
 طرح دولت آمريکا براي سلطه بر جهان
   مرتضي محيط ـ نيويورک

آهنگ : "به قلم ديويد آرمسترونگ زيرعنوان" مجله هارپر "2002در مقاله پر اهميتي که در شماره ماه اکتبر 
چاپ رسيده، تاريخچه ده ساله تکامل به " طرح نقشه اي براي سلطه بر جهان: ديک چيني براي آمريکا

و مرد قدرتمند کاخ سفيد  برنامه اي را مشاهده ميکنيم که زيرنظر ديک چيني معاون رئيس جمهور کنوني
استراتژي امنيت ملي اياالت "زيرعنوان ) 2002(تنظيم گرديده و آخرين روايت آن در ماه سپتامبر امسال 

و بخشهايي از آن ابتدا در روزنامه لس آنجلس تايمز و سپس در انتشار بيروني پيدا کرد " متحده آمريکا
  .نيويورک تايمز انتشار يافت

 صفحه اي که متن کامل آن در سايتهاي اينترنتي ظاهر شد از آن جهت 33بررسي اين تاريخچه و خود سند 
 ـ پرتوافکنده و اهميت دارد که به بحث پراهميت درون نيروهاي سياسي ـ چه در سطح جهاني و چه در ايران

  :براي يافتن پاسخ به پرسشهاي زير کمک ميکند
 کشور قدرتمند بعد از 15که بيش از بودجه نظامي ( ميليارد دالري آمريکا 400ـ آيا بودجه نظامي ساالنه 1

گسترش آزادي و " کشور جهان هدفش 70و نيز صدها پايگاه نظامي اين کشور در بيش از ) اوست
دفاع از حقوق و "و " دفاع از امنيت مردم آمريکا"، "جنگ عليه تروريسم"، "ز حقوق بشردفاع ا"، "دموکراسي

است يا اينکه هدف آن گسترش سيطره بالمنازع دولت آمريکا و " قوانين بين المللي و تحکيم سازمان ملل
ژاپن، روسيه و انحصارات آمريکايي بر تمام جهان به ضرر قدرتهاي جهاني ديگر چون آلمان، فرانسه، انگليس، 

ستقالل کشورهاي ضعيف تر جهان، لطمه ي کاري زدن چين، و از اين رهگذر لگدمال کردن حق حاکميت و ا
به گسترش آزادي و دموکراسي در اين کشورها، ناديده گرفتن قوانين بين المللي و کنار زدن سازمان ملل از 

وريسم دولتي و غيردولتي و ايجاد ناامني طريق دست زدن به عمل يک جانبه و در نتيجه کمک به تشديد تر
  ر جهان است؟و ترور و وحشت در سراس

ـ در همين راستا آيا رابطه ي دولت آمريکا با دول و ملل ديگر رابطه اي برپايه برابري و در جهت دفاع از 2
  آزادي و حق تعيين سرنوشت ملي آنان است يا رابطه اي است برپايه سلطه و تابعيت؟ و

يه پاسخ به پرسشهاي باال پي بردن به اين است که آيا مفهوم امپرياليسم از عرصه ي روابط بين ـ برپا3
اياالت متحده يا هيچ "نه تنها " امپراتوري"المللي رخت بربسته و به قول آقاي آنتونيو ِنگري نويسنده کتاب 

اياالت متحده اگر پليس "بلکه " باشد قدرت ديگري نه ميخواهد و نه ميتواند کانون يک برنامه امپرياليستي
نامرئي سرمايه هاي " امپراتوري"جهاني است نه به خاطر منافع امپرياليستي آن کشور بلکه به خاطر 

" امپرياليسم"است و در نتيجه مفهوم " تجارت آزاد"و " رقابت آزاد"که هدف آنها پيشبرد " جهاني شده است
باقي مانده است، يا به " عصر حجري"تنها در تصور عده اي شده که " ايدئولوژي کهنه"اکنون تبديل به يک 

عکس اين مفهوم نه تنها کهنه نشده است بلکه به نقطه اوج خود يعني خطرناکترين و مرگبارترين مرحله 
خود رسيده است؛ مرحله اي که شواهد آن را هر روز در صفحات اول روزنامه ها و صفحه ي تلويزيونها 

راه جلوگيري از آن در کشاندن بشريت به ورطه جنگي هولناک و درازمدت، روشن و تنها  مشاهده ميکنيم
ساختن ماهيت آن، افشا ساختن دالئل بنياني وجود آن و بسيج توده هاي هر چه وسيع تري در سطح 

  جهان براي مقابله با آن است؟
چه در تصميم آن به براندازي براي پاسخ دادن به اين پرسشها و پي بردن به اهداف استراتژيک دولت آمريکا، 

دولت عراق و روي کار آوردن رژيم دست نشانده اي از نوع رژيم حامد کرزاي در افغانستان، چه اهداف 
ير آن توسط امپرياليسم  سال پس از تغي80درازمدت آن در تغيير مجدد جغرافياي سياسي خاورميانه، 

است ابتدا به تاريخچه ي تدوين و تکامل سند اخير انگليس، و چه اهداف بزرگتر آن در سراسر جهان، الزم 
پنتاگون بپردازيم و سپس پيش زمينه هاي تاريخي استراتژي اخير آمريکا و بنيانهاي تئوريک آن را بر پايه 

  .يمقوانين انباشت سرمايه در سطح جهاني بررسي کن
 

  تاريخچه سند اخير پنتاگون
 برگشت؛ زماني که براي 1980براي پي بردن به گذشته طرح اخير پنتاگون بايد به سالهاي پاياني دهه ي 

دستگاههاي امنيتي آمريکا و طراحان اصلي استراتژي هاي نظامي اين کشور آشکار شده بود که قدرت 
براي هيئت  اين افول و فروپاشي بعدي شوروي گرچه از يک جهت. شوروي به سرعت در حال افول است

حاکمه آمريکا موهبتي بزرگ بود چرا که در نبردي هفتاد ساله سرانجام حريف ايدئولوژيک و ژئوپليتيک خود را 
از پاي درميآورد و اين خود پيروزي تاريخي بزرگي برايش بود، اما براي بخشي از همين هيئت حاکمه و 

  چرا؟. کابوس واقعي بود نمايندگان اين بخش در پنتاگون و کاخ سفيد، اين رويداد يک
 تريليون دالر پول ماليات مردم اين کشور را به 10 سال پس از جنگ دوم جهاني بيش از 50دولت آمريکا در 

کام اژدهاي سيري ناپذير مجتمع نظامي ـ صنعتي ريخته بود ـ مجتمعي که حتي آيزنهاور را تا آنجا به 
کار برد و هم در پايان خدمتش، در  ح باال را در مورد آن بهوحشت انداخته بود که هم براي نخستين بار اصطال

دستگاه تبليغاتي عظيمي که در پشت اين مخارج . مورد خطرات قدرت گيري آن به مردم آمريکا هشدار داد
و " توسعه طلبي شوروي"، "خطر کمونيسم"چندين تريليوني در تمام دوران جنگ سرد قرار داشت از 

ميل اين بودجه سرسام آور به مردم آمريکا استفاده موفقيت شگفت آوري براي تحبا " امپراتوري شيطاني"



براي اقتصاد " کف مستحکمي"از سوي ديگر اما همانگونه که خواهيم ديد، اين بودجه نظامي عظيم . کرد
ي ديگر آمريکا به وجود ميآورد که در دوره هاي رکود و افت اقتصادي از فروپاشي کامل آن و فرو رفتن به بحران

  . جلوگيري ميکرد1929ـ33اي از نوع بحران ساله
بدين سان فروپاشي شوروي براي مجتمع نظامي ـ صنعتي آمريکا به راستي ميتوانست بزرگترين کابوس 

به .  سال گذشته براي افزايش تصاعدي بودجه نظامي را از دست آنها ميگرفت50باشد چرا که بهانه ي 
ديک چيني وزير   سران پنتاگون ـ و در رأس آنها1980لهاي پاياني دهه ي همين دليل بود که درست در سا

جنگ و کولين پاول رئيس ستاد ارتش ـ سخت به اين فکر افتادند که پس از تضعيف کامل شوروي و در صورت 
چرا که در اين زمان . فروپاشي آن، براي حفظ بودجه نظامي در سطح باال چه ترفندهايي را بايد به کار بست

دجه نظامي بود بلکه به طور جدي خواهان افکار عمومي مردم آمريکا نه تنها سخت مخالف افزايش بو
آمارهاي متعدد در اين موقع نشانگر آن بود .  سال جنگ سرد بود50پس از  (Peace dividend) "پاداش صلح"

ول ديويد به ق. که اکثريت مردم خواهان کاهش بودجه نظامي و افزايش بودجه اجتماعي هستند
ز نمايندگان پا برجا و پراهميت مجتمع نظامي ـ صنعتي به آرمسترونگ، نه تنها ديک چيني به عنوان يکي ا
کولين پاول که از قبل به عنوان مشاور سياسي ريگان افول "هيچ رو حاضر به کاهش بودجه نظامي نبود بلکه

قام رئيس ستاد ارتش، همچون ديک چيني شوروي را آشکارا ميديد، حال به عنوان فردي در حال صعود در م
بي جهت نبود که در اين هنگام ." رتيب از کاهش بودجه نظامي جلوگيري کندمصمم بود به هر ت

از پا " اژدهاي بزرگ"درست است : دستگاههاي ارتباط جمعي آمريکا آغاز به طرح اين مسئله کردند که
  .ر جهان سر بر آورده اند که بايد با آنها جنگيدمتعددي در سراس" مارهاي سمي"درآمده است اما اکنون 

به قول آرمسترونگ، گفته ي . تئوري پاول اين بود که هدف اوليه ارتش براي حفظ مقام ابرقدرتي آمريکا باشد
آويزان کنيم که روي آن [ در همه جاي جهان]ما ناچاريم تابلويي بيرون منزل خود : "معروف پاول اين بود که

کر، کولين پاول در آستانه ي فروپاشي برپايه اين شيوه تف". اينجا منزل ابرقدرت است: "دنوشته شده باش
  .شوروي مشغول تهيه طرحي براي سياستهاي استراتژيک آمريکا گرديد

 روز بعد طرح اوليه کولين پاول براي ارائه به ديک چيني وزير جنگ 50.  فرو ريخت1989 نوامبر 9ديوار برلين در 
عکس العمل پال ولفوويتز معاون وزير جنگ . روز بعد پاول برنامه اش را به بوش اول ارائه داد. بودوقت آماده 

است که در " بازهايي"پاول ولفوويتز جزو . نبود در امور سياستهاي دفاعي، نسبت به طرح پاول دلگرم کننده
حداکثر نيرو در سراسر جهان طول زندگي فعال خود از طرفداران سرسخت دخالت يک جانبه آمريکا و کاربرد 

  .او کارکنان زيردست خود را مامور تهيه طرح ديگري در برابر طرح کولين پاول کرد. بوده است
 ميليارد دالري 295از سوي ديگر اما، کنگره آمريکا به دليل فشار افکار عمومي خواهان کاهش بودجه نظامي 

به همين دليل در اين هنگام ولفوويتز و .  جنگ سرد بودبود چرا که به نظر آنها اين بودجه متعلق به دوران
. ند که بودجه نظامي کاهش پيدا نکندپاول هر دو در جلسات متعدد، کوشش ميکنند تا کنگره را متقاعد ساز

فلسفه پاول در اين بحث ها اين بود که اياالت متحده ديگر نميتواند نيازهاي نظامي خود را برپايه تهديدهاي 
 و موجود ارزيابي کند بلکه بايد آمادگي رويارويي با انواع تهديدهاي ناشناخته و متعدد داشته شناخته شده

  .باشد
براي رويارويي با تهديدهاي " توانايي الزم"بدين سان فلسفه نظامي آمريکا، از رويارويي با تهديد به فلسفه 

ي جلوگيري از برتري شوروي، هدفش حفظ به سخن ديگر از اين به بعد، آمريکا به جا. ناشناخته تغيير ميکرد
  (76ـ77 ـ صفحات2002ـ اکتبر " هارپر"مجله . (برتري کامل خود خواهد بود

استراتژي مشترک ديک چيني، کولين پاول و پال ولفوويتز که متضمن حداقل کاهش بودجه نظامي بود، در 
نطق ماه اوت خود در شهر اسپن ايالت  به بوش اول ارائه شد و او بالفاصله آن را پذيرفت و در 1990ژوئن 

و براي مقابله با " ظاهر خواهد شد تهديد عليه آمريکا از اين پس از جاهاي ناشناخته"کلورادو اين طرح را که 
آن به نيروي کافي براي فرستادن ارتش آمريکا در اسرع وقت به اقصي نقاط جهان نياز هست، علنا مطرح 

  .کرد
مريکا جنگ خليج فارس را آغاز کرد و در نتيجه کنگره از کاهش بودجه نظامي در چنين شرايطي بود که آ

براي  (overwhelming power) "نيروي توان کاه"خودداري کرد، و در حين اين جنگ بود که اصل کاربرد 
به قول ديويد . اشيد شوروي از هم فرو پ1991در دسامبر . پيروزي سريع بر دشمن در پنتاگون جا افتاد

 :ترونگآرمس
يا ميتوانست از شادي و . فروپاشي شوروي از نظر تاريخي دو راه پيش پاي هيئت حاکمه آمريکا گذاشت"

پايکوبي اين لحظه تاريخي استفاده کند و به همکاريهاي مشترک و ايجاد ساختارها و نهادهاي جمعي و 
ته عبارت از تحکيم قدرت خود، يگر البچند جانبه براي تغيير روابط جهان در راه مسالمت آميز اقدام کند؛ راه د

آمريکا در اين لحظه تاريخي راه دوم را . دنبال کردن استراتژي سروري بر جهان و دخالت يک جانبه بود
  (78همانجا صفحه ." (برگزيد

چند ) و پيش از ورود کلينتون به کاخ سفيد(به اين نوشته آرمسترونگ بايد افزود که پس از پايان جنگ سرد 
از جمله سيمور ملمن استاد بازنشسته مهندسي (از برجسته ترين دانشمندان و متفکرين آمريکايي نفر 

کا ارائه دادند که اگر پيشنهادات مشخص، عملي و مدون شده اي به دولت آمري) صنعتي دانشگاه کلمبيا
ريکا وارد شود، کاهش يابد، بي آنکه کوچکترين خدشه اي به امنيت ملي آم% 20بودجه نظامي آمريکا تنها 



چگونه ميتوان وسايل نقليه عمومي مدرن ساخت، ميليونها شغل ايجاد کرد و زيربناي اقتصادي آمريکا را 
و بي خانماني و جنايت را کاهش داد و هم به منابع  ترميم کرد و بدين سان از نظر داخلي، هم ميزان فقر

در صفحات آينده توضيح خواهم . ت حرکت کردآلترناتيو و سالم انرژي دست يافت و در جهت حفظ محيط زيس
داد چرا در ذات نظام سرمايه داري نيست که به چنين پيشنهاداتي تن در دهد و چرا کلينتون با آنکه به دليل 

آمريکا براي پياده کردن برخي از اين پيشنهادات توانست جورج بوش اول را در انتخابات  قول دادن به مردم
 با ورود به کاخ سفيد به هيچ يک از وعده هايش وفا نکرد و در عوض به  شکست دهد اما1992سال 

) کسرمايه دار بزرگ وال استريت و رئيس کنوني سيتي بان(سفارشات وزير خزانه داري خود رابرت روبين، 
گوش فرا داد و ترجيح داد بورس سهام نيويورک را رونق دهد و نه فقر را کاهش دهد يا در جهت حفظ محيط 

  .به هر تقدير برنامه هيئت حاکمه آمريکا ادامه يافت.  حرکت کندزيست
، کولين پاول اصل تازه اي را به کميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان کنگره آمريکا 1992در اوايل سال 

 ارتش آمريکا نياز به چنان قدرتي دارد که بتواند هر کشور ديگري را که حتي روياي"ارائه داد مبني بر اينکه 
کولين پاول ). همانجا" (از اين فکر بازدارد ،به چالش گرفتن اياالت متحده را در صحنه ي گيتي در سر بپروراند

کوشش در به "و به دشمنان بالقوه بفهمانيم که " گردن کلفت محله باشيم"آشکارا اعالم داشت که ما بايد 
  ".چالش گرفتن نيروهاي مسلح آمريکا هيچ آينده و شانسي ندارد

در حاليکه چيني و پاول دست اندرکار قبوالندن نظرات خود به کنگره بودند، پاول ولفوويتز مشغول تکميل و 
، او ناظر بر تهيه بيانيه 1992در اوايل سال . گسترش طرح خود و ادغام آن در سياستهاي دولت آمريکا بود

مورد تخصيص نيروها، تهيه  دروني سياستهاي داخلي پنتاگون و رهنمود به روساي بخشهاي مختلف در
  .بودجه و استراتژي هاي عملياتي آنان بود
که  (Defense Policy Planning) "برنامه ريزي سياست دفاعي"اين سند طبقه بندي شده ي معروف به 

محصول کار پال ولفوويتز و کارکنان زيردست او در پنتاگون بود، جهاني را ترسيم ميکرد که آمريکا بر آن تسلط 
حفظ ميکند؛ تصوير " توان کاه"نظامي  ل دارد و مقام خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان با پشتوانه قدرتکام

  (78ـ79همانجا ـ صفحه " (پادگاني تا دندان مسلح بر باالي تپه و مسلط بر شهر
 8ي از آن در شماره اين سند ـ با احتمال زياد آگاهانه ـ به روزنامه نيويورک تايمز درز پيدا کرد و بخشهاي مهم

به طور ضمني بيانگر آن : "به قول نيويورک تايمز چنين برنامه نظامي.  اين روزنامه به چاپ رسيد1992مارس 
کرد که از قدرت گيري نظامي ژاپن و آلمان، بويژه  است که آمريکا چنان ترتيبات امنيتي در جهان برقرار خواهد

  ".از اتمي شدن آنها در آينده جلوگيري کند
طرح ولفوويتز به چند بخش تقسيم ميشد که در هر يک موضع گيري سياسي ـ نظامي آمريکا نسبت به 

هدف اول عبارت از پيشگيري از ظهور : "در مقدمه سند ميخوانيم. بخشهاي مختلف جهان بررسي ميشود
در آن سرزمين   چهاست که قادر به ايجاد تهديدي از نوع تهديد قبلي شوروي،) براي آمريکا(يک رقيب جديد 

اين کار مستلزم کوشش در جلوگيري از ظهور يک نيروي : "و در ادامه ميخوانيم" و چه در جاهاي ديگر باشد
متخاصم در تسلط بر يک منطقه است که منابع زير تسلط اش به آن اندازه باشد که توانايي به وجود آوردن 

وپاي غربي، آسياي شرقي، سرزمينهاي شوروي  اراين مناطق عبارتند از. يک قدرت جهاني را داشته باشد
اول ـ اياالت متحده بايد : اين هدف سه وجه ديگر را نيز داراست که به قرار زيرند. سابق و جنوب غربي آسيا

رهبري الزم براي برقراري و حفاظت از چنان نظم نويني داشته باشد که بتواند به رقباي بالقوه بفهماند که 
دوم . بزرگتر يا موضعي تهاجمي تر براي دفاع از منافع مشروع خود در سر نپرورانند شيهوس دنبال کردن نق

ـ در موارد دفاعي، ما بايد به اندازه کافي منافع کشورهاي پيشرفته صنعتي را مدنظر داشته باشيم تا 
و . صرف کنيم منبتوانيم آنها را از رويارويي با رهبري ما و هوس برانداختن نظم سياسي ـ نظامي برقرار شده

باالخره ما بايد وسايل و ابزار الزم براي مقابله و رفع رقباي بالقوه را حتي اگر بخواهند هوس به وجود آوردن 
  (1992 مارس 8نيويورک تايمز " (نقشي بزرگتر، چه منطقه اي و چه جهاني در سر بپرورانند داشته باشيم

  : سند آشکارا به اين شکل بيان ميشودهدف از تمام اين برنامه هاي استراتژيک در همين
براي رسيدن به اهداف فوق، تجديد حيات قدرت نظامي موثري الزم است چرا که وجود چنين قدرتي به "

طور ضمني به اين رقباي بالقوه خواهد فهماند که حتي اميد آن را نخواهند داشت که به آساني و سريعا 
  (همانجا." ( يابندبتوانند به موضعي برتر در سطح جهاني دست

به سخن ديگر پس از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد نه تنها بودجه نظامي نبايد کاهش يابد بلکه 
سند طوري تنظيم شده است که حتي نيويورک تايمز را . پيدا کند" تجديد حيات"قدرت نظامي آمريکا بايد 

اسد و در اعمال قدرت اي تسلط بر جهان نشنواميدارد اذعان کند که آمريکا از اين پس هيچ حد و مرزي بر
به " تسلط خيرخواهانه"آمريکا با تمرکز و تاکيد بر اين "و نه تنها آن بلکه . خود هيچ شريکي را قبول نکند

آشکارترين شکلي که تا به امروز ديده نشده، اشتراک مساعي جهاني براي حفظ صلح در جهان را که بعد 
  (همانجا." (ر يافت، به کناري زده و رد ميکندازمان ملل متحد تبلواز جنگ دوم جهاني با تشکيل س

داستان به طور خالصه، حفظ سلطه آمريکا بر جهان از طريق حق دخالت يک "به نظر ديويد آرمسترونگ نيز 
  (79صفحه " هارپر"مجله " (جانبه و برتري مطلق نظامي است

رچه ائتالف هايي از نوع جنگ خليج فارس را که گ: جنبه ديگر سياست منعکس شده در سند اين است که
تجمع موقت و گذرايي ميبيند که اغلب پس از "در آن مورد، نويدبخش بود ميپذيرد، اما ائتالفهاي آينده را 



). همانجا." (ه عاجل آن نخواهد رفتاتمام بحران ادامه نخواهد يافت و توافقات اين ائتالف فراتر از انجام وظيف
ما ديگر شغل دائم نخواهيم داشت بلکه "تي . اند. تي. مانطور که به قول رئيس شرکت ابه سخن ديگر ه

، در سطح جهاني نيز متحدين آمريکا صرفا موقت و "کار توسط کارگران موقت و پيماني صورت خواهد گرفت
نکته ي "رونگ به قول ديويد آرمست. يژه ارتش آمريکا خواهند بودپيماني، براي انجام هر يک از ماموريتهاي و

اساسي سند به وجود آوردن اين احساس است که تکيه گاه نظم جهاني، در نهايت قدرت نظامي اياالت 
  (همانجا." (متحده خواهد بود

اما مسئوليت عاليه پرداختن به . . . در حالي که آمريکا نميتواند پليس جهان شود : در ادامه سند ميخوانيم
فع ما بلکه منافع متحدين و دوستان ما را مورد تهديد قرار ميدهد به طور آن مشکالتي را که نه تنها منا

  (92 مارس 8نيويورک تايمز ." (انتخابي براي خود حفظ خواهيم کرد
 

جهان را بازي نميکند و اگر " پليس"مالحظه ميکنيم که برخالف ديدگاه آقاي آنتونيو نگري دولت آمريکا نقش 
به اين معنا که اگر در آفريقا . کند بيشتر شبيه پليس نيويورک عمل ميکندهم بخواهد چنين نقشي را بازي 

پايي و آمريکايي کشته شوند، اگر صدها هزار نفر در جنگ داخلي در اثر دخالت غيرمستقيم انحصارات ارو
 فلسطين اشغال شده به زندان بزرگي براي مردم آن تبديل شود و مردان و زنان و کودکان آن به طور تدريجي
و حساب شده به نابودي کشيده شوند، اگر دولت ترکيه هزاران هزار کرد را قتل عام کند و صدها دهکده و 

ي يک سوم مردم تيمور شرقي را قتل عام کند، آمريکا وظيفه شهرک را به آتش کشد و يا دولت اندونز
گان به اندازه کافي اسلحه در آنجاها بازي نخواهد کرد بلکه به اين قتل عام کنند" ژاندارمي"يا " پليسي"

اما اگر در ونزوئال عليه . آموزش خواهد داد (S.O.A) خواهد فروخت و افسران آنها را در مدرسه آمريکايي
ب چاوز اعتصاب شود، آمريکا با تمام قوا به کمک اعتصاب کنندگان خواهد شتافت، اگر دماغ يک دولت منتخ

ورک تايمز چاپ خواهد شد و اگر در کلمبيا جنبش فارک عليه سرباز اسرائيلي خون افتاد در صفحه اول نيوي
کمک ميکند تا بتواند آن  فئودال ها دست به مبارزه زد، آمريکا ميلياردها دالر به دولت دست راستي آن کشور

جنبش را سرکوب کند و البته با تمام قوا به کمک مخالفين دولت کوبا چه در فلوريدا و چه هاوانا برخواهد 
  .خواهد بود" انتخابي"به سخن ديگر دخالت آمريکا در جاهاي مختلف جهان . خاست

دسترسي به : "نکته ي پراهميت ديگر سند عبارت از اين است که براي نخستين بار آشکارا اعالم ميکند که
از اولويت بسيار بااليي از جهت منافع آمريکا و برنامه هاي " مواد خام و در درجه اول نفت خليج فارس

  (همانجا..." (ستراتژيک آن برخوردار استا
 توسط نيويورک تايمز افشا شد از جوانب مختلف ـ از استفانو پولوس 1992اين سند هنگامي که در مارس 

ـ مورد حمله قرار " ليبرال "مشاور کلينتون گرفته تا بوکانان، دست راستي معروف و جوزف بايدن سناتور 
در واقع کولين پاول تنها . يدد را به کلي از دخالت در تهيه آن کنار کشديک چيني در اين شرايط خو. گرفت

عکس العمل منفي کشورهاي . کسي بود که حتي در چنين موقعيت نامساعدي از اين سند دفاع کرد
تدوين کنندگان طرح با مالحظه ي . اروپايي نسبت به اين سند از کنگره آمريکا هم به مراتب شديدتر بود

امکان همکاري با "ر روايت بعدي صحبت از ح و تعديل هايي در آن دادند به طوري که دچنين وضعي جر
 .ميکرد و نقشي فرعي هم به سازمان ملل ميداد" متحدين خود
با اين همه ديک .  و ورود کلينتون به کاخ سفيد طرح مزبور به بوته فراموشي سپرده شد1992با انتخابات 

استراتژي دفاعي براي دهه " روايت جديدي از اين طرح، زيرعنوان 1993ويه چيني قبل از ترک پنتاگون در ژان
  .ارائه داد که کمي ماليم تر از طرح قبلي بود" 1990

دولت کلينتون شيوه خشن و يک جانبه طرح را به طور ضمني رد کرد چرا که هدف او تحکيم موقعيت 
ديپلوماسي اقتصادي و برقراري نهادهاي قدرتمند موجود آمريکا و پيشبرد منافع اين کشور از طريق 

ها و اتحادهاي دو  مانند نفتا و ايپک، افزايش تجارت جهاني و پيشبرد ائتالف) زير تسلط آمريکا(چندجانبه 
به قول آرمسترونگ، پال ولفوويتز در تمام دوران رياست جمهوري کلينتون طي مقاالت . جانبه و چندجانبه بود

ات پرنفوذ آمريکا سياست کلينتون را چه در مورد عراق، چه در مورد بوسني و و نوشته هاي چندي در نشري
همان موقع طرفدار سرسخت حمله به عراق و براندازي  چه سومالي سخت مورد انتقاد قرار داد چرا که او از

  .دولت آن کشور بود
با روي کار آمدن جورج دبليو بوش، نويسندگان طرح فوق با احساس از انتقام کشي به قدرت دست يافتند و 

دو نفر از شرکت کنندگان در تنظيم . اين بار خيلي مصمم تر از پيش به پياده کردن نقشه هاي خود پرداختند
ن، در کابينه جديد يکي رئيس ، يعني لوئيس ليبي و اريک ادلم)1992سال " (برنامه ريزي سياست دفاعي"

نفر سوم شرکت کننده در تنظيم طرح يعني آقاي . دفتر ديک چيني و ديگري مشاور سياست خارجي او شد
  .زالمي خليل زاد، مشاور جرج دبليو بوش در امور خاورميانه ـ بويژه افغانستان و ايران ـ شد

هوري کلينتون هيچ تغييري در عقيده خود در ديک چيني در تمام طول رياست جم"به نظر ديويد آرمسترونگ 
 وارد کاخ سفيد شد 2001گروهي که از سال : "نويسنده سپس ادامه ميدهد". مورد طرح اوليه اش نداد

از همان ابتدا خشن  مصمم به اعالم پيروي از سياست يک جانبه در سطح جهاني بود و به همين دليل نيز
برنامه اي که فقط ( هر چيز مسئله دفاع ضدموشکي را مطرح کرد پيش از: ترين سياستها را در پيش گرفت

آمريکا را در برابر هر نوع حمله اي محافظت ميکرد و در حالي که ديگر کشورهاي جهان را در معرض حمالت 



مسلح کردن فضا توسط ارتش آمريکا (به فضا  و سپس گسترش تسليحات نابودي جمعي) آمريکا قرار ميداد
را پيش کشيد، و اين هر دو برنامه از چند دهه پيش توسط جناح راست افراطي ) يگرعليه کشورهاي د

  . به تعويق افتاده بود1993مطرح گرديده بود اما به دليل مقاومت مردم و راه يافتن دموکراتها به کاخ سفيد در 
يا رعايت قوانين افزون بر آن تصميم دولت جديد به کاربرد سياست يک جانبه بدون توجه به ديگر کشورها 

بين المللي و يا به حساب آوردن سازمان ملل متحد از همان ابتداي ورود جرج دبليو بوش به کاخ سفيد 
ه دفاع ضدموشکي خود را پياده تا بتواند برنام(لغو قرارداد ضدموشکهاي دور پرواز با شوروي : آشکار گرديد

 سرپيچي از پذيرش دادگاه جنايي بين المللي؛ رد ؛ رد قرارداد بين المللي ممنوعيت آزمايشات اتمي؛)کند
قرارداد بين المللي کيوتو براي حفظ محيط زيست؛ مخالفت با ممنوعيت کاربرد مينهاي زميني؛ مخالفت با 

عالوه بر آن، دولت جديد سياست خشونت آميزي در برابر . غيره ممنوعيت کار کودکان و شکنجه در زندانها و
. هيچيک از اين اقدامات اما هنوز نشاندهنده کل برنامه دولت جديد نبود.  کردچين و کره شمالي اتخاذ

 سپتامبر اما صحنه سياسي را به کلي عوض کرد و فضاي اجتماعي را کامال آماده براي پياده 11فاجعه "
  سال پيش طرح و برنامه ريزي کرده و خيال10يي کرد که اعضاي کابينه جديد، الاقل از کردن برنامه ها

  (80ـ81صفحات " هارپر"مجله ." (انجامش را داشتند
هنوز چند روزي از اين فاجعه نگذشته بود که پال ولفوويتز و لوئيس ليبي بر پايه ادعاهايي کامال واهي مبني 

بر اينکه شبکه القاعده و اسامه بن الدن بدون کمک صدام حسين نميتوانستند دست به چنين کاري زنند، 
ابتدا اين پيشنهاد را رد کرد اما  جورج دبليو بوش. ظامي يک جانبه به کشور عراق کردندپيشنهاد حمله ي ن

به همين دليل نيز جورج بوش . اصرار ولفوويتز ادامه يافت تا باالخره بوش را موافق حمله نظامي به عراق کرد
د و به آنها اخطار کرد خوان" محور شيطاني" خود، ايران، عراق، کره شمالي را 2002در نطق ساالنه ژانويه 

او . تا آنها بتوانند سالح هاي نابودي جمعي عليه اياالت متحده به کار برند" ماند منتظر حوادث نخواهد"که او 
 در نطق خود به مناسبت جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشکده افسري وست 2002در ماه ژوئن 

ما بايد نبرد را " را مطرح ساخت و اعالم داشت که پوينت براي نخستين بار مسئله حمله پيشگيرانه اتمي
او در ." ه سرزمين دشمن بکشانيم، برنامه هاي او را برهم زنيم و با تهديدها پيش از وقوع آن برخورد کنيمب

او . اين نطق نکته ي بنياني طرح ديک چيني را نيز ـ بي آنکه نظر خيلي ها را جلب کند ـ مطرح ساخت
هر نوع رقيبي جلوگيري خواهد  ت متحده، با حفظ قدرت نظامي چالش ناپذيري، از ظهوراعالم داشت که اياال

جورج دبليو بوش با بيان اين مسئله در واقع طرح و برنامه اي را در دستور کار خود قرار ميداد که پدر او . "کرد
ياالت متحده بر جهان و همکارانش در کاخ سفيد ده سال پيش تنظيم کرده بودند؛ برنامه اي که تسلط کامل ا

  (82همانجا صفحه ." (مين ميکردرا تا آينده قابل پيش بيني تض
دولت جديد براي از ميان بردن هرگونه شک و شبهه اي درباره اهداف خود روايت جديدي از طرح سابق خود 

ضه داشت که  به امضاي رئيس جديد پال ولفوويتز يعني دونالد رامزفلد رسيده بود عر2002را که در ماه مه 
همانطور که اشاره کرديم . ديد در روزنامه لوس آنجلس تايمز آشکار گر2002بخشهايي از آن در ماه ژوئيه 

 را دربردارد 1992اين برنامه، همه ي عناصر کليدي طرح . بعدا متن کامل آن در سايتهاي اينترنتي ظاهر شد
، بر داشتن "تهديد" ميبرد و به جاي مقابله با نام" حمله بدون اخطار"از " حمله پيشگيرانه"تنها به جاي 

نوعي رويکرد جديد و "اي جنگ در دو جبهه، به قول لوس آنجلس تايمز تکيه ميکند و به ج" قدرت و توانايي"
در اين برنامه ". پيچيده در آن مطرح ميشود که هدفش تسلط هوايي و فضايي بر چند جبهه مختلف است

اضافه ميشود؛ آن هم توسط بمب هايي که قدرت نفوذ در پناهگاههاي " يحمله پيشگيرانه اتم"هم چنين 
به قول همين روزنامه تمام اين پيش بيني ها عمال ناقض . زيرزميني را داشته باشند سيماني مستحکم و

  .قوانين بين المللي است
 از نقشه ديک  بخش جدايي ناپذيري1992از همان سال " حمله پيشگيرانه"نکته جالب توجه آنکه مفهوم 

اما ده سال بعد ـ در سال . منتها در آن زمان با مخالفت شديد بسياري از مفسرين روبرو گرديد. چيني بود
و اين تنها نشان . ه پرداختند ـ اکثر مفسرين مسلط بر دستگاههاي ارتباط جمعي به تمجيد از اين برنام2002

  . سال گذشته چه سير قهقرايي پيموده اند10 دهنده آنست که دستگاههاي ارتباط جمعي آمريکا در عرض
اي چون ) پيشگيرانه(زماني بود که رهبران آمريکا حمالت بي خبر و ناگهاني : "به قول ديويد آرمسترونگ

اکنون اما چنين حمالتي . حمله ي ژاپن به پرل هاربر را مخالف اصول تمدن و انسانيت به شمار ميآوردند
  (همانجا." (يخيزندين کشور ميشود و رهبرانش به حمايت از آن برما" دفاعي"بخشي از استراتژي 

آمريکا همچنين در گذشته، آن کشورهايي را که خيال حاکميت بر جهان را در سر ميپروراندند مورد نکوهش 
به طور مثال يکي از داليل . قرار ميداد اما اکنون اين روش محور اصلي سياست خارجي آمريکا شده است

ها دالر مخارج تسليحاتي وروي از سوي آمريکا در طول تمام سالهاي جنگ سرد و تحميل تريليونمحکوميت ش
اکنون اما توجيه مخارج نظامي به مراتب . به مردم آمريکا به بهانه ي خطر تسلط شوروي بر جهان بود

ضامن صلح "عنوان سنگين تري از آن براي تسلط آمريکا بر جهان نه تنها مورد نکوهش قرار نميگيرد بلکه به 
آنچه دولت بوش و اپوزيسيون سر " هارپر"ده مقاله مجله به قول نويسن. مورد ستايش قرار ميگيرد" و امنيت

متوجه نيستند، اين است که کوشش و تسلط بر جهان عکس العمل منفي ) دموکرات ها(به زير و وفادارش 
 شايد خود متوجه نيست که شيوه عملکرد نويسنده مقاله) همانجا" (و متقابل خود را به وجود ميآورد



ا و نمايندگان فعلي آن در پنتاگون و کاخ سفيد نه در اثر ناداني بلکه به اقتضاي مجتمع نظامي ـ صنعتي آمريک
  .طبيعت آن است

و در اينجاست که به عمق سخن پروفسور مزروعي استاد دانشگاه بينگهامتون پي ميبريم که ميگويد 
دهشتناک بودنش در توحش دولت آمريکا عليه دول و . ميماند" زيبايي دهشتناک"چون شرايط کنوني جهان 

 Pax) المنازع خودزير سيطره ب" نظم نوين جهاني"ملل جهان براي زير سلطه کشيدن آنها و به وجود آوردن 
Americana) ي از طريق دست زدن به کشتار جمعي مردم اين کشورها، نابودي محيط زيست آنها و آلودگ

اش به مواد راديو اکتيو، بيولوژيک و شيميايي و از اين طريق ايجاد رعب و وحشت و ترور در دل ديگر 
صدها ميليون انسان در سراسر جهان،  ،کشورهاست؛ زيبايي اش در آن است که براي نخستين بار در تاريخ

ميايستند تا جهان را از وجود آن در اثر اين پديده دهشتناک به آگاهي ميرسند، قد علم ميکنند و در برابر آن 
  .پاک کنند و دنياي بهتري بسازند

.  سال پيش در کشور خودمان اتفاق افتاد24" زيباي دهشتناک"در مقياس کوچکتر همين پديده ي 
دهشتناک بودنش در خصلت دژخيم خميني و قتل عام هاي او با اين خيال بود که امتي مسلمان و يک 

که  ن درست کند؛ زيبايي پديده اما در پيشرفت فرهنگي و آگاهي عظيمي استدست و مطيع از ملت ايرا
در عکس العمل به اين دژخيمان صورت گرفت، آگاهي که براي نخستين بار در تاريخ ايران تا اعماق جامعه 
نفوذ کرد و درست به عکس خواست دژخيمان، مردم ايران را به يکي از سياسي ترين و غيرمذهبي ترين 

د بلکه ميرود که کشور را از  جهان بدل کرد؛ ملتي که نه تنها نهاد ارتجاعي سلطنت را درهم نورديملتهاي
  .ديالکتيک تاريخ چنين عمل ميکند. و تمام تبعاتش پاک کند و ايران بهتري بسازد" واليت فقيه"
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