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 par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٥ جنوری ٠٧
  

 ، نسخۀ دموکرات امپرياليسم فاتحامريکامرکز امنيت نو 
Le CNAS, version démocrate de l’impérialisme conquérant 

شاھين ھای «گرچه واشنگتن ديگر سياست خارجی ندارد، ولی چندين سياست متضاد و ھمزمان را به پيش می برد، 

در اينجا تی . گردھمآئی کرده اند) حزب دموکرات (امريکانرال ديويد پتريوس و مرکز امنيت نو جپيرامون » ليبرال

 فکری می پردازد که امروز بازيگر ھمان نقشی است که پيش از اين در دوران بوش، يری ميسان به بررسی اين اتاق

 امپرياليسم استعمارگر برای یيعنی ارتقا: آن را به عھده داشت ) حزب جمھوری خواه (امريکاطرح مرکز امنيت نو 

 .تسلط بر جھان

 ٢٠١٥ جنوری ٥/)سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

 ی نوامريکايوس در مرکز امنيت نرال ديويد پترج

 يافته بود و با وجود تمام ٢٠١٢ جونو در ماه يبحران سوريه با وجود اين که راه حل خود را در نخستين گردھمآئی ژن

جای آن ه به روشنی می بينيم که دولت اوباما از رئيس آن پی روی نمی کند، ولی ب. توافقات با اياالت متحده ادامه دارد

اين ( از يک سو امپرياليست ھائی که با تقسيم جھان با چين و احتماالً روسيه موافق ھستند : اسی تقسيم شده به دو خط سي
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و از سوی ديگر، امپرياليست ھای استعمارگر و ) خط در عين حال موضع گيری خود رئيس جمھور اوباما نيز می باشد

  ).ريوس جمع شده اندنرال ديويد پتجن و اين گروه پيرامون ھيلری کلينت(اشغالگر 

 برکنار شدن رئيس سازمان سيا و وزير امور خارجه در انتخاب مجدد  خالف تمام انتظارات عمومی به شگفتی ديديم که

  . عکس، موجب تقويت خط فاصل شده بات دولت پايان نداد، بلکه کامالً اوباما به انشعاب

 که متعاقباً Sony Picturesۀ سايبری عليه سونی پيکچرز ھمين امپرياليست ھای نو توسعه طلب بودند که به بھانۀ حمل

رئيس جمھور اوباما .  اعالم جنگ کردندورياآن را خالف ھر منطقی به پيونگ يانگ نسبت دادند، عليه جمھوری خلق ک

  . کردءرا امضا» مجازات « د کرد و سپس فرمان ئينيز بيانيۀ آنھا را تأ

 امريکا برای ايجاد مرکز امنيت نو ءامپرياليسم توسعه طلب و کشور گشا ابتدااين گونه به نظر می رسد که ھواداران 

Center for a New American Security گردھمآئی ھائی تشکيل دادند که در بطن حزب دموکرات ھمان نقشی را

ن که امروز ھما (Project for a New American Century ی نوامريکابه عھده گرفت که طرح برای امنيت 

بر . در حزب جمھوری خواه به عھده دارد) Foreign Policy Initiative فارين پاليسی –مشاورت سياست خارجی 

اين اساس، طرفداران امپرياليسم توسعه طلب و کشور گشا طی نخستين دور رياست جمھوری بارک اوباما نقش مھمی 

  .لق داشتند و از اين پايگاه امور را ھدايت می کردندتع) يا دولت سايه( بازی کردند و برخی از آنھا به دولت اعماق 

   

  شاھين ھای ليبرال

 Kurt توسط کورت کامپبل ٢٠٠٧سال  Center for a New American Security امريکا نو  مرکز امنيت

Campbell و ميچل فلورنوی Michèle A. Flournoy  ايجاد شد .  

 Center for Strategic andژی و تحقيقات بين المللی ي مرکز ستراتاين دو روشنفکر پيش از اين به اتفاق يکديگر در

International Studiesانتشار ٢٠٠١مبر  سپت١١و دو ماه پس از سوء قصد .  کار کرده بودند To Prevail : An 

American Strategy for the Campaign Against Terrorism   ) ئی برای امريکاژی يسترات: برای پيروزی

اين کتاب به بررسی و تحليل تصميم رئيس جمھور بوش برای حمله به ). ١(را مديريت کردند ) وگاه ضد تروريستیارد

گروه ھای تروريست و به ھمين گونه حمله به کشورھائی که از آنھا پشتيبانی می کردند می پردازد يعنی به تعبير و بر 

 که قادر به کنترل امور خودشان نيستند و نمی توانند » ایدولت ھای ورشکسته«اساس اصطالحی که آنھا رايج ساختند 

 روی تروريسم در Task Forceبا الھام از تحقيقات نيروی رزمی . تروريست ھا را در خاک خودشان خنثی سازند

ژی و امور بين المللی، از نظريۀ گسترش فوق العادۀ مأموران اطالعاتی دفاع می کردند که می يمرکز مطالعات سترات

  .ل خود بگيرندوايستی تمام جھان را تحت کنترب

جنگ عليه « طور خالصه، کامپبل و فلورنوی تعبير و گزارشات رسمی را در مورد سوء قصدھا پذيرفته بودند و ه ب

  .را توجيه می کردند که تا با راه اندازی آن طی بيش از يک دھه جھان را سوگوار سازند» تروريسم 

 ءورنوی به ھمراه سيزده روشنفکر دموکرات ديگر پرونده ای تحت عنوان زير را به امضا، کامپبل و فل٢٠٠٣در سال 

انترناسيوناليسم  (Progressive Internationalism : A Democratic National Security Strategyرساندند 

شتيبانی می کرد و در عين مبر پ سپت١١ين بيانيه از جنگ ھای پسا ا). ٢) (ژی امنيت ملی دموکراتيسترات: ترقی خواه 

در چشم انداز انتخاب نامزد دموکرات در سال . حال ضعف ديپلماسی رئيس جمھور بوش را مورد انتقاد قرار می داد

و در ) که جرج بوش از آن دفاع می کرد( طرح امپراتوری اياالت متحده بودند ی، امضا کنندگان خواھان ارتقا٢٠٠٤

د انتقاد قرار می دادند، به ويژه بخاطر ترديد ھائی که بين ھم پيمانان به وجود آورده عين حال شيوۀ رھبريت او را مور

  .ناميده شدند» شاھين ھای ليبرال «  کنندگان ءدر نتيجه امضا. بود
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  .٢٠٠٧ در سال CNAS امريکا نو کورت کامپبل و ميشل فلورنوی در مراسک بازگشائی مرکز امنيت

  

  Center for a New American Security  امريکا نو  مرکز امنيت

ژيک اياالت متحده، ي مدعی بود که می خواھد در زمينۀ تفکر ستراتامريکا، مرکز امنيت نو)٢٠٠٧(ھنگام بازگشائی 

راه .  و استعفای وزير دفاع دونالد رامسفلد، طرح نوينی عرضه کندBaker-Hamiltonت باکر ھاميلتون أپس از ھي

در آن دوران، . ن و چاک ھاگل برگزار شدشخصيت مانند مادلن اولبرايت، ھيلری کلينتدين اندازی مرکز با حضور چن

پيشنھاد کامپبل و فلورنوی برای راه حل نظامی به شکلی . جوی راه خروج از باتالق عراق بود و واشنگتن در جست

.  دست بدھند در عراق باقی بمانندبود که به نيروھای نظامی اياالت متحده اجازه می داد بی آن که نيروھايشان را از

ژی ضد تروريستی را تدارک ببيند تا بتواند ي می بايستی ستراتءبرای تداوم گسترش جھانی، امپرياليسم اياالت متحده ابتدا

  . ھايش را در گروه ھای کوچکتر به عراق بازگرداندواحد

زگی به فرماندھی اتحاديۀ نظامی در عراق انتخاب نرال ديويد پتريوس که به تاجو منطقی بود که کامپبل و فلورنوی با 

شده بود و به اين علت که او نويسندۀ رساله ای دربارۀ موضوع ضد شورش برای ارتش نيروی زمينی اياالت متحده نيز 

 که بعداً به منبع الھام و فانوس دريائی David Kilcullenآنھا يک کارشناس استراليائی به نام ديويد کيلکولن . بود

  .نرال پتريوس تبديل شد و اين وضعيت را حفظ کردج

 واريز ءابتدا) : ھويچ و چماق(به گفتۀ او خريداری کردن شورشيان عراقی با کار بست دو عامل ممکن خواھد بود 

ر می دھند و نظم را در سرزمينشان برقرار کرده و از ييکردن حقوق ماھيانه به حساب آنھائی که جبھۀ خودشان را تغ

است به عمل می آورند، و سپس افزايش حضور و تمرکز پاره وقتی نيروی نظامی اياالت متحده به عنوان عامل آن حر

 کشور ءبه اين معنا که ابتدا:  گذاشته شد ءژی با موفقيتی که می دانيم به اجراياين سترات. فشار و بازدارندگی روی آنھا

ی که عميقاً ويران شده بود، به کندی به حالت آرامش از مرحلۀ جنگ داخلی شديدی عبور کرد و سپس در وضعيت

 تنھا به اين دليل امکان پذير گرديد که اين امريکادر واقع، برگرداندن بخشی از مقاومت عراق به اردوگاه . بازگشت

  .بخش از مقاومت عراق به شکل قبيله ای سازماندھی شده بود

وس جدائی به نظر می رسند، کيلکولن به مشاور پتريوس تبديل شد نرال پتريج و امريکاطی اين دوران، مرکز امنيت نو 

ادغام آنھا به اين شکل صورت . و بعداً ھمين نقش را در رابطه با وزير امورخارجه کوندوليزا رايس به عھده گرفت

 شد،  برگزيدهامريکا يکی از مشاوران پتريوس به مديريت مرکز امنيت نو John Naglپذيرفت که سرھنگ جان ناگل 

  .يعنی وقتی که کامپبل و فلورنوی وارد دولت اوباما شدند
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اتاق فکری دموکرات بود که نه تنھا Center for a New American Security  امريکاھويت اصلی مرکز امنيت نو 

 ھای جلسهعالوه بر اين . با شاھين ھای جمھوری خواه ھمکاری می کرد بلکه برخی از آنھا را نيز جذب می کرد

 Project for a New American Century  امريکاگو با اعضای طرح برای امنيت نو  و شترک و مالقات و گفتم

 Accenture(اين روند توسط صنايع اسلحه سازی يا توليد کنندگانی که در خدمت وزارت دفاع ھستند . افزايش يافت

Federal Services, BAE Systems, Boeing ,DRS Technologies, Northrop Grumman(  و سرمايه 

 Carnegie(و بنيادھا) Bernard L .Schwartz Investments, Prudential Financial(داران مالی 

Corporation of New York, The William and Flora Hewlett Foundation ,Ploughshares Fund, 

Smith Richardson Foundation, Zak Family Charitable Trust (دو لت ھای خارجی و ) ،جاپاناسرائيل ،

 The Inheritance and theطی اردوی انتخاباتی، کامپبل و فلورنوی راه کارھای خودشان را زير عنوان   )تايوان

Way Forward )جنگ « از دوران بوش، آنھا اصل . برای رئيس جمھور آينده منتشر کردند) ٣) (ميراث و ادامۀ راه

عالوه بر اين، پيشنھاد آنھا در مورد جنگ عليه تروريسم . ال شکنجه را زير عالمت سؤال بردندو اعم» پيشگيری کننده 

اجتناب کنند زيرا در غير اين صورت واشنگتن را از ھم پيمانان مسلمان » برخورد تمدن ھا « بر اين اساس بود که از 

  .خود محروم خواھد کرد

  

  ن و ميشل فلورنویمادلن اولبرايت، ھيلری کلينت : امريکاسل از زنان مرکز امنيت نو سه ن

  

 دولت اوباما

وقتی که بارک اوباما برای رياست جمھوری انتخاب شد ميشل فلورنوی را برای نظارت روی وزارت دفاع انتخاب 

 دفاع  ژی نويسياسی برگزيده شد، به اين معنا که می بايستی ستراتاصوالً او به عنوان معاون وزير دفاع در امور . کرد

ی تصميم دالر ميليون ٢٠٠ وزارتخانه بود و می بايستی برای بودجۀ ٢در نتيجه ميشل فلورنوی شمارۀ . را تنظيم کند

ه برگزيده از طرف ديگر، کورت کامپبل برای مديريت دفتر خاور دور و اقيانوس آرام در وزارت امور خارج. بگيرد

 .شد

 بايد برای  به گفتۀ آنھا، اياالت متحده. خواھند بود» محوری«ژی يکامپبل و فلورنوی از اين پس مبتکران سترات

ئی ھا بايد به آرامی نيروھای نظامی شان را از اروپا و امريکادر اين چشم انداز، . روياروئی با چين آماده شود

  .خاورميانه به جبھۀ خاور دور منتقل کنند

  : به اندازه ای نفوذ کرده و جا افتاده است که بسياری از ھمکاران آن وارد دولت اوباما شده اند امريکامرکز امنيت نو 

Rand Beers خواھد شد) ميھنی( راند بيرس وزير امنيت داخلی.  
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Ashton Carterاشتون کارتر معاون وزير دفاع، و سپس وزير دفاع .  

Susan Riceاياالت متحده در سازمان ملل متحد، و سپس مشاور امنيت ملّی سوزان رايس، سفير .  

Robert Workرابرت وورک معاون وزير دفاع   

Shawn Brimleyو سپس مدير برنامه ريزی شورای  ژیي شاون برايملی مشاور ويژۀ وزير دفاع در زمينۀ سترات 

  امنيت ملی

Price Floydوابط عمومی پرايس فلويد دستيار معاون وزير دفاع برای ر  

Alice Huntآليس ھانت دستيار ويژۀ وزارت دفاع   

Colin Kahlدستيار معاون وزير دفاع برای امور خاور ميانه، وسپس مشاور امنيت ملّی در دفتر معاون   کولين کاھل 

  .رئيس جمھور

James Millerجيمز ميلر معاون وزير دفاع معاونت امور سياسی   

Eric Pierce وزير دفاع مأمور مناسبات با کنگره اريک پيرس معاون  

Sarah Sewall معاون وزير امور خارجه برای امور دموکراسی و حقوق بشر٢٠١٤ سارا سوال در سال   

Wendy Sherman   به عنوان معاون وزير امورخارجه برای امور سياسی برگزيده شد٢٠١١وندی شرمن در سال   

Vikram Singh  دفاع در امور افغانستان و پاکستان ويکرام سينگ مشاور ويژۀ وزير  

 Gayle Smithگائل اسميت مديريت برای گسترش و دموکراسی در شورای امنيت ملّی  

 James Steinberg جيمز اشتاينبرگ معاون وزير امور خارجه 

Jim Thomasجيم توماس دستيار معاون وزير دفاع در زمينۀ منابع   

Edward (Ted) Warner III ل تسليحات نظامیودفاع برای کنترارنر سوم مشاور وزير و) تد( ادوارد.  

  . از ھم اکنون برنامۀ رياست جمھوری آيندۀ اياالت متحده را آماده می کندامريکامرکز امنيت نو 

  

  CNAS امريکانفوذ مرکز امنيت نو 

يرا او را مدافع  از اين پست محروم ماند ز٢٠١٢ميشل فلورنوی که آرزويش کسب مقام وزارت دفاع بود، در سال 

فلورنوی . با اين وجود او در حال حاضر در تمام امور مرتبط به دفاع حضور دارد. افراطی اسرائيل تشخيص داده بودند

و ) Defense Policy Board(، شورای سياسی دفاع ) Defense Science Board(عضو شورای علمی دفاع 

  .می باشد) President’s Intelligence Advisory Board(شورای مشاورت اطالعاتی رياست جمھوری 

  .و چه در خاور دور پی گيری می شود» خاورميانۀ بزرگ« روشن است که پيشنھادات سياسی او چه در زمينۀ 

. گوھای ديپلماتيک با تھران پشتيبانی کرد و  از تالش ھای وندی شرمن برای از سر گيری گفتامريکامرکز امنيت نو 

ی چندان ارتباطی ندارد، بلکه مشکل اصلی ئکرده است که مشکل ما با ايران به مشکل ھسته او به روشنی تأکيد 

ی امريکافريقا، اگسترش انقالب ايران است و بر اين اساس يک سری پيشنھاد جدی برای قطع شبکه ھای ايرانی در 

  ).٤(جنوبی و خاور ميانه را مطرح کرد

ين نتيجه رسيده است که سرنگونی جمھوری در کوتاه مدت ممکن نيست،  به اامريکادر مورد سوريه، مرکز امنيت نو 

يعنی به کار بستن توافقی که عليه امارات اسالمی : را به کار ببندند » ژی گردشی يسترات« و پيشنھاد کرده است که 

تن وضعيت جنگی و انجام گرفته برای اين که تمام کشورھا روی دمشق و گروه ھای مخالف فشار بياورند تا از باال گرف

 ولی بی آن که در مورد اقداماتی که عليه امارات اسالمی انجام می دھند با بشار اسد ھمکاری —نظامی جلوگيری شود 

واداشتن جمھوری به پذيرش اعضای ) ١: در نتيجه تالش ھا بايد ھم زمان روی دو نکته تمرکز يابد . —کنند 
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کمک ھای بشر دوستانه و لوژيستيک برای مناطقی که تحت اشغال ) ٢اپوزيسيون طرفدار آتالنتيک در بطن دولت، 

 می توانند چرخ  وقتی که اپوزيسيون ھا وارد دولت شدند،. شورشيان است به شکلی بتواند قدرت جاذبه ای ايجاد کند

ن طرح در فراخواستی ولی ابتکار بی بديل اي. دنده ھای دولت سّری را شناسائی کنند تا بعداً بتوانند آن را از بين ببرند

يعنی، صحرائی . نھفته که عبارت است از واگذاری صحرای سوريه به شورشيانی که مايل به شرکت در دولت نيستند

  ).٥(از سرزمين سوريه را تشکيل می دھد و بخش مھم ذخيرۀ گاز را در خود جا داده است% ٧٠که 

بر آن است که سانسور دولتی را محدود سازد به شکلی  توجه خاصی به انترنت دارد و CNAS امريکامرکز امنيت نو 

در عين حال نگران چين ). ٦( بتواند به راحتی نظارت داشته باشد NSA امريکاکه آژانس امنيت ملی اياالت متحدۀ 

  ).٧(ھستند که چگونه در مقابل عمليات جاسوسی آژانس امنيت ملی اياالت متحد ه از خودش دفاع می کند

 نزديک شود و طرح ازيي و اندونازيي پيشبينی کرده است که به ھند، مالCNAS امريکای نو تم، مرکز امندر اقيانوس آرا

  . شمالی در نظر گرفته استوريایمدرنيزاسيون تجھيزات را عليه ک

  

  والن کنونیؤمس

خواه ھمکاری  که يک ابتکار دموکرات بود که با نئومحافظه کاران جمھوری CNAS امريکابه تدريج مرکز امنيت نو 

  . امپرياليسم کشورگشا تبديل شدیمی کرد، به مرکز اصلی تحقيقات برای ارتقا

  :عالوه بر کورت کامپبل و ميشل فلورنوی بين کارمندان می توانی از افراد زير نام ببريم 

général John Allen اتحاديه ضد داعشهنرال جان آلن، فرماندج .  

Richard Armitage معاون قديمی وزير دفاع ريچارد آرميتاژ  

Richard Dantzig ريچارد دانتزيگ معاون رئيس شرکت راند Rand Corporation  

Joseph Libermanجوزف ليبرمن سخنگوی قديمی اسرائيل در سنا  

général James Mattis نرال جيمز ماتيس فرمانده قديمی مرکز فرماندھی ج CentCom  

اتاق فکری اصلی تبديل شده و در حدی  ترش خواھد يافت زيرا از اين پس بهگس بيش از اين  امريکامرکز امنيت نو 

  .اياالت متحده تصميم بگيرد و صنايع جنگی را راه اندازی کند است که می تواند برای بودجۀ دفاعی

Thierry Meyssan 
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