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  :ژی امپراتوری برای نظم نوين جھانی يسترات

  یسرآغاز سومين جنگ جھان
 

  

 

  مقدمه

از ديدگاه تاريخی، . در روياروئی با فروپاشی اقتصاد جھانی، چشم انداز جنگ در سطح بين المللی وسعت می يابد

دوران ھای سقوط امپراتوری و بحران اقتصادی ھمواره با جنگ و خشونت فزاينده ھمراه بوده و مشخص شده 

دوم جھانی و طی بحران ھای بزرگ بين اين  دو سقوط امپراتوری ھای بزرگ اروپائی طی جنگ اول و . است

  .جنگ قابل بررسی می باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در حال حاضر جھان شاھد سقوط امپراتوری اياالت متحده است که خود اين امپراتوری نيز محصول جنگ دوم 

 به در مقام قدرت مطلق پس از دوران جنگ، اياالت متحده مديريت نظام پولی را در عرصۀ بين المللی. جھانی بود

برای مديريت چنين . عھده گرفت و به عنوان قھرمان و در عين حال داور اقتصاد سياسی جھان فرمانروائی کرد

نظارت و مديريت دائمی . اموری، اياالت متحده بزرگترين و قدرتمندترين نيروی نظامی تاريخ را به وجود آورد

  .اقتصاد جھانی فعاليت و حضور دائمی نظامی را ضروری می ساخت

اکنون که امپراتوری اياالت متحده و اقتصاد سياسی در سطح جھانی در حال سقوط و فروپاشی به سر می برد، چشم 

  .انداز پايان خشونت آميز دوران امپراتوری اياالت متحده به شکل اسفناکی ابعاد گسترده ای به خود گرفته است

 جغرافيای سياسی اياالت متحده و ناتو از راتيژیستبخش نخست به بررسی . اين نوشته به سه بخش تقسيم می شود

 امپراتوری غرب را از جنگ ستراتيژیپايان جنگ سرد تا آغاز نظم نوين جھانی اختصاص دارد، که خطوط اصلی 

را در » انقالب ھای رنگی«طی دومين بخش سرشت . ترسيم می کند» جنگ عليه تروريسم«عليه يوگوسالوی تا 

الت متحده مورد بررسی قرار خواھيم داد و تکيۀ ما روی بنيانگذاری سلطه در اروپای  امپراتوری اياستراتيژی

 امپراتوری در ساخت و ساز نظم نوين ستراتيژیسومين بخش به بررسی . شرقی و آسيای مرکزی خواھد بود

رقی و در مريکای جنوبی، اروپای شا در افغانستان، پاکستان، ايران، ه ایجھانی در فراسوی جنگ ھای فزايند

فريقا اختصاص دارد، و به ھمين نسبت پتانسيل اين منازعات را در بر پا کردن جنگ جھانی عليه چين و روسيه ا

  .مورد بررسی قرار خواھيم داد

  

   نوين امپراتوریستراتيژیتعريف 

 سطح  با سقوط اتحاد شوروی، اياالت متحده و ناتو می بايستی برای سياست خارجی خودشان در١٩٩١در سال 

جنگ سرد توسعۀ امپرياليسم اياالت متحده را در سطح جھانی به بھانۀ جلوگيری از . جھانی نقش نوينی بيآفرينند

با از بين رفتن اتحاد .  تنھا به ھدف مقابله با اتحاديۀ شوروی ايجاد شده بودناتو اساساً . تھديد شوروی توجيه می کرد

جودی نداشت و اياالت متحده می بايستی دليل تازۀ ديگری برای جماھير سوسياليستی شوروی، ناتو ديگر علت و

  .جو کند و  امپرياليستی اش در جھان جستستراتيژیتداوم 

 جورجمعاون رئيس جمھور آينده در صدارت [ وزارت دفاع، به مديريت وزير دفاع ديک چينی ١٩٩٢در سال 

] و مدير بانک جھانی) پسر( بوشجورجاور آيندۀ مش [تز، از معاون وزير دفاع در پنتاگون پل ولفووي)پسر(بوش 

درخواست کرده بود که پرونده ای دربارۀ موضوع دفاع برای ھدايت سياست خارجی کشور در دوران پسا جنگ 

  .ناميده شد» نظم نوين جھانی«اين پرونده . سرد تھيه کند

بيانيۀ عمومی جديد در آخرين بخش در «:  تھيه شد و موضوع چنين بود ١٩٩٢پروندۀ طرح راھنمای دفاع در سال 

د می کند که مأموريت سياسی و نظامی اياالت متحده در دوران پسا جنگ سرد عبارت ئينوشته ھا، وزارت دفاع تأ

يک از ابر قدرتھای رقيب نتواند در اروپای غربی، آسيا و  خواھد بود از اطمينان حاصل کردن از اين امر که ھيچ

  . حضور داشته باشد، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی بودندمناطقی که سابقا زير نفوذ

پروندۀ محرمانه از جھانی حرف می زند که بايد تحت تسلط يک ابرقدرت باشد و اين وضعيت از طريق اتخاذ 

تصميمات سازنده و ايجاد نيروی نظامی با توان عملياتی کافی در بازداشتن ھر کشور يا گروھی که اولويت اياالت 

  ».ندازد، بايد تداوم بيابداطره بي را به مخمتحده
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بايد [طرح جديد جھانی را ترسيم می کند که تنھا يک ابرقدرت نظامی تسلط دارد و رھبران آن «عالوه بر اين، 

  .»]ی و جھانی را مأيوس سازندئچنين ساخت و سازی را حفظ کرده و ھر رقيب پتانسيل در ايفای نقش منطقه 

قيد شده بود و »  شمالیيایروی عليه عراق و کئاعالم جنگ منطقه «الت متحده، در پرونده برای تضمين برتری ايا

اياالت متحده «از سوی ديگر، توصيه شده بود که . چين و روسيه به عنوان بزرگترين تھديدات بازشناسی شده بودند

 کشورھای عربی در خليج می تواند تعھداتش را در رابطه با کشورھائی مانند عربستان سعودی، کويت و ديگر

  )١.(»فارس، به کشورھای اروپای شرقی و غربی توسعه دھد

  

  ناتو و يوگوسالوی

 برای تداوم حضور ناتو در جھان و گسترش منافع حياتی اياالت متحده در ١٩٩٠جنگ در يوگوسالوی در سالھای 

  . اروپای شرقی به خدمت گرفته شد

پس . نه را برای بی ثبات سازی يوگوسالوی از مدتھا پيش آماده کرده بودبانک جھانی و صندوق بين المللی پول زمي

در سال  .  در دولت شدت گرفت، بحران رھبری١٩٨٠، در سال )٢(توتيبروز از مرگ ديکتاتور دراز مدت يوسيپ 

  مقامات رسمی سياسی در امور خارجۀ اياالت متحده از طريق بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در١٩٨٢

 ميليارد دالری اياالت متحده را ٢٠چھار چوب برنامۀ تنظيم ساختاری وامی در نظر گرفتند، تا بحران قرض 

بحران اقتصادی [...] وامھای تنظيم ساختاری تأثير منفی گذاشته و موجب تخريب اقتصاد سياسی شد . خاموش سازند

  ).٣(نيز اوضاع را به وخامت کشانده بودو خطر باال گرفتن تنش قومی [...] ثبات سياسی را تھديد می کرد

 اسلوبودان ميلوسويچ رئيس جمھور صربی شد، که بزرگترين و قدرتمندترين جمھوری در جمھوری ١٩٨٩سال 

جورج ، نخست وزير يوگوسالوی به اياالت متحده رفت تا با رئيس جمھور ١٩٨٩ھمان سال . ھای يوگوسالوی بود

  .ره کندبرای طرح کمک مالی ديگری مذاک بوش

، برنامۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی پول به مرحلۀ اجرائی رسيد و دولت يوگوسالو نيز می ١٩٩٠سال 

در نتيجه، برنامه ھای اجتماعی حذف شد، ارزش پول کاھش پيدا کرد و حقوق ھا به . بايست قروضش را بپردازد

ه داليل اقتصادی تمايالت جدائی طلبانه و حتی جدائی اصالحات ب«. حالت رکود درآمد و قيمتھا نيز افزايش پيدا کرد

 جدا ١٩٩١، بر اين اساس کروآسی و اسلوونی سال » تجزيۀ جمھوری را تضمين نمودقومی را تشديد کرد، و عمالً 

  )۴.(شدند

، مجامع اطالعاتی اياالت متحده گزارشی از اطالعات جمع آوری شده منتشر کردند و در آن پيشبينی ١٩٩٠سال 

وليت بی ثباتی ؤطی اين گزارش مس. اه خواھد افتادند که يوگوسالوی از ھم فروخواھد پاشيد و جنگ داخلی به رکرد

  )۵.(آيندۀ يوگوسالوی را نيز به رئيس جمھور صرب ميلوسويچ نسبت دادند

تش  برای آ١٩٩٢سال . ، بين يوگوسالوی و کروآسی در زمانی که اعالم استقالل کرد جنگ به پا شد١٩٩١سال 

 ادامه دادند و ١٩٩۵با اين وجود، کروآتھا حمالت نظامی شان را در ابعاد مختصر تا سال . بس به موافقت رسيدند

  .در عين حال در جنگ بوسنی نيز شرکت کردند

 در يک ژنرال کروآت اخيراً . را آغاز کرد» وفانط«ای تصاحب منطقۀ کراجينا عمليات ، کروآسی بر١٩٩۵سال 

رم جنايات جنگی طی ھمين جنگ محاکمه شد، يعنی جنگی که به راندن صرب ھا از کوروآسی دادگاه الھه به ج

  .»و استقالل کروآسی را تحکيم بخشيد«انجاميد 
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اياالت متحده از اين عمليات پشتيبانی کرد و سازمان سيا به شکل فعال به نيروھای کروآت اطالعات می داد، و 

جا ه لبا به دليل قتل و غارت و به آتش کشيده شدن روستاھايشان جاب صرب، غا٢٠٠٠٠٠ تا ١۵٠٠٠٠موجب شد که 

  )۶.(فتدشوند و تصفيه قومی به راه بي

ارتش کروآت توسط مشاوران اياالت متحده آموزش ديده بودند و ژنرال متھم به جنايات جنگی نيز شخصا از سوی 

  )٧.(سازمان سيا حمايت می شد

 تا ١٩٩٢از «ا روشن کرد تا مسلمانان بوسنيائی را مسلح کند و دولت کلينتون برای ايران چراغ سبز ر

ايران و «عالوه بر اين . »، موجی از اسلحه و مشاور نظامی ايرانی در بوسنی جريان داشت١٩٩۶جنوری

مبارزان «کشورھای مسلمان ديگر مجاھدين را به بوسنی آوردند تا در کنار مسلمانان عليه صرب ھا بجنگند، 

تان، چنچنی، يمن و الجزاير که بين آنھا افرادی نيز بودند که گمان می رفت که در اردوگاه ھای افغانس» مقدس

  .»نظامی بن الدن در افغانستان حضور داشته اند

خواست  با بازشناسی فرا. در واقع مداخالت غرب در بالکان بود که تنش ھا و خصومت ھای موجود را تشديد کرد

 اياالت متحده، بريتانيائی، – رھبران غربی ١٩٩١-١٩٩٠دائی طلب در سال ھای گروه ھا و جمھوری ھای ج

 ساختار دولت يوگوسالوی را نابود کردند، به نا امنی دامن زدند، و آتش تنش قومی را شعله –ی المانفرانسوی و 

ات تا و با اھداء پشتيبانی لوژيستيک به گروه ھای مختلف طی جنگ، مداخالت غرب در منازع. ورتر ساختند

 ۀن مبنی بر دفاع از مسلمانان بوسنيائی را بايد از چنين زاويخواست آقای کلينت.  ادامه يافت١٩٩٠اواسط سال ھای 

ببينيم، او می خواست خود را به عنوان قھرمان صحنۀ بين المللی نشان دھد و به ھمين گونه بود که دولت او از 

د تا ارسال  تجھيزات نظامی برای مسلمانان و کروآتھا در سازمان ملل متحد الغای  تحريمات را درخواست کر

  )٨.(جنگ عليه صربھا امکان پذير گردد

اين راه ھا به وسيلۀ بنگاه ھای . طی جنگ در بوسنی، راه ھای مخفی برای قاچاق اسلحه از کروآسی ايجاد شده بود

از اسالمگرايان افراطی به انضمام مخفی اياالت متحده، ترکيه، ايران سر و سامان گرفته بود، و شبکه ھائی 

  .مجاھدين افغان و حزب هللا طرفدار ايران در آن شرکت داشتند

  )٩.(عالوه بر اين، شبکه ھای مخفی اوکرائين، يونان و اسرائيل صرب ھای بوسنی را مسلح می کردند

تادند تا عليه صرب ھا به  فدرال نيز محموله ھای اسلحه برای مسلمانان بوسنی و کروآسی فرسالمانشبکۀ اطالعای 

  )١٠.(کار بسته شود

به سال » ابسرور«به ھمان گونه که روزنامۀ . اياالت متحده به اشکال متنوع در جنگ منطقۀ بالکان شرکت داشت

مشاورت نظاميان «مريکائی، ا گزارش داده است، بخش مھمی از مداخالت از طريق شرکت خصوصی ١٩٩۵

ای آن را معموال مأموران اطالعاتی بازنشسته تشکيل می دھند و مرکز آن نيز انجام می گرفت که اعض» یئحرفه 

با مجوز دولت » یئمشاورت نظاميان حرفه «د کرد که ئيسفير اياالت متحده در زگرب تأ. در ويرجينا می باشد

االت متحده ارتش  باور داشتند که نيروھای ويژۀ ايلندی ھا نيز قوياً اھ. اياالت متحده کروآت ھا را آموزش می دھد

  )١١.(بوسنی و کروآت در بوسنی را آموزش می دھند

سياست مشترک برای « ھلموت کوھل مالقاتھائی داشت تا المان، رھبر کروآسی با صدر اعظم ١٩٨٨از سال 

 .را تدارک ببينند» المانمنطقۀ اقتصاد «و انتقال اسلوونی و کروآسی به » تجزيۀ يوگوسالوی

لبانی و جمھوری مقدونيه فرستاده شدند و از نيروھای ابه عنوان مشاور به کروآسی، بوسنی، افسران اياالت متحده 

 ھرزگوين، برای – ماھه در جنگ بوسنی ٩طی آتش بس ) ١٢.(ويژۀ اياالت متحده نيز درخواست کمک کردند
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ن ارتش بوسنی مالقات  ژنرال ارتش اياالت متحده با فرماندھا۶تدارک طرح حملۀ بوسنی که به آتش بس پايان داد، 

  )١٣.(داشتند

لبانی به ھمکاری ارتش آزاديبخش کوزووو که يک سازمان چريکی می باشد، راه ھای قاچاق ا مافيای ١٩٩۶سال 

و بايد دانست که ارتش آزاديبخش کوزووو با مجاھدين قديمی . مواد مخدر در بالکان را تحت تسلط خود درآورد

  )١۴.(ر پيوند و اتحاد بودافغانستان يعنی اسامه بن الدن د

 وزارت ١٩٩٨و سال ) ١۵(، ارتش آزاديبخش کوزووو مبارزاتش را عليه نيروھای صرب آغاز کرد،١٩٩٧سال 

  )١۶.(امور خارجۀ اياالت متحده ارتش آزاديبخش کوزووو را از فھرست سازمان ھای تروريستی خارج کرد

ح و آموزش نظامی از اياالت متحده و ناتو دريافت می ، ارتش آزاديبخش کوزووو سال١٩٩٨پيش از و پس از سال 

ن،  مادلن آلبرايت با ھاشم تاچی رھبر ارتش آزاديبخش کوزووو مناسبات د، و وزير امور خارجۀ دولت کلينتکر

  .سياسی بر قرار کرده بود

وی، پيش از و  فدرال از تروريستھای ارتش آزاديبخش کزووو در يوگوسالالمانسازمان سيا و سازمان اطالعاتی 

  .  توسط ناتو، پشتيبانی کردند١٩٩٩بعد از بمباران در سال 

 با سازمان آزاديبخش کوزووو که مشخصا وقتی با القاعده در ارتباط ١٩٩٠ فدرال از سال المانسرويس اطالعاتی 

تان آموزش اعضای ارتش آزاديبخش کوزووو توسط اسامه بن الدن در اردوگاه ھای افغانس) ١٨.( رابطه داشت،بود

 از سوی اعضای ارتش آزاديبخش کوزووو به د کرد که خشونت ھا غالباً ئيحتی سازمان ملل متحد نيز تأ. ديده بودند

  )١٩.(صورت گرفته است» از سوی طرفداران ھاشم تاچی«ويژه 

ن به پايان بخشيد:  توسط ناتو به بھانۀ پوچی صورت گرفت که عبارت است از ١٩٩٩ چبمباران کوزووو در مار

دولت . ع نسل ارزيابی کردندلبانيھای کوزووو روا داشته اند، و اين ستم را در حد قطاتداوم ستمی که صربھا بر 

ت صربھا کشته شده لبانيائی در کوزووو ناپديد شده  و يا احتماال به دسا نفر ١٠٠٠٠٠ن اعالم کرد که دست کم کلينت

ا وقايعی مانند کوره ھای آدم سوزی طی جنگ جھانی دوم قابل ببيل کلينتن شخصا اين وقايع را در کوزووو . اند

لبانيائی کشته ا ۵٠٠٠٠٠بر اساس گمانه زنی وزارت امور خارجۀ اياالت متحده بيم آن می رود که . مقايسه دانست

 نفر اعالم کرد و بر اساس تحقيقات دقيق تر مرگ ١٠٠٠٠سرانجام، برآوردھای رسمی اين شمار را . شده باشند

 تا ۴٠٠با اين وجود طی بمباران ناتو، بين . لبانيائی اعالم شد که احتماال توسط صربھا کشته شده اندا نفر ٢۵٠٠

يک ايستگاه تلويزيون و يک بيمارستان :  شھروند صرب کشته شدند، و دست ناتو به جنايت جنگی آلوده شد ١۵٠٠

  )٢٠.(صرب را نيز بمباران کردند

 ألۀکنفراسی در اسلوونی دربارۀ مس» مريکااانستيتو انترپرايز « به ھمکاری ، وزارت امور خارجه٢٠٠٠سال 

بين شرکت کنندگان رؤسای دولت، مأموران امور خارجه و سفرای .  آتالنتيک برگزار کرد-الحاق به اروپا

  )٢١.(کشورھای مخالف اروپائی و به ھمچنين نمايندگان سازمان ملل متحد و ناتو حضور داشتند

 ماھيت حقيقی مداخلۀ ناتو در المانی در اين کنفرانس و صدر اعظم المان بين يکی از سياستمداران مکاتبه ای

در اين مکاتبه پی می بريم که شرکت کنندگان خواھان استقالل فوری کوزووو بودند، و . کوزووو را آشکار کرد

شه از حوزۀ توسعۀ اروپا حذف جنگ در يوگوسالوی به ھدف توسعۀ ناتو بر پا شده است، و صربستان برای ھمي

شده و بر اين اساس در نھايت امر حضور نظامی اياالت متحده برای جلوگيری از روسيه توجيه پذير می 

  ) ٢٢.(گردد
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جنگ علت وجودی و تداوم ناتو را در جھان پسا جنگ سرد توجيه می کرد، در حالی که ناتو به شکل «عنصر مھم، 

در حالی که روسھا . وجود خود و آرزوی توسعۀ ھر چه بيشتر را در سر می پروراندنا اميد کننده ای در پی توجيه 

 عکس، نه تنھا ناتو گسترش بيشتری هولی ب. اطمينان پيدا کرده بودند که ناتو در پايان جنگ سرد منحل خواھد شد

چنين جريانی به . »يافت بلکه به دليل منازعۀ داخلی در يک کشور اسالو در اروپای شرقی جنگ به راه انداخت

 عليه يوگوسالوی منشأ بسياری از تنش ھا بين اياالت متحده ١٩٩٩جنگ «بر اين اساس، . عنوان تھديد تلقی شده بود

  )٢٣.(» طی دھۀ اخير بودۀو روسي

  

  جنگ عليه تروريسم

  و 

 مريکااطرح برای قرن نوين 

يک اتاق ) پدر( بوش جورجافظه کار دولت ی نو محس ھاگبرای رياست جمھوری انتخاب شد، کرن وقتی بيل کلينت

، آنھا پرونده ای تحت ٢٠٠٠سال . ناميدند» مريکااطرح برای قرن نوين اياالت متحدۀ «فکری ايجاد کردند و آن را 

آنھا با تکيه به . منتشر کردند» ، نيروھا و منابع برای قرن نوينستراتيژی: باز سازی دفاع اياالت متحده «عنوان 

اياالت متحده بايد به اندازۀ کافی نيرو در اختيار داشته باشد تا «:اعالم کردند که » نمای سياست دفاعیراھ«پروندۀ 

بتواند به سرعت و ھم زمان آنھا را در چندين جنگ گسترش دھد و پيروز شود، و پنتاگون بايد محاسبه کند که چه  

) خليج فارس(روپا، آسيای شرقی و در خليج  برای محافظت دائمی و ھميشگی منافع اياالت متحده در ائینيرو

  )٢۶. (»ضروری خواھد بود

جوی افزايش  و از چند دھۀ پيش اياالت متحده در جست«: نکتۀ جالبی که در اين پرونده مشخص شده اين است

عليه  جنگ نا تمام مانده ۀدر نتيج. بود تا امنيت منطقه را به عھده بگيرد) خليج فارس(حضور دائمی خود در خليج 

 رژيم صدام حسين را به شکل بارزی ألۀ ضرورت حضور نظامی اياالت متحد ه را در خليج فارس و مسعراق فوراً 

  )٢٧.(»مطرح ساخت

با اين وجود، با توصيه برای افزايش بودجۀ دفاعی و گسترش امپراتوری اياالت متحده در سر تا سر جھان، و 

عالوه بر «ی بزرگ پی در پی، در پرونده قيد شده است که ضميمه سازی قدرت مخرب چندين کشور در جنگ ھا

اين، روند تحوالت، حتی اگر موجب تحوالت انقالبی گردد، احتماال دراز مدت خواھد بود، مگر اين که حادثۀ 

  »).٢٨(مصيبت باری به وقوع بپيوندد و مانند واقعۀ پرل ھاربر نقش کاتاليزور را بازی کند 

بسياری از نويسندگان اين پرونده . مبر به حقيقت پيوست سپت١١عمليات تروريستی عد با اين واقعۀ فرضی يک سال ب

به مقامات اداری در دولت بوش منتسب شدند و طرح خود را پس از » مريکااطرح برای قرن نوين «و اعضای 

  . گذاشتندءبه اجرا» پرل ھاربر جديد«

ھای فکری راست افراطی تدارک ديده شد، سازمان  در اتاق ١٩٩٠پيش از اين در سال ھای «طرح برای جنگ 

ھائی که در بطن آن مبارزان جنگ سرد، محافل سرويس ھای مخفی، فرقه ھائی از کليسای پروتستان، شرکت ھای 

برای دستيابی به چنين ھدفی، يعنی تثبيت سيطرۀ دراز . »نفتی و اسلحه سازی برای نظم نوين جھان نقشه می کشيدند

اياالت متحده به تمام امکاناتش «ابع کرۀ زمين و اطمينان حاصل کردن از ضعف تمام رقبای پتانسيل مدت بر تمام من

  .»-تجاوزکارانه  ديپلماتيک، اقتصادی و نظامی، و حتی جنگ –نيازمند خواھد بود 
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: م ببريم مريکا بودند، می توانيم از شخصيت ھای زير ناhبين افرادی که عضو محفل طرح قرن نوين اياالت متحدۀ 

ديک چينی نخست وزير، لويس ليبی فرماندۀ مرکز فرماندھی در دولت چينی، دوالند رامسفلد وزير دفاع، پل 

ول امور امنيت جھانی، جان بولتون مشاور دولتی برای کنترل اسلحه، ؤ معاون رامسفلد، پيتر رودمن مستزولفوي

ع در دولت ريگان، امروز رياست امور سياست دفاعی ريچارد آرميتاژ معاون وزير، ريچارد پرل معاون وزير دفا

مشاور بوش که به مغز متفکر رئيس . مريکا ارا به عھده دارد، ويليام کريستول مدير طرح قرن نوين اياالت متحدۀ 

جمھور مشھور بود، و زلمی خليل زاد که نمايندگی اياالت متحده در سازمان ملل متحد را به عھده داشت، و سپس 

  ).٢٩(ر رژيمييريکا در افغانستان و عراق پس از تغماسفير 

  

  برژينسکی» شطرنج بزرگ«

 مشاور قديمی امنيت ملّی اياالت متحده زبيگنيو برژينسکی:  

 اياالت ستراتيژی منتشر شد، خطوط اصلی ١٩٩٧که به سال » شطرنج بزرگ«برژينسکی در کتابش تحت عنوان  

 سياسی مرتبط به ألۀبرای اياالت متحده، اساسی ترين مس«: ی گويد او م. متحده را در سطح جھانی ترسيم کرد

ن شده و ملت ھائی يياز پانصد سال پيش تا کنون، امور جھانی توسط قدرتھای اورآسيا تع. است) آسيا-اروپا(اورآسيا 

در «کند که و اضافه می » .ديگر جنگيده اند، در پی کسب قدرت جھانی بوده اند ی عليه يکئکه برای تسلط منطقه 

بزرگترين ) آسيا- اروپا(آسيا -اور. »آسيا از حساسيت خاصی برخوردار است - مداخلۀ اياالت متحده در اورۀنتيج

آسيا تسلط يابد، از ديدگاه -قدرتی که بتواند بر اور. قارۀ جھان و محور جغرافيای سياسی يگانه ای را تشکيل می دھد

با يک نگاه ساده به نقشه . نده ترين مناطق جھان را در اختيار خواھد داشتاقتصادی دو سوم پيشرفته ترين و توليد کن

فريقا نيز اآسيا در عين حال تقريبا به شکل ساختاری به معنای تسلط بر -مشاھده می کنيم که تسلط بر اور

  .»)٣٠(ستا

ست که ھيچ مخالفی و ضروری ا«:  برای امپراتوری اياالت متحده به اين نتيجه می رسدستراتيژیاو در پی تدارک 

.  وجود نداشته باشدزير سؤال ببردآسيا مسلط شود و در نتيجه حاکميت اياالت متحده را -ھيچ قدرتی که بتواند بر اور

  .») ٣١(آسيا به شکل عميق است-ھدف از نگارش اين کتاب، در نتيجه روشن ساختن جغرافيای سياسی اور

آسيائی - نخست اين که، بايد دولت ھای اور: ادی ضروری است عبور از دو مرحلۀ بني«: سپس توضيح می دھد 

فعال در زمينۀ جغرافيای سياسی را که قابليت ايجاد تحول احتمالی و معنی دار در تقسيمات بين المللی قدرت را دارا 

نھا را می باشند شناسائی کرد، و اھداف اصلی خارجی آنھا و نخبگان سياسی شان و در نتيجه خواست ھای احتمالی آ

در مرحلۀ دوم، تدارک راھکارھای سياسی خاص برای جلوگيری، حذف و . در چنين رويکردھائی تحت نظر داشت

  »).٣٢(کنترل تداوم آن

لقوه می توانند به محور توازن نيروھا در منطقه اچنين امری به اين معنا است که بايد دولت ھائی را که به شکل ب

» جلوگيری«االت متحده پايان ببخشند شناسائی کرد، و سپس بايد از اين دولت ھا تبديل شوند و به سيطره و نفوذ اي

  . »حذف و يا تحت کنترل درآورد«کرد و يا آنھا را 

اين کشور يکی از بزرگترين توليد کنندگان نفت در جھان است، و از : ايران يکی از اين نمونه دولتھا خواھد بود

ايران قابليت ايجاد . ر مھمی در محور اروپا، آسيا و خاورميانه قرار داردک نيز در وضعيت بسياستراتيژيديدگاه 

آسيا را دارا می باشد، اگر با روسيه يا چين به شکل تنگاتنگ متحد شود و يا با -ر و تحول در توازن نيرو در اورييتغ
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 در اختيار آنھا بگذارد و بر ايران می تواند نفت مورد نياز آنھا را تأمين کند و حتی منطقۀ نفوذی در خليج. ھر دو

  » .ندازد متحده در منطقه را به مخاطره بياين اساس حاکميت اياالت

برای بيان مطلب با واژگانی که «:برژينسکی با حذف ھر گونه ظرافت دربيان تمايالت امپرياليستی اش می نويسد  

: جغرافيای سياسی چنين خواھد بود يادآور دوران خشونت بار امپراتوری ھای قديمی است، سه امر اجباری در 

پيشبينی تبانی و حفظ وابستگی امنيتی بين اقمار تحت فرمان، تأمين امنيت فرمانبرداران و توجه به خصوصيت نفوذ 

 »).٣٣(ديگر متحد شوند پذيرشان، و سرانجام جلوگيری کردن از اين امر که بربرھا با يک

می نامد و دربارۀ اين » آسيا-بالکان اور«می کند و آنھا را برژينسکی به جمھوری ھای آسيای مرکزی اشاره 

عالوه بر اين، از ديدگاه امنيتی و در مقطع بلند پروازيھای تاريخی در رابطه با جمھوريھای «: موضوع می نويسد 

ند، و آسيای مرکزی، دست کم سه ھمسايۀ جانبی آنھا، قدرتمندترينشان يعنی روسيه، ترکيه و ايران حائز اھميت ھست

آسيا گنجينۀ اقتصادی -ولی بالکان اور. به ھمين گونه چين که تمايالت سياسی فزاينده ای را در منطقه نشان می دھد

منابع عظيمی از گاز طبيعی و نفت در اين منطقه : لقوه ای را تشکيل می دھد و خيلی مھمتر از اين مسائل است اب

  »).٣۴(طال ذخيره شده است، و عالوه بر اين مواد معدنی و 

نتيجه اين است که منافع اصلی اياالت متحده ايجاب می کند که اجازه ندھد «: برژينسکی در نوشته ھايش می افزايد 

ھيچ قدرتی به تنھائی بر اين فضای جغرافيای سياسی تسلط بيابد و جامعۀ بين المللی از ديدگاه اقتصادی و مالی، بی 

  .»)٣۵(ھيچ مانعی، به اين منطقه دسترسی داشته باشد

کشوری که سياست خارجی : مريکا به عنوان ابزار امپراتوریااين است نمونۀ بارزی از نقش اياالت متحدۀ 

 تأمين امنيت ابتداءک خود به کار می برد ولی مھمترين ھدف آن، ستراتيژيامپرياليستی را برای حفظ وضعيت 

الت متحده حاکميت امپراتوری در خدمت به عبارت ديگر، ايا. است» جامعۀ بين الملل«برای » گنجينۀ اقتصادی«

  .منافع مالی بين المللی است

ی که ئاياالت متحده بايد جبھۀ خود را در رابطه با اتحاديه ھای منطقه «برژينسکی در عين حال ھشدار می دھد که 

. »)٣۶(دآسيا ھستند و جايگاھش را به عنوان ابر قدرت جھانی تھديد می کنند، روشن ساز-در پی حذف او از اور

در نتيجه او تاکتيک و راھکارھای نفوذی را برای پيشگيری از خيزش اتحاديۀ مخالف را مقدم بر ھمه مطرح می 

وظيفۀ فوری عبارت است از «بر اين اساس . کند که دير يا زود در پی حذف اولويت اياالت متحده برخواھند آمد

ن کنندۀ اياالت متحده در يييه ھا توان حذف و تنزل نقش تعيک از دولتھا يا اتحاد کسب اطمينان از اين امر که ھيچ

  .»)٣٧(آسيا را نداشته باشد- اور

  

  جنگ عليه تروريسم و امپرياليسم افراطی

تسلط «، که مختصرا طرحی را که )٣٨(»٢٠٢٠ترکيب چشم انداز«، پنتاگون پرونده ای تحت عنوان ٢٠٠٠سال 

تسلط در تمام وجوه به اين «. وزارت دفاع در آينده، توضيح می دھدمی نامد، به عنوان الگو برای » در تمام وجوه

معنا است که قابليت نيروھای اياالت متحده، به تنھائی يا با ھم پيمانان، بايد به شکلی باشد که ھر رقيبی را متقاعد 

  ». عمليات نظامی تحت کنترل داشته باشدۀسازد و ھر وضعيتی را برای مجموع

ی تا جنگ ھای گسترده، و درگيری ھای ئ تسلط در تمام وجود در تمام جنگھا، از جنگ ھسته ءدادر اين پرونده، ابت

 به کوچک مطرح شده و سپس وضعيتھای نامشخصی مانند حفاظت از صلح و کمک ھای بشر دوستانه که الزاماً 

  .»جنگ نياز مند نيست ضميمه شده است
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ۀ اطالعات جھانی برای ايجاد فضای مناسب در رابطه با تدارک و گسترش شبک«در عين حال نوشته شده است که 

  .»)٣٩(اجرای تصميمات ضروری است 

تسلط بی مرز اقتصاد جھانی و کشورھای متعددی که آن «به ھمان شکلی که الن وود اقتصاددان توضيح داده است، 

: و می افزايد . »)۴٠(ی کندرا اداره می کنند، ھم زمان فعاليت نظامی بی مرزی را، در نيت و در موعد، ايجاب م

تسلط امپراتوری بر اقتصاد سرمايه داری جھانی واجد تعادل خاص و متناقضی بين الغای رقابت و حفظ شرايطی « 

در اين جا ما با بنيادی ترين تناقضات نظم نوين جھانی . می باشد که مولد بازار و منافع در اقتصاد رقابتی است

  »).۴١(روبرو ھستيم

که مجاز است تا به شکل «اين دکترين مدعی بود .  گذاشته شدءبه اجرا» دکترين بوش«مبر، پت س١١پس از 

انحصاری و يک جانبه، در ھر کجا و در ھرزمانی دست به حملۀ پيشگيرانه بزند، و از ھر قرارداد بين المللی نيز 

کردند که قادر به چيرگی بر ھر و عالوه بر اين می بايستی از قدرت نيروھای خود اطمينان حاصل می . آزاد است

رقيب پتانسيلی باشد که به اميد برتری جوئی و يا روياروئی با اياالت متحده  در فکر گسترش نيروھای نظامی خود 

  .»)۴٢(می باشد

 ء به اجرا٢٠٠١ناتو نخستين تھاجم زمينی در تمام تاريخ پيدايش خود را با تھاجم و اشغال افغانستان در اکتبر 

، پيش از  ر واقع، جنگ عليه افغانستان، با قطع معاملۀ مھم لولۀ نفتی بين شرکت ھای نفتی غرب و طالباند. گذاشت

و طرح عملياتی برای .  انجام گرفت٢٠٠١سازماندھی خود جنگ در تابستان . مبر طرح ريزی شده بود سپت١١

  ).۴٣(ن شده بودييجنگ در اواسط اکتبر تع

عبور تمام سوخت فسيلی دريای مازندران «انستان اھميت فوق العاده ای دارد، زيرا از ديدگاه جغرافيای سياسی، افغ

از طريق روسيه يا آذربايجان کنترل سياسی و اقتصادی روسيه را در رابطه با جمھوری ھای آسيای مرکزی 

ران و اگر از اي.  سال از آن پيشگيری کرده است١٠افزايش خواھد داد، يعنی موضوعی که مشخصا غرب طی 

ارسال سوخت از . عبور می کرد، موجب قدرت بيشتر دولتی می شد که اياالت متحده در پی منزوی ساختن آن است

. ک، مخارج ھنگفت و بازدارنده ای را در بر می گرفتستراتيژيطريق چين نيز، با قطع نظر از تمام موضوعات 

حده اين امکان را می دھد که در تأمين انرژی مورد در نتيجه اگر لولۀ نفتی از افغانستان عبور کند، به اياالت مت

  .»)۴۴(نيازش تنوع ايجاد کند و در عين حال در بازاری نفوذ کند که بيشترين منافع را برای او در بر دارد

مبر،  سپت١١تر از دو ھفته پس از حملۀ مشخصا توضيح داده است، کم» سانفراسيسکو کرونيکل«ھمان گونه که 

االت متحده برای انتقام گيری از عمليات تروريستی، و فراسوی احتمال جنگ ھای پايان ناپذير فراسوی تصميم اي«

که طی ماه ھا و سال ھای آينده بيشتر موجب تلفات انسانی بين شھروندان خواھد شد، داليل پنھان در راه اندازی 

  .»نفت: جنگ عليه تروريسم را می توان در يک کلمه به شکل خالصه گفت 

ن شده در خاورميانه و در يينقشۀ پناه گاه ھای تروريست ھا و اھداف تع«: وزنامه عالوه بر اين می نويسد اين ر

. آسيای مرکزی در عين حال، و در شرايط فوق العاده، نقشۀ اصلی منابع انرژی جھانی در قرن بيست و يکم است

 اسالم و غرب باشد، نخستين جرقۀ منازعات دفاع از اين منابع انرژی، به جای آن که روياروئی ساده دالنه بين

  .»جھانی خواھد بود که طی دھه ھای آينده ادامه خواھد يافت

 نقطۀ مفصلی وجودار، برای -  نه بر حسب اتفاق  –در کشورھای متعددی که بين  تروريسم، نفت و ذخيرۀ گاز 

، ارھا می توانيم از عربستان سعودی، ليبياياالت متحده و غرب نيز سرمايۀ مھمی به شمار می آيد، بين اين نوع کشو
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بحرين، امارات عربی، ايران، عراق، مصر، سودان، الجزاير، ترکمنستان، قزاقستان، آذربايجان، چنچنی، 

  . گرجستان و شرق ترکيه نام ببريم

  .» درصد توليد جھانی نفت و گاز طبيعی است۶۵اين منطقه شامل بيش از «نکتۀ مھم، 

ل اجتناب ناپذيری خيلی ھا جنگ عليه تروريسم را به عنوان جنگ جنگ به حساب اياالت به شک«به ھمچنين، 

 الف فرانسوی، بريتيش – فينا –متحده می بينند، و در عين حال به حساب شورون، اکسان موبيل، و آرکو، توتال 

الر در اين منطقه لندی رويال دوچ شل و ديگر غول ھای چند مليتی که صد ھا ميليارد داپتروليوم و شرکت ھ

  .»)۴۵(سرمايه گذاری کرده اند

، ديک چينی يک ٢٠٠١در تابستان . جزء اسرار نيست که جنگ عليه عراق به شکل تنگاتنگ در رابطه با نفت بود

 سّری بود که سياست انرژی  مداخله در امور انرژی را سازماندھی کرد، که شامل مالقاتھای زنجيره ای قوياً قطعۀ

  . ن می کرديي را بررسی و تعاياالت متحده

طی اين مالقاتھا، و به ھمين گونه از طريق امکانات ارتباطاتی ديگر، چينی و مشاورانش با نمايندگان عالی رتبه و 

 ١١وقتی که پيش از . ی داشتندگوھائ و گفت) ۴۶(مديران شل، بريتيش پتروليوم، اکسان موبيل، شورون و کونوکو

 که مناطق نفتی، ئی و پيش از اين که حرف جنگ عليه عراق مطرح باشد، پرونده ھا تشکيل شدئیمبر گردھم آسپت

روی  پرونده ھای «. گو قرار گرفت و لولۀ نفت و گاز، پااليشگاه و پايانه ھا را نشان می داد مورد بحث و گفت

ھر يک از کشورھا ديده می سعودی و اماراتی نقشه ای از تمام مناطق نفتی، لولۀ گاز و نفت، پااليشگاه و پايانه در 

  »).۴٧(شد

از اين تاريخ، رويال دوچ شل و بريتيش پتروليوم ھر دو قراردادھای مھمی برای توسعۀ نفت عراق دريافت 

  ).۴٨(کردند

: ک در اين منطقه صورت گرفت ستراتيژيجنگ عليه عراق، و به ھمين گونه جنگ عليه افغانستان، برای منافع 

  .به اياالت متحده تعلق دارد، و به طور کلی منافع غرببخش مھمی از اين منافع 

ی راه اندازی شد، و به ھمين گونه ئاين جنگ ھا مشخصا به ھدف حذف، تھديد يا جلوگيری از قدرت ھای منطقه 

ھدف از چنين جنگ ھائی بازيگران مھم . برای ايجاد دھھا پايگاه نظامی تا قاطعانه حضور امپراتوری را اعالم کنند

ايران از اين . ه و به ويژه محاصرۀ روسيه و چين بود که آنھا را در دسترسی به نفت و گاز منطقه تھديد کنندمنطق

  .پس از دو سو به محاصره درآمده است، عراق در غرب و افغانستان در شرق

  

  نتيجه

که  پس از فروپاشی  امپراتوری اياالت متحده و ناتو را ترسيم کرد ستراتيژینخستين بخش اين نوشته خطوط اصلی 

ھدف اصلی محاصرۀ روسيه و چين و . اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، ورود به نظم نوين جھانی را اعالم کرد

  . جلوگيری به عمل آوردن از پيدايش يک ابر قدرت نوين بود

مللی نظم نوين اياالت متحده می بايستی از حاکميت امپراتوری خود دفاع می کرد و در خدمت منافع مالی بين ال

را در اروپای شرقی و آسيای مرکزی مورد » انقالب رنگی«بخش بعدی اين نوشته . جھان را بر پا می ساخت

بررسی قرار می دھد که ھم چنان سياست جلوگيری از روسيه و چين برای دسترسی به منابع اصلی گاز طبيعی و 

 جغرافيای سياسی است و تحليل آنھا ستراتيژیاصلی انقالب ھای رنگی نيروی . لوله ھای نفتی را ادامه می دھد

  .برای درک نظم نوين جھان ضروری بود
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آندرو گوين مارشال: نوشتۀ   

آندرو گوين مارشال روی موضوع اقتصاد سياسی و تاريخ در دانشگاه . پژوھشگر در مرکز مطالعات جھانی سازی

.به کار پژوھشی اشتغال دارد)  بريتانيک، کانادا-کلومبی(سيمون فرازر   

٢٠٠٩ نوامبر ٢٠ مطالعات جھانی سازی تاريخ انتشار در مرکز  
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