
 
 

 
 

 ٢٠٠٨ سپتامبر
 

 فرهنگي اجتماعي، ماهنامه سياسي،: لوموند ديپلوماتيك
 

__________________________________________________________________ 
- 1 - 

 فراتر از انتخابات ماه نوامبر
 . ماندي ميكا بر جاي آمري شوند، اما امپراتوري جمهور عوض ميرؤسا

 
 *ري يم. ي آرنو ج:نوشته

 .نستونيخ در دانشگاه پرياستاد ممتاز تار*
 

ن صد هزار تن ياالت متحده خطاب به چندي اياست جمهوري مقام ريزب دموكرات براحبرك اوباما نامزد 
 دفاع يرابتا به امروز كه  «دينام» يمانين پيبزرگتر«را ) ناتو (يك شماليمان اتالنتي سازمان پ،ماناز مردم آل

 شيمان بين پيل دارد كه ايخواه مين جمهوريجان مك ك .» استوند دادهيپگر يكدي ما را ب،ت مشتركياز امن
 يهمانند، مفهوم آندو يت هاتفاو با تمام. استگرجستان سرگرفته در كه ر شود يدرگ يزه ايتش در سياز پ
 .وند داده استيگر پيكدي را به ين دو حزب اصلياالت متحده در جهان ايگاه ايجا از
 
 ي اوهي در باره شي گمانه زن، روزپسند ورزش تازه واز مد افتاده  سرانجامكا يآمر» مطرود«س جمهور ي رئو بوشيجرج دبل دنيكوب

 نيبه اپرداختن نهمه ي با ا.داد خواهند سر و ساماندوباره كا را ي آمرياست خارجيباما س برك اويا آقاين ي جان مك كياست كه آقا
 .ستي كارسازتر نيكنونناجور س جمهور يرئتاختن به هم از  مطلب

 
 به ي ويئاعتنا كم با د كهي پروراني در سر مينهمه گفته اند كه پنداريابا .  بودسنگدل ين امپراتور روم، خودكامه ايمگوال، سويكال

 سنا يرا نخست به كرساسب محبوب خود  تاتوس يسيا  آن داشت كهياياو رو. نمود ي ميپر معن شي خوكار يعام از زشت قضاوت
 خود ي روم به خودي امپراتوري خواست بفهماند كه چرخ و دنده هايه ميبه كناگوال يكالد يشا. برگمارد مقام كنسول  بهو سپسبنشاند 

 . تواند به كار خود ادامه دهديمدار و دسته سزارها فارغ از دخالت  به راه افتاد كه كباريدر گردش است و 
 

 حكمو قفقاز » انه بزرگيخاورم« در ي ساعتيابد و بمب هاي يمگرفتار  را در بن بست عراق خوداالت متحده ي كه ايامروز در حال
نده يس جمهور آي رئامپراتورانها شور و شوق ي  بوشيقا بار آفاجعه يگيل كمتر در تُنك ماند، مشك دارر خاكستري زي هاآتش
 ي صلحيبان ي جنگ دوم جهانيدر فردا زاده و )١٨٩٨(ا يه اسپاني كه از زهدان جنگ عليك امپراتوري يفطر تا در اراده ستكايآمر
 .شد خود پسند به
 
 يامپراتورن يا.  بردجان بدرعراق هم در مت يت و هز تواند از شكسيمعمال  تنام را از سر گذراند،يو  ناگواريماجراكه ت متحده االيا

 يلي انجيسايكل ري خيدعا و محافل سوداگر ي، فشار هايدوحزب يهااتفاق نظران ي است، از ميشانيموقتا دچار پرنك ياكه 
)évangelique( يقات اجتماعكه البته نه نخبگان بلكه طب ،فاحش يت دست زدن به خطاهايقابل. ش را ادامه خواهد داديراه خو 

  گمانيب. به دوران بلوغ خود گام نهاده انداست كه  يهائ ي امپراتورسرشت گزاف آن را بر دوش كشند، ينه هايهزد يبا ناچار يعاد
ف ياالت متحده كه حريا.  استمودنيپگزافه رس راه زود ي زوالينيش بي اما پآمدخواهد در  يسرانجام از پاز يكا ني آمريامپراتور

 . خواهد ماندي باقيقدرت جهان گانه ابريهمچنان مدت ها ، ش رو نداردي پيرقد ينظام
 
، ]خود يسرور[ش يه فرساي علريگيكار پي با پ دارندي و توسعه طلبي وافر به كشور گشائيلي كه مي خود پسندي هايامپراتورنهمه يبا ا

ن يچن. ردي گي ميشان فزون يددخوئهمراه آن و  دنشو يم يعصب شتريب ين حالتيدر چن. نديسايش را از درون ميت خويثيقدرت و ح
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 و االت متحده در عراقي اتيبا توجه به وضع. ستندي ني تو خالي هاادآور شوند كه طبلي اني كوبند تا به جهانين مياست كه پا به زم
، گرجستان يان، پاكستان، سودان، سوماله، لبنان، افغانستيران، سوري دامن زدن به بحران در ان كشورياا ين بحران در منطقه، آيبازتاب ا

د به خدمت گرفت متفاوت ي كه بايك هائي مداخله و تاكتين و اوباما فقط از لحاظ جايان مك كي آقانظرد؟ يا ونزوئال را برخواهد گزي
ه يجنگ عل«ر ا د جبهه رمقدم خط ياول.  دهدي به خود راه نميدي تردي چنان عمليروادارا يت ين و نه آن در فورياما نه ا. است
 . گذاردير رس ميرا در ت افغانستان و پاكستان يگري داند؛ ديم» سم در عراقيترور

 
. ار فراتر رفته استين بسيشي پي هايورن ارتش از توان امپراتياقدرت . ار داردين ارتش جهان را در اختيتررومنديناالت متحده يا

در ش را ي خويروي سابقه ني بي، قادر است با شتابيكيبرنتيس ي، در فضا و در فضااها، آسمان هايگانه در پهنه دري يواشنگتن با حضور
بر  تا شتابد ي ميتيگگر يشه د به گوياز گوشه اده، ي خود گزيمانند كالنترهنگونه يبد.  به كار اندازددستار دوري بسين هايسرزم

چ يه« گفت، يكا مير وقت دفاع آمري دونالد رامز فلد وزيقاآ. كند ي بهره بردارهاا از آنيو  ره شوديچ يا فرضي ي واقعيبحران ها
من را از ست كه بتوانند دشي آنقدر گود نيا سنگري يچ غاري ه،دهيكش آنقدر سر به فلك يچ كوهساري، ه از عالم آنقدر دورافتادهيكنج

 از يمين به اندازه يعني دهد، يتصاص مش اخيانه خود را به ارتش خويبودجه سال% ٢٠ش ازيبكا يآمر. »)١ (دسترس ما دور نگه دارند
ع اسلحه ينست كه صنايمگر نه ا. رساندب بيآسن امر به جامعه ي دارد اگر ايتيچه اهم. جهان يكشورهاه ي بقي نظامينه هايهزمجموع 

 آنها و در صدر] فارس[ج ي خليكشورها ،»انه بزرگيخاورم« آورند؟ ي مگرد  به خارجاز فروش اسلحه يسرشار ي سود هايساز
 ).٢ (نداردها دالريليم ي به بهااز آنها يده ايچي پي دفاعزاتيتجهدار يخر يعربستان سعود

 
 و يائي، دري نظاميگاه هاي پااستقرار را با شيطره خويساالت متحده ي ا،نيشي به شكل معمول پيني مستعمرات سرزمجاديا يبه جا
، ي چك، لهستان، رومانيدر بلغارستان، جمهور هستند كه يگاه هائيپااز همه تازه تر .  كندين ميمتضجهان ش از صد كشور يدر ب يهوائ
، كه دفاتر آنها در جهان پراكنده اند چشم و يشانزده دستگاه اطالعات. برپا كرده اندا ي و كنيوپيتان، اتزستان، تاجكسي قرقركمنستان،ت

 . شناسدي نمي كه حد و مرزهستند ين امپراتوريگوش ا
 

 بالگردان ايما يهشتاد هواپنه ها تا ين سفيا. اند ياتمزات يتحهفاقد  كه فقط سه فروند آنها ار دارديمابر در اختيه ناو هواپدواشنگتن دواز
رزمناوها، ناوشكن ناوچه ها، ، كريغول پ ينه هاين سفيدر مدار ا.  كننديجابجا مانوردان و خلبانان را يم سربازان، دري عظيهاز هنگيو ن

ن پراكنده ياسر كره زم كه در سرتيگاه هائيكا در پاي آمريائي دريروين. در حركتندو مجهز به موشك  غالبا خودكار يها يائيردريها، ز
ان ي شر ستون فقرات ويائيناوگان در.  پردازنديم جهان ي اصليهاه  آبرادر ي و به گشت زنند بريبه سر م باشآماده حالت   در،اند
از زات و سوخت و آذوقه اند يهج سربازان، تيكه فراهم آورنده اصلما ها را ي هواپ، هايكشت. است  از نوع تازهيك امپراتوري ياتيح

 يروهاي نبر ياالت متحده به تازگي ايائي دريروي، ن]وزارت دفاع[اشنگتن و در پنتاگون در و.  برنديجهان مگر ي به گوشه ديگوشه ا
 ).٣(است افته ي يبرتر ي و هوائينيزم
 
 

 يه داريسرما... قوق و ، حيدموكراس
 
 ه واشنگتن در باقياشتانوس هند گواه يو اق] فارس[ج يترانه، بحر احمر، خليكا در شرق مدي حضور آمر٢٠٠٨ و ٢٠٠۶ يان سال هايم

زه، به يدوستانه به زور سرن بشر يل كمك هاياز افتد با تحوي نچنانچه). ٤(است  بوده جهان يش در همه جاي خوتوان دنيچشم كش
 لنگر انداخته يبوتي و ج، قطرنيان بحريم يدر آب هاما بر اكنون يدست كم دو ناو هواپ. ازدي يز دست مي نياسي سيتيمزداشت چشم
، هزاران سرباز و تفنگدار  مجهزنديائيدر–ينيه زميسائل نقلو و ينيزمزات يو تحه به ساز وبرگ بطور كاملكه  ن ناوهاي ايهر دو. اند
 تا همانگونه كه در اندافراشته برقد اها ي درين غول هايا.  كننديده اند را حمل ميژه آموزش ديات وي عملي برا كهي افرادزيو ن يائيدر
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 حضور يديمد يهمچنان تا مدتها«االت متحده ي كه اادآور آن باشنديكا اعالم داشت يع آمرر دفايت وزي رابرت گ٢٠٠٧ه يژانو
 .»)۵ (را حفظ خواهد كرد] فارس[ج ير خلش ديخو
 
ره يران برآن چيست كه اين يمنطقه اانه يخاورم « كرد كهاعالم زي نر امور خارجهي وزياسيكالس برن معاون امور سيك هفته بعد، ني

 استگان رزمنده را در منطقه مستقر ساخته ياالت متحده دو ي انروياز ا. ديران درآيا به مهاركه ست ين يآبهائ] فارس[ج ي؛ خلشود
 يران سازمان مركزي از مدكي، هري ار خارجهر اموي، هر وزير دفاعي توانست از زبان هر وزيت و برنز ميان گيان سخنان آقيا. »)۶(

 .ده شوديكا در شصت سال گذشته شني جمهور آمريا رؤساي) ايس(اطالعات 
 
د و يوياجالس كامپ دن يك سال پس از نخستيش از ي بي، اندك١٩٨٠ه ي كه در ژانويدر سخنانكا يس جمهور آمريمز كارتر رئيج

  نگذاشتي باقيدي ترديراد كرد جاي به افغانستان اير شورويتجاوز اتحاد جماه در تهران و يري از بحران گروگانگپسفقط چند هفته 
االت يه ايعل ي، همانند حمله اردي را در دست گج فارسي خلبخواهد كه ي خارجيرويك ني  از طرفيكوششهر « گفت ي به روشنو

 به كار گرفته خواهد ين حمله اي عقب راندن چني برا، زورتوسل بهاز جمله  ،مناسببات يو ترتابزار و وسائل .  خواهد شديتلقمتحده 
 قابل صدور يدو سوم منابع نفت«رود كه ي به شمار مي منطقه ايبرا» يديتهد« كه حضور ارتش روس در افغانستان افزود و» .)٧( شد

 ي كه بخش اساسيآبراه «،واقع شده است» انوس هند و تنگه هرمزي از اقيائيل دري مصدياصله سفدر «و »  گرفتهيجهان در آن جا
 .» از آن بگذرددي با جهانيمنابع نفت

 
 كارتر را آموزه مسكو يزن شده است با نهادن تهران به جاي رااكنونن امور خارجه كه يشير پينجر، وزيسي كي هنريربع قرن بعد آقا

، (...) كند ي اسالم معاصر پافشاريدائيشور و ش پارس و يختن سنت امپراتوريمدر آهمچنان ران بخواهد ياگر ا«: به پسند روز درآورد
ت ياهمه جهان ي بقي برااندازهن يبه اكه  يش را در منطقه اي خوانه امپراتورياي اجازه داده نخواهد شد كه رويبه و. مسئله ساده است

 » ).٨(تحقق بخشد دارد 
 
گر ي بهره اند كه دي بي نامتوازني جنگ هاي برايمجهزند از آمادگ ياده يچي متعارف فوق پي كه به سالح هايكه سربازانست ي نيشك
 ياما ناوها. ازندي ي فنون نامتعارف دست مابد كه به اسلحه وي يان ميجر يه گروه و دسته هائي بلكه علردي گيان دولت ها در نميم

 ي بيق هاينظارتگر، خودروها و قا) روبات (ي، آدم واره هاي نظامي ضد موشك، ماهواره هاي موشك ها جنگنده،يماهيما بر، هواپيهواپ
 .ش رو دارندي پيروشن ندهيآن هنوز يسرنش

 
 سنگ ير نظاميا غي ي، چه نظاميا پنهانيم، چه آشكار ير مستقيا غيم يگر، چه مستقي دي كشورهاي، دخالت در امور داخل١٩٤۵از سال 

 در طرفهك ي يوه ايالبا به شغ، كه  به خود راه نداده استيديگتن تردواشن.  استبه شمار رفتهاالت متحده ي ايت خارجاسي سيبنا
دخالت و ... كاراگوئه، پاناما يزستان، نيرقن، گرجستان، قي، سودان، اوكرائيه، سوماليورران، سين، ايافغانستان، پاكستان، عراق، لبنان، فلسط

سخن  حقوق بشر  ويه داري، سرماي متفاوت دموكراسيگونه ها درباره دفاع و در همان حال يري ناپذيخستگور بطكا ياز مصالح آمر
 . كنديسرائ

 
، كه در )١٠( فرهنگ يو كنگره آزاد) ٩(ت ي، برنامه فولبرا)USAID(ين المللي توسعه بياالت متحده براي آژانس ايبا برگرفتن الگوها

: ده انديشي اندي معادلياكار ه ساز و  به»سميه تروريعل«تازه » يجنگ جهان« ستبر ي هايبازو  شد،دوران جنگ سرد به راه انداخته
آبشخور ، كه )MEPI (انهي مشاركت در خاورمي ابتكار عمل برا و)Millennium Challenge Account (حساب چالش هزاره

 Rand(°شني شكوهمند راند كورپوريروزها با زنده كردن خاطرهز ينوزارت دفاع . استهردو وزارت خارجه م يمستق

Corporation(نروا يدر طرح مان را ي، دانشگاهي مطالعه درباره شوروي دانشگاهي هايك و كرسي استراتژي، موسسه بررس
)Minerva ( درآورندشورش ضد تازه  ينبردها خدمتدر را ش ي خوي هايت تا كاردان اسگماردهبه كار. 
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 ي برايبي رقو اند ي وي قدرت نظاميهمتا  برخوردار است كهيو دانشاز عناصر گوناگون  ختهيبرآم ي فرهنگ، پرتوانيكا از اقتصاديآمر
خفقان و  كشور را به يكه گاه نظام مالات ها ي بر مالي دولتينه هاي هزي فزون وي ژرف تجاريصرفنظر از كسر. افتي توان ي نمآن
» )١١( خالق يرانسازيو«نگ  و با ضربĤهبرخوردار است استوار و ي قوي اهيبناز ان كا همچني اندازد، اقتصاد آمري م را به لرزهيتيگ
 . انگارديده ميه جهان را ناديا بقيحده االت متيآن در خود ا از يناش ي اجتماعيهاگزندكه   تپديم
 

ن يانهمه يبا ا. باشدحده االت متي اي ساختار اقتصادجنبه شكنندهد ي شاد مصنوعاتي تولي كارخانه ها و بخش صنعتگاهش گستره
 ي و عصب شناسياخته اي يست شناسي، ز)كيبرنتيس( ي شناس در فرماني انحصاروقحق پژوهش و توسعه و ينه هاي هنوز در زمكشور

 برند ي از آن سود مكده ها شركتها كه دانشگاه ها و پژوهشيت مالي و حماي خصوصي، دهش هايدولتاعتبارات .  دارديگاه واالئيجا
 گريد ي در همان حال كه در كشورهاي و پژوهشين موسسات آموزشيا.  استكردهل يتسهرا  پهنه جهان برن كشور ياو اقتدار  تفوق

شور .  خشكاننديشه مي آنان را از فكر و انديكشورها و  كشنديش مي خوي به سورا اسر جهانشمند سري اندي، مغزها دواننديشه مير
ا ي ياسي سيابير بازاريتدابگسترش و  آورده يرو بزرگ يشركت ها يمركز دفاتر ي معمارتر و جهان گسيموزه ها به كه ياقيو اشت

 و  هنوزيكائي آمريالگو سازد كه ين نكته ميرش ايوادار به پذ باشند را باني دست بگريدي هنوز با شك و ترد كهيكسان ،يزرگاناب
 .رجاستبپاهمچنان 

 
 

 زي ناچيمتي به قيريسربازگ
 
  درو كنديعين در علوم طبين همچو را در اقتصاد ين الملليب ي هاپاداش ز ويجوا از يكشور خرمنن ياست كه ين ي شگفتيجان رو ياز ا
 يهمانند زبان ،يكائيآمرش يبه گو يسيآموزنده تر از همه آنكه انگل.  ندارديج تناسبي شود هيگر مي ديب كشورهايبا آنچه نصكه 
 چند ي كران شركت هاير بيتأث. ل كرده استينترنت تحميان جوانساالن و كاربران ايژه در مي، به ويتيگبه سرتاسر خود را  يجهان
فرهنگ . گسترنده آن است و همن زبان ي شدن ايجهانده يپد  بريحي هم توض،يكائي آمري و خصوصي دولتي و موسسات ماليتيمل

، مك ◊وال مارت . كندين كنج كره خاك رخنه ميافتاده تر دور ر و چه موجد شر بهي خيچه بان ،يكائيوه مصرف آمري و شمردم پسند
 هيحاش ،واشنگتن. دنساز يخشنود م و ماالمال يسرگرم توده مردم را از نان و يونيزي تلويال هايوود، ورزشگاه ها و سريدونالد، هال

م ها ياز رژ) گرد آمده اند در آن  نفوذ از محافل صاحبيراي در واشنگتن كه بسيابانيخ(ت ي استرK ت وي، وال استريدار امپراتوريناپا
 .اند يكه حاضر به همكار كنند ي ميبانيپشت ينخبگانو 
 
، يعيافتن منابع طبي ي دائمش براي تكاپوياز البالقدرت مزبور . ستينك نسل ينه يشي پيبو  خودجوش دست آورد ي قدرتنيچن

ده ي ها عقيكائيشتر آمريب. اندي نمايم گذشته ي هاي با امپراتوررا ي برآشوبنده ايشباهبت ها يشي تازه و مواضع سوق الجيبازارها
 ازهايامتاز گران ياز دش يب  اجتماعيه هايال يالبته برخ. ديبه هرچه بخواهند خواهند رس شيخو يجو ت سلطهيدارند با حفظ موقع

 مطلبن يهم. شان سودآور استي اي برايخت و روان شناي، فرهنگياز لحاظ اقتصاد ينگاهداشت امپراتوراما در مجموع . برخوردارند
 .كند يز صدق مي آزاد و مطبوعات نيها ه، صاحبان حرفشمندانيانددرباره 

 
 از يدر هر گوشه و كنار ي مداخله جوئامكان كه  حفظ كرده استيحوزه نظامژه در ي، به و راي غول آسائيره هاياالت متحده ذخيا

از كا يآمر ارتش  گمانيب. ج كندي از بن بست عراق را بسي رهائيبرااند منابع و عزم الزم  توين كشور ميا.  سازديفراهم م را جهان
ك در ي استراتژي هايختگيا و گس هي ناهمخواني و برخ بهره استيب ينيات گسترده زمي عمليبرخانجام  ي آور برارزم يگان هاي
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به درازا  ديشا اما كمبود سرباز ، خورديمچشم ه ز بين يستي تروريروهايا ني يكي چري، جنبش هاي شورشيه گروه هاي علاتيعمل
 گمارند يان را برمير نظاميا غي، مزدوران مسلح »جهان سوم در كايآمر توابع«حا در يو ترج ارزان يبه بهائ ي خصوصيشركت ها. نكشد

 .دارند ي مليگس كارزار يدان هاي به مو سپس زود
 
 ي براي زنان، حكومت قانون و دموكراسي، آزادي اجتماعيشت از حقوق بشر، برنامه هاچشمدا يدفاع ب در يهائنگتن نغمه  واشيوقت
: ش رو داشته انديت ها را پي همان اولويكائي رهبران آمرتمام.  استرگي شگرد و ن ازيزي از آن دست آوي دهد، بخشيه را سر مهم
اسالم  يسر افع ، سپتامبر١١ پس از نكيا و  دراندازندپاسم را از يشبح كمون ،يستيالي سوسيورور شي اتحاد جماهيزيش از فروريپ
 . بكوبند راادگرايبن
 

نقدر كه به ، آ منتشر شد٢٠٠۶ دسامبر ۶خ يندگان دوحزب، كه در تاريلتون در باره عراق متشكل از نمايهام –كريون بيسيگزارش كم
را به خاك و خون  دجله ي كه كناره هاستي نيج و مرجنگران آشوب و هر پردازد، ياالت متحده مي خود ادر بحران عراق يامد هايپ

ن كشور كه يا. كا داردي مصالح آمريبرا يفراوانت ياهمر است ير ناپذيگز ي جهاني و حتي ثبات منطقه اي برا كهعراق«: ده استيكش
ن يخاك ا و خفته نفت ير جهانين ذخايومد يبر رو كرد و عرب قرار گرفته، يت هايجمع و ي و اسالم سنيعياسالم ش گسستگاهدر 

 بر، ستكاي آمرياست خارجي سسرفصلكه عراق . است و القاعده در آمده ين الملليبسم يترور ياتيگاه عملي خدمت پادركشور امروز 
به  كه ي كشور كوتاهيبه سخن» ).١٢(  گذاردير ميتأث  كنديگران جلوه مي چشم ددر  در منطقه و در جهاناالت متحدهي كه ايوه ايش

  ... سازدياه ميروسجهان در را كا ي آمردنشيكه فرو غلتافته است يت ياز آنرو اهم ف در آورده اندتصر
 
 ي رسمي كه خط مشياست خارجيناسان س از كارشي لشكر بايهم رأ) دموكرات(لتون يهم.  اچيو ل) خواهيجمهور(كر يب. ان جبمز آيآقا

ن موضوع را به يا. همچنان فرمانروا خواهد بود» زرگانه بيخاورم« واشنگتن در  كهن نهاده اندي ا فرض را بررفته اند،يرا دربست پذ
پشت سر كه  ي نظاميروهايمن نيبه كا از عراق، ي مداخله گر آمريمت لشكرهاي پس از عزيحت«:  اندنوشتهش ي در گزارش خويروشن
 در انينظام ياستقرار رو به فزونز ين و قطر و نيت، بحري از كوي و هوائيائي، دريني زميروهايل ني گسبا، م گذاشتيخواه يجابر

 ».پا برجا خواهد ماند در منطقه  ما مهميحضور نظام ،افغانستان
 
ل يا متماي، »ناوابسته«ك ياستراتژ ين موسسات پژوهش هايدرخشان تر يها يزنيرا بهلتون يكر و هميان بي كه آقاستين ي شگفتيجا

 به ركن پنجم قدرت نكيو اده ي قارچ وار روئامتنيان جنگ وي كه از پا باشند آوردهيرو» يشه ورزانياند«گر يدز ين و به هردو حزب
 ي نميمز راز و رتعلقات و تعهدات خود را به ،و روشنفكران برگماشته زنانيرا، ئت امنايهن مؤسسات، ي از اياري در بس.شده اند ليتبد

 .ن گزارش در باره عراق عرضه كرده اندي ا نگارش دري براي احاضر و آماده يفرازهاخود و  ي جمعبندي حتيبرخ. پوشانند
 

مشاوران  از يكي ،كندين مي تأمتيندا گيل و ملياد بيبن  آنراينه هايهز از يبخشكه ) CSIS (ين المللي و بكياستراتژمركز مطالعات 
 ي مناصب دولتنهيشيپكه هم د آورده است ش گريرا بدور خو يران و كارشناسانيمد ن مركز كهيا. لتون بوديهم –كريون بيسي كمعمده

  وي اقتصادي هاين عصر دگرگونيدر ا«: ان كرده استين بيش را چني اند، هدف خو داشتهي در بخش خصوصيت هائيمسئولو هم 
 آنها ا به رهبران تي عملي دورنگر و چاره هاينش هاي بق نمودنيفاه از طرررونق و  از يپاسدارت و يدن به امنيبهبود بخش، ياسيس

 ».شنديانديش بيرات آن از پيي به تغوبه تصور درآورند نده را يبتوانند آ
 

نچ، لمان برادرز، اكسون يل ليشن، كوكاكوال، مرينكورپوريم اي تاين و كنونيشيره پيئت مدي هي توان رؤساين مركز مي ايان اعضايدر م
  وابسته بهيكند يدانشكده علوم حكومت از »قدرت نرم «يدانان يپسوا ين .پروفسور ژوزف اسالبته .  را برشمرديل، مورگان ستنليموب

 ي دموكرات و جمهوري دولت هاهياز مسئوالن بلند پا يفيردم كه يزنان هم بگوئيئت رايز ها. د از قلم انداختي را نبادانشگاه هاروارد
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نگر، برنت سكوكرافت و خانم كارال يمز شلزيجر، جنيسي كي، هنري، فرانك كارلوچينسكيژزبرو يبگنيان هارولد براون، ژي آقاخواه چون
 .• داده استي را در خود جالزيه
 

ر در عراق يار درگيبسخواه ي جمهورين الملليموسسه ب. گذاشته اند دانيمهمان   پا بهي بهره برداريبرا هم يمه خصوصي نيساختارها
شرفت ي از راه كمك به توسعه و پ«در نظر دارد اند و ي نمايم مستقلخود را  رسما ،)ن بر عهده داردياست آنرا سناتور مك كيكه ر(

. »ش برديبه پ را در جهان ي و دموكراسي آزاديمدعات قانون ي، انتخابات آزاد، حكومت صالح و حاكمي دولتي، نهادهاياسياحزاب س
ر يت وزيلبراواست آنرا مادلن ايركه ن قماش ي از هميگرين الملل، ساختار دي امور بيك براي دموكراتيمل» ير انتفاعيغ«موسسه 
»  مناطق جهانيدر تمام(...) ك ي دموكراتيت و توسعه ارزش ها، منش ها و نهاد هايتقو«در راه بر عهده دارد، كا يآمرن يشيخارجه پ

 .همت گماشته است
 

 يان جايان راستگراي در ميا به روشناماست  نگر ش كثرت گرا و هرسوي خويانه كه به ادعايماست خاوري سموسسه مطالعه درباره
ت نگر تر و ي واقع كهاستانه يكا در خاورميمصالح آمراز   بهتريادراك كوشش در راه ارتقاء « يمدع محدودتر يبا شرح وظائف دارد،

ت، صلح، ينام مردم يبرا كه دستاورد آن ج كندي را در منطقه ترويها و مودتونديپت ي تقو بريمبتنكا يتعهد آمرو  (...)باشد متعادل تر 
 ». باشديرونق و رفاه و دموكراس

 
ز يز را نياكن انترپريآمرموسسه  و °نشين، راند كورپوري، موسسه بروكلي روابط خارجين نظر شورايلتون همچمنيهم –كريون بيسيكم
 كه آنها را از يكسانا ي انوابستگ انه رو اند، همكاران وي گاه مگاه راستگرا و كه ن بنگاه هايا ياسي سيش هايصرفنظر از گرا. ا شديجو

االت متحده و ي اي برايامپراتوركه  ي و اجتماعي، اقتصادياسي سياينه ها و مزاي هز ازيچندان ينگران رندي گير پر و بال مي زيلحاظ مال
 و يره بردارت، بهين امني تأموهيشن يبر محور بهتر شتريب و مباحثات اختالف نظرها.  دهنديبه دل راه نم ه جهان در بر دارديبق

محافظه كاران نو  كه يجائ.  رودين كشور انتظار ميكه از ا ين اخالقيهدف ها و مواز چرخد تا ارزش ها، يم كايطره آمريحراست از س
 .ندي گويرا مهمان رلب يز» كثرت گرا «يانه روهاي، م كنندي را موعظه مكايت تمدن ساز آمري مأموريريگيپ يچگونه عقده ايبدون ه

 
 يمشكالت اندك « آنسراسركه در  االت متحده در جهانيا» ي همتايب«ت ي اهميادآوريكا با ير امور خارجه آمريس وزيزا رايلانداك
 ير ميدرگ از آنرو  نهياست خارجي خود را در س هايكائيما آمر« رد كه ي پذي مانگارانه، ساده »ابدي تواند بدون حضور ما سامان يم

  استيموضع سالم  استيك امپراتوري و نه يك جمهورينجا كه موضع ما موضع از آ. ميناچار لكهم بيكه خواستار آن باشم يساز
)١٣.(« 
 
 يل ميواشنگتن از اسرائد و شرط ي قيت بي دولت بوش از پرس و جو در باره حماياست خارجي سيانه روي منتقدان مي حتنهمهيبا ا
در  يمگه.  زننديباز مل سر ي و اسرائنيفلسط عراق به بن بست منجالب ط دادنارتبا محافظه كاران از نو همانند زينها نيا. زنديپره
انه ينخواهد توانست به اهداف خود در خاورم«االت متحده يد اي گوي كه مد دارنديترد لتونيكر همي گزارش بي هايريجه گي نت ازيكي

در باره مسئله  .» بپردازدردي گينطقه كه از آن سرچشمه م مي ثباتيل و بيز اعراب و اسرائيم به ستيابد مگر آنكه به طور مستقيدست 
 ري فراگيبه مجازات ها وقفه يبد ي، تهدي مداخالت مخفيزي طرح ري براخواهانيوكرات ها و جمهور دم رسد كهيبه نظر م ران هميا

 .با همزبان باشندي توانند تقريم  كه موافقندگريكديبا چنان  يات نظاميا عملي و ياقتصاد
 

 مك يش از آن با شخص آقايبش را يت خويز هوينفردا . ست و هرگز نبوده استي ناستواربوش  يآقا شخص بركا ي آمرياتورامپر
 من ياست خارجيس«اعالم داست كه دموكرات يداي كاندا٢٠٠٨ كه در ماه مارس يهنگام.  شناساندي نمباز  اوبامايا آقاين يك

است يه س جنبه ها بي، و از برخي در زمان جرج بوش پدر و جان كندد توافق دو حزبت گرا و موريست واقعاي به سخواستار بازگشت
 يراست جمهويچكدام از دو نامزد ريه .سخن گفته باشدهر دو حزب  از زبانهمزمان  خواست يمانگار » )١٤(گان است ي رونالد ريها
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ز يدر مناسبات بالقوه ست  كهيد پرده سكوتي كنند، مگر شاي نمدشنهاياالت متحده پيت امپراتورانه اير مأموريي تغي براينيگزيراه حل جا
. ده اندياالت متحده كشيمعمول ا مهذب و انهيمنج ي هاي لفظ پردازبر ،ردي گيجان م كه باز يه اي و روس،ن و هنديران و چيز با ايانگ

 . افتاده اندي مليه داري سرمااز يئ شكل هايوسوسه برپائبه  كه يچهار كشور
 

 ي خارحيهاتخت ي پا، گذرد، هر دو نامزدياالت متحده در مي ات آن ازياهمه س جمهور كينش رئي گزي برايانتخاباتكارزار  در طول
 اوباما يم كه آقاياد نبرياز . د ورزنديتأكش يخوو اراده  عزم بر آنها توانسته اند يكه از بلندال كرده اند ي تبدي سخنرانيهاسكورا به 

ون دموكرات ها ي كنوانسي در دنور، محل برگزاري مركز پپسيبه جا، ي نامزديرسمرش يش به مناسبت پذيراد نطق خويهنگام ا
ست و پنج ي دهد، بي را در خود جاي هزار تماشاچ و پنج تواند هفتادي كه ميدانيم. ندي را بر گزورزشگاه دنور برونكوسح داد كه يترج

 ...رم  زهي تئاتر كوليش از آمفيبتن هزار 
 
 
 ير انتفاعي غي به عنوان شركت١٩۴۵، در دسامبر )Research ANd Development(ش ياند كورپورر °

نه ي در زميزنيشه ورزان آن به رايبعدها اند.  دادي ارائه مي در امور نظامينطرات مشورتس شد كه ابتدا يتأس
 ).م( ز پرداختنديگر ني ديها
 
كسب و كار را به  يصاحبان خرده پا االت متحدهي ايا از شهرهياري كه در بسيره ايم زنجيفروشگاه عظ ◊

 ).م (رون رانده استي از بازار بيورشكستگ
 

ت يمشاور امن: ينسكيژزو برينكبي، ژمز كارتريدر دولت ج) ١٩٧٧ -١٩٨١( دفاع نيشير پي وز:هارولد براون •
در دولت رونالد ) ١٩٨٧ -١٩٨٩(ر دفاع ي وز:ي، فرانك كارلوچمز كارتريجدولت در ) ١٩٧٧ -١٩٨١( يمل
مز ي، ج و جرالد فوردكسونيچارد نير يهادولت در  )١٩٧٣ -١٩٧٧ (ر امور خارجهيوز: نجريسي كي، هنرگانير

ر يمز كارتر وزي در دولت ج؛كسون و جرالد فورديچارد ني ريدر دولت ها) ١٩٧٣ -١٩٧۵(ر دفاع يوز: نگريشلز
 جرالد فورد و جرج هربرت واكر بوش ي دوران زمامدار كه دري هوائيرويافسر ن: برنت سكوكرافت  شد،يانرژ

،  در دولت جرالد فوردير مسكن و شهرسازيوز: لزي ه آندرسونكارال ،)١٩٧۴ -١٩٧٧(  شديت مليمشاور امن
 يكه به اعتقاد برخرومند ناوابسته به احزاب ي، مؤسسه ني روابط خارجيس شوراي از دو رئيكي ٢٠٠٧از سال 

 ).م (كا داردي آمريت خارجساي بر سير فراوانيتأث
 
 
  هاسيرنويز
 
، ٣، در شماره Foreign Affairsه ي، كه نشر٢٠٠٢ه ي، ژانو»يل نظاميتبد« دونالد رامسفلد، ي آقايسخنران -١

 .٢٠٠٢ژوئن  –ورك، مه يوي خود منتشر كرده است، ن٨١جلد 
 

ك مطالعه يپلوماتي لوموند د٢٠٠٧ر  ماه سپتامبرا در شماره» !اسلحههمه دست به «لوموآن س يمقاله مور -٢
 .ديفرمائ



 
 

 
 

 ٢٠٠٨ سپتامبر
 

 فرهنگي اجتماعي، ماهنامه سياسي،: لوموند ديپلوماتيك
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 ياولسن، فرمانده. يك تياراساالر ي مسلح است؛ دريروهايس ستاد مشترك نيكل موالن، رئياساالر مايدر -٣
هان  در جيستيانه ضد تروريمداخالت مخف ي هماهنگيزيفه آن طرح ري را بر عهده دارد كه وظيژه ايات ويعمل

 را بر عهده داشت كه حافظ منافع ي مركزي ستاد فرمانده٢٠٠٨ مارس ١١ فالن تا يام جيلياساالر وياست؛ در
 يز در بر ميانه و پاكستان را ني دهد، و خاورمي كشور را پوشش ميش از سي است كه بيه ايكا در ناحيآمر
 .رديگ
 

 منحل ١٩۵٠ر سال كه د( دوباره ناوگان چهارم ي برپائ٢٠٠٨ل ي آور٢٤خ ي روگهد، در تاريا ساالر گاريدر -۴
ب خواهد ي و پهنه كارائي مركزيكاي، آمري جنوبيكاين ناوگان آمري اياتي منطقه عمل.را اعالم كرد) ده بوديگرد
 بود

 

 . در بروكسل خوانده شد٢٠٠٧ه ي ژانو١۵كه در  ياه ياعالم -۵
 

 .٢٠٠٧ه ي ژانو٢٣، ي در دوبيسخنران -۶
 

 .١٩٨٠ه ي ژانو٢٣، س جمهوريرئ ساالنه يسخنران -٧
 

 .٢٠٠۶ اوت ٢س، يون، پاريبينترنشنال هرالد تريا -٨
 

 . پردازدي ماالت متحدهيوزارت خارجه انه آنرا يهز كه بورس ياعطا نظام -٩
 

 از آنها يارينه بسيهز.  آورنديسم است را گرد مي كه هدف آنها نبرد با كموني كه روشنفكرانيانجمن هائ -١٠
 . كندين ميتأم) ايس(كا ي اطالعات آمريرا سازمان مركز

 

 . ابداع كرديه داري وصف سرمادرزه نوبل يتر برنده جاي كه جوزف شومپياصطالح -١١
 

، »گزارش گروه مطالعه در باره عراق« )ونيسي مشترك كميرؤسا(لتون يهام.  اچيكر و ليب. مز آي ج-١٢
 :ري زينترنتي، در سامانه ا٢٠٠۶ دسامبر ۶واشنگتن، 

 
www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/120 6/iraq_study_group_report.pdf 

 

، Foreign Affairsه ي، نشر»دي جديايكا در دني آمريت گرائي، واقعي مصالح مليشيباز اند«س، يزا رايندولك -١٣
 .٢٠٠٨ اوت –ه ي، ژوئ٤، شماره ٨٧جلد 

 

 .٢٠٠٨ مارس ٢٨نا، يلوايزبورگ، پنسني در گريسخنران -١٤
 


