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  شود می آماده پايان بی جنگھای برای امريکا
 

 ژیيسترات و سيبرنتيک راھکار مانند ديگری اسناد ھمراهه ب سند اين .يافت ارانتش امريکا جديد نظامی دکترين متن

 گسترش و جھان اقتصادی ساختار در موجود وضعيت حفظ جمله، از .گيرد می بر در را جھان تمام آن، ملی امنيت

 .است دهآم حسابه ب ملی امنيتۀ عرص در امريکاۀ متحد اياالت منافع جزو نيز ئیکذا »جھانشمول ارزشھای«

 قبلی ژیيسترات اعالم زمان از که« داشت، اظھار امريکا مسلح نيروھای مشترک ۀکميت رئيس ،دمپسی مارتين نرالج

 رسيده صفر به امريکا »نظامی برتری« و ،»يافته گسترش ای مالحظه قابل طوره ب جھانی تنشھای ،٢٠١١ سال در

 ديگر با نظامی برخورد ۀمخاطر دمپسی نرالج .شد مطرح جديد سند تدوين ضرورت ھم سبب ھمين به  .است

 .کرد توصيف »فزاينده اما، پائين،« حد در را امريکا برای نزديک زمانھای در بزرگ کشورھای

 در ناتو جوالی اول کنفرانس در بريائو آدريان نرالج .دارند نظر مد را روسيهً اساسا ئیامريکا نرالھایج رابطه اين در

 شروع از پس و يافته گسترش ای مالحظه قابل حد در روسيه المللی بين دريائی حضور که ،کرد عقيده اظھار لندن

 را سياه و مديترانه آتالنتيک، بالتيک، درياھای در روسيه دريائی ناوگان تحرک ،٢٠١۴ سال اوايل در اوکراين بحران

 .کرد توصيف خشن و خوده ب اعتمادۀ مثابه ب توان می

 که است، توجه جالب .دھد می تشکيل را صفحه ١٧ مجموع در و کوچک حجم، لحاظه ب ،کاامري جديد نظامی دکترين

 .است داده قرار خطاب مورد را جوانان آمده، آن ۀمقدم در که ھمانطور  ستراتيژیاين

 خلق دمکراتيک جمھوری و ايران چين، روسيه، .است شده اشاره ھدف کشورھای از ناشی خطر دو به دکترين متن در

 نيست، مفھوم اصطالح اين( است خوانده »طلب نظر تجديد« را کشورھا اين و شده تعريف خطر منشاء ۀمثابه ب اوريک

 چنان ايجاد »خواستار« خود ۀسليق به نامبرده کشورھای از يک ھر که کند، می القاء را معنی اين رسد می نظره ب اما،

 .)شود می ینف امريکا جھانی ھژمونی نقش آن در که ھستند جھانی نظم

 احترام خود ۀھمساي کشورھای استقالل به که کرد توصيف رژيمی سند«ۀ مثابه ب را امريکا جديد ۀمنتشر سند روسيه

 نظامی اقدام« که شود، می گفته سند در ھمچنين، .»شود متوسل نظامی قدرته ب آنھا عليه است آماده و نبوده قائل

 ئیامريکا کنندگان تدوين حال، عين در .»اندازد می خطره ب )ھا نيابيتی( ھا واسطه کمکه ب را یئ منطقه امنيت روسيه

 .)؟!(کردند متھم ھلسينيکی ١٩٧۵ سال ۀتوافقنام گذاشتن پا زير به را روسيه سند،
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 تدوين رود می گمان .کند می توصيف تر مشخص نا را چين سوی از تھديد امريکا جديد ستراتيژی که است توجه جالب

 جنوبی دريای حال، عين در .کنند می پرھيز پکن با رابطه در صريحۀ پرخاشگران گفتمان کاربرد از ندس اين کنندگان

 .نمايند می ايجاد نظامی زيرساختھای آن جزاير در ھا چينی که شود می يادآوری چين

 گروھبندی اول ۀدرج در اينجا در .شود می ناشی غيردولتی منابع از امريکا جديد ژیيسترات نظر مورد خطر دوم نوع

 نشده برده »القاعده« از نامی کلی طوره ب سند، متن در که است اين توجه ۀشايست .خورد می چشمه ب »اسالمی دولت«

 .است گرفته را »القاعده« جای »اسالمی دولت«ً فعال ،امريکا خارجی سياست و یئ برنامه سند متن در .است

 داعش ،تايمز ميليتاری ۀروزنام و بماند، عقيم و شده ادغام تواند می طرخ نوع دو که دارند، اصرار سند کنندگان تنظيم

 امريکا جديد سند در روسيه ترتيب، بدين . نامد می آنھا سنتی نوع را اوکراين شرق در روسيه حمايت تحت شورشيان و

 .شود یم توصيف سرانجام بی جنگ در درگير قدرت يک عنوانه ب ھم و دشمن کشور ھم  -خطر دو ۀمثابه ب

 اگر اما دارد، عادت ديگران به اطالعرسانی با کار به متحده اياالت که اين با« :کند می تأکيد امريکاۀ تاز نظامی دکترين

 قوی، دشمنان با جنگ برای که شود، می خاطرنشان سند در .»است آماده نيز تنه يک اقدام برای کند، ايجاب شرايط

 امر اين انجام برای و دارد ضرورت نظامی مختلف ھای طيف جنگی امکانات یتمام از گسترده حمايت و ھمگانی بسيج

 .کند اقدام ذخيره و داخلی امنيت نيروھای ۀسطاوه ب بايد امريکا

 با مبارزه برای متحده اياالت که کند، می تأکيد تبليغاتی، وظايف اجرای موازاته ب امريکا جديد نظامی دکترين

 به قادر يکپارچه فرماندھی مرکز يک سویه ب سمتگيری با را خود نظامی پايگاھھای ديگر، امر برای نه تروريسم،

 .سازد می مستقر جھان سراسر در ،»یئ فرامنطقه عمليات« انجام

  ای مقاله در را آن دقيق ًکامال مفھوم ،امريکا جديد نظامی ژیيسترات تشريح ضمن »وان ديفنس« ئیامريکا ۀروزنام

 است نموده تشريح ،»شويد آماده طوالنی جنگ برای :پنتاگون برای دمپسی ردستو آخرين« عنوان تحت

(Dempsey’s Final Instruction to the Pentagon: Prepare for a Long War). 

 ۀجامع و مسلح نيروھای عمومی افکار سند، اين .ندارد بر در ای تازه ۀنکت ھيچ مجموع در امريکا جديد نظامی دکترين

 اين در جديد موضوع .کند می ھدايت »جھانی ابرقدرت« تنھا عنوانه ب امريکا غالب موقعيت حفظ سمت هب را امريکا

 جھان در را نقشی چنين ايفای توانائی ئيھاامريکا که است باره اين در رشد به رو نگرانی تقويت از عبارت فقط سند،

 .دارند امروز
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