسعه طلبانه هستند )

-توان هشداری برای فعاالن مترقی خواند: مجموعه نظامیمفيد است. از اين نظر، تحليل فوق را می

 توانيمند و در خدمت اهدافش قرار دهد. از قبل میصنعتی کامالً قادر است زبان شما را از آن خود ک

ی و های خارجی تهاجمبندی کنيم که اگر اين بستر ايدئولوژيک که امروزه برای توجيه سياستشرط

ا سرعت بمداخالت نظامی در خاک کشورهای ديگر به کار گرفته می شود ، کارآمد تلقی نشود، به
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