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 ه اياالت متحدديدج بزرگ و ستراتيژی
به طور مثال ، جنگ ھای   .دست می آورده وجود فعاليت زياد ، موفقيت کمی ب بسياری تصور می کنند اياالت متحده با

 نظامی ، ستراتيژیاما برای تی يری ميسان ، آنھا از . تسلسل شکست ھای متعددی است  بزرگ ۀآنھا در خاور ميان

  . اھداف خود را دنبال می کنند ودر اين راه موفق اند ئیبا شکيبا. تجاری و سياسی منسجمی برخوردار می باشند 

   ٢٠١٩ چ مار٢۶|  )سوريه(دمشق |  ولترشبکه

  

اه مشاورش آدميرال آرتور مپ به ھمر دونالد تربل ازقوزير دفاع :  بزرگ اياالت متحدهستراتيژیمتفکران 

مپ رئيس جمھور به ھمراه مشاور تجاری اش پيتر ناوارو ، و وزير امور خارجه مايک پمپئو ، دونالد ترسبروسکی

  نبه ھمراه مشاورش فرانسيس فانو
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  . بزرگی است ستراتيژیاست که پس از جنگ سرد ، اين کشور فاقد اين تفکر در اياالت متحده حاکم 

و چنانچه در .  بزرگ ، تصويری جھانی است که در آن کوشيده می شود تا تمام سازمان ھا از آن تبعيت کنند ستراتيژی

ت به  تکرار می شود ، تا در نھايستراتيژیيک مقطع عمليات آن با شکست مواجه باشد ، در صحنه ای ديگر اين 

ياسی در اواخر جنگ دوم جھانی ، واشنگتن تصميم گرفت از راھکارھای جرج کنان که در تلگرام س .پيروزی برسد 

 تا برای اين کشور مانع تراشی ھدف به تصوير کشيدن زياده طلبی ارضی شوروی بود. د معروفش آمده بود ، پيروی کن

  .ديگر پيروز شداما در نھايت بار ، و ويتنام شکست خوردرياوگ ککه اياالت متحده در جن در واقع ، با وجود آن .شود 

  .نرال دوگل در فرانسه ، بسيار دشوار می باشد ج، حتا در زمان   بزرگستراتيژیتصور 

  .در طی ھجده سال اخير ، واشنگتن آھسته توانست اھداف جديد و تاکتيک ھای خاصی برای رسيدن به آن ابداع کند 

  

  دديدوران تر ٢٠٠١-١٩٩١

  ، اياالت متحده در دوران رياست جمھوری بوش پدر تصور کرد١٩٩١مبر  ماه دس٢۵نگام فروپاشی شوروی در به ھ

رئيس جمھور پيروزمند يک ميليون سر باز بسيجی خود را آزاد کرد و تصور کرد جھان . يکه تاز شده و رقيبی ندارد 

آزاد کرد تا سرمايه داران بتوانند ثروتمند تر شوند و ملت نيز در او انتقال سرمايه ھا را . به صلح و سعادت دست يافته 

  .کنار آنھا ثروتمند شود 

 ـ نه ئیامريکاسسات بزرگ ؤم .، بلکه تنھا روشی است برای پول درآوردن  سياسی نيست ۀسرمايه داری يک پروژاما 

آن ھم در زمان سفر معروف دنگ (  به حزب کمونيست چين ملحق شدند– که به دولت فدرال وابسته می باشند ئیآنھا

، کشوری که کمتری برای غرب داشت به چين منتقل کردند ۀسساتی را که ارزش افزودؤآنھا م ) .يائوپينگ به جنوبس

 . بوده استئیاامريک و متوسط درآمدشان بيست برابر کمتر از کارگران ی برخوردار بودندکارگران آن از مھارت کمتر

   .مسير طوالنی غير صنعتی کردن غرب بود اين آغازگر

 که ماليات آن کمتر است ، فرستاد و ئی خود را در کشورھائیبزرگ ، تمام دارا ۀبرای مديريت مسائل فرامليتی ، سرماي

مالياتی  اين کشورھا ، که در آن قوانين.  وليت ھای اجتماعی خود خالص شودؤند از زير بار مستصور کرد می توا

ناگھان با بھينه  ، اما سرمايه گذاران و توداری وجود دارد ، برای پيش برد تجارت بين الملل ضروری بودئیاستثنا

ر سکوت از آن بھره برداری  و آنھا دمواجه شدند ، که در آن تخلف گسترده ای وجود داشت عظيم مالياتی سازی

  .قوانين مالی بر اقتصاد بوده است  ۀاين مرحله آغازگر سلط .نمودند

  

  ی نظامستراتيژی

 Office of Force   Transformation، ] ١[ )مداومت دولت( ، دونالد رامسفلد ، وزير دفاع و عضو دائم ٢٠٠١در 

به  او که توانسته بود ارتش را .که آن رابه آدميرال آرتور سبروسکی واگذار نمود   را به وجود آوردءرات قواييدفتر تغ

  .مسيرداد  رييموريت آنھا را تغأشبکه ھای کامپيوتری مجھز کند ، م

 و ديگر شواری امنيت در آن حکومت نمی کرد بلکه تنھا اياالت متحده تک قطبی شده بود ،جھان بدون وجود شوروی

، انسان ھا را به دو دسته ) برای به اشتراک گذاشتن آتش( می بايستی اياالت متحده برای حفظ اقتدار خود. حاکم بود 

، و ساير بخش ھای جھان که به )  روسيه و متحدان آنھا– ٨گروه جی ( يک سو کشورھای با ثبات از  .ی کردمتقسيم 

واشنگتن بر اين باور بود که نيازی به اين منابعی حياتی ندارد ، اما . صورت منابع نيروھای طبيعی به حساب می آمدند 
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ن مرحله ، نياز از بين بردن ساختارھای دولتی در اي .با ثبات خودش بايد اين منابع را تھيه کند  برای کشورھای

  ].٢[  داشته باشدت مخالفتأو در برابر ابر قدرت جھانی کسی نمی بايستی جر کشورھای دارای منابع طبيعی مطرح شد

  

  ک ديپلماتيستراتيژی

حزب جمھوری خواه را دنبال کرد و با استخراج گاز شيل به روش شکست  ۀپروژ ک اوباما ، پرزيدنت بار٢٠١٢در 

ه گذاری ھای متعددی سرماي در طی چند سال ، اياالت متحده. مطرح نمود  آن را به صورت علويت ملی ھيدروليکی ،

پارادايم  ۀمحصوالت ھيدروکربور در جھان باشد و از اين طريق کلي ۀنخستين کشور توليد کنند و توانست صورت داد

به رياست ،  پمپئومايک) سنتری اينترناشنال( مدير سابق تجھيزات نفتی  ،٢٠١٨در . ھای گذشته را کنار بگذارد

او دفتر منابع انرژی را به وجود آورد ، که آن را به  .ر امور خارجه گرديد  گمارده شد سپس وزي"سيا"سازمان 

 ملیعاو توانست سياست کاملی را. رات نيرو در پنتاگون بوده است ييدفتر تغ ۀاين ادام. فرانسيس فانون واگذار نمود 

برای اين مقصود ، او به فکر ائتالف ] . ٣[ دست بگيرده سازد که در آن کنترال بازار جھانی ھيدروکربور ھا را ب

 Quads وجود ندارد ، بلکه ايجاد Free and Open Indo- Pacific زاد ھند و اقيانوس آرام افتادآ ۀدر منطق جديدی

ائتالف در محور اھداف تحوالت اقتصادی باتضمين دسترسی به منابع  پروژه نياز به استقرار نيروھای نظامی مانند

  .انرژی می باشد 

ی ورھادر اين پروژه اياالت متحده قصد مالکيت بر ھيدروکرب:   سبروسکی ادغام شد– رامسفلد ستراتيژیاين پروژه با 

ن کند چه کسی از اين منابع بھره مند شود و ييتع ، اما می خواھد خودش) واشنگتن از آن بی نياز شده(جھان را ندارد 

 ١٩۶٠اين پروژه با دکترين کمبود مواد نفتی کلوب رم که توسط گروه راکفلر از سال  .چه کسانی از آن محروم بماند 

از اين  .رژی ملی معاون رئيس جمھور ديک چنی ادامه يافت مغايرت دارد مطرح شد و توسط گروه تحوالت سياست ان

که نفت نه تنھا از بين نرفته ، و به رغم نياز شديد به آن ، انسانھا تا يک قرن ديگر است  پس اياالت متحده بر اين باور

  .از آن بھره مند خواھند بود 

، به اين  را نيز محروم ساخته است  و در پی آن ونزوئال فتپمپئو با طرح بھانه ھای مختلف ايران را از بازار جھانی ن

ھم زمان ، او . طريق می تواند قشون خود را در شرق سوريه حفظ کند تا مانع استخراج از منابع جديد اين کشور باشد 

) ترکيش استريم(نتواند ازو ترکيه نيز  چشم پوشی کنند روسيه) نرد استريم دو (ۀتا شبک  اروپا فشار آورده ازۀبر اتحادي

  .بھرمند شود 

  

  ی تجارستراتيژی

و با .  را از آسيا و اروپا به کشور بازگرداند امريکاقصد داشت بخشی از صنايع  مپ ، پرزيدنت دونالد تر٢٠١٧در 

 امريکافرای اقيانوس آرام و پيمان مبادالت آزاد شمال  ۀ،به ھمکاری شبک] ۴[  اقتصادی پيتر ناوارو چپ گراۀمشاور

. کاالھای چينی وضع کند لمانی و برخی از اھم زمان او توانسته قوانين گمرکی بازدارنده ای بر ماشين ھای . پايان دھد 

توانست توازن تجاری و ايجاد مشاغل را  اين سياست. و با رفرم ھای مالياتی توانست سرمايه ھا را به کشور بازگرداند 

 ھر بخشی به بخش ديگر متصل است  .اين عمليات به لحاظ نظامی ، اقتصادی و ديپلماتيک کامل شده است  .توسعه دھد 

  .است  ھا تعريف شدهوليتؤو برای ھر کس مس

واشنگتن با روابط ھرج و . ھنوز از سوی نخبگان جھان درک نشده است   و بزرگديدج ستراتيژینيروی اصلی اين 

پيام ھای تويتری پرزيدنت  ۀبا مشاھد.  را برای غافلگيری حفظ کرده است تراتيژیسمپ اين دونالد تر ۀمرج طلبان
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س از دوران طوالنی ترديد رياست جمھوری کلينتن و اوباما ، پيشرفت ھای مپ می توان دريافت که اياالت متحده پتر

  .است بسياری حاصل کرده

  

  :مراجعات

 ]۱ [unienne créée par le président Eisenhower -Le Gouvernement de continuité est une instance états

durant la Guerre froide et toujours effective. Elle a pour mission d’assurer la continuité de l’État en cas 

de vacance de l’Exécutif, c’est-à-dire de décès du président, du vice-président et des présidents des 

assemblées lors d’une guerre nucléaire. Sa composition exacte est en principe secrète bien qu’il 

dispose de moyens très importants. 

]۲ [Thomas Barnett, Cette stratégie a été popularisée par l’assistant de Cebrowski .The Pentagon’s New 

Map ,Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.  

]۳ [“Mike Pompeo Address at CERAWeek” ,by Mike Pompeo ,Voltaire Network ,۱۲ 2019March .  

]۴ [Death by China ,2011, Pearson, Peter Navarro .What China’s Militarism Means for : Crouching Tiger

the World ,Prometheus Books, 2015.  

  


