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       تحده امریکا به حیث عامل تخریب کننده کشورهاایاالت م      

                                  The United States  as  Destroyer of Nations        

برعراق  اکثر مردم عراق  به « 6772»وز ایاالت متحده امریکا درسال  تجابعد از       

اعتقاد اند که اوضاع کشورشان بعد از این تجا وز بد تراز شرایط بعد ازهجوم وور این با

                                                            . رخداده بود شده است  ( 0621)مغل که  درسا ل 

سروصداها وبحث های زیادی دررسا نه ها ومید یا ی ایاالت متحده امریکا توسط قلم      

، ولی   توجه مردم را بخودجلب نمود« ملت سازی»برای   بوش ن درمورد دولت ستا دب

البته که اگر چنین هد فی تا آنوقت وجود هم داشت  بسرعت آن هدف رها گردید  و از آن 

ملت »شویم  ویا چنین اصطالح ورمند  به آن با   میتوان  صرف نظر شد واکنون بمشکل

را از دهن مقامات کامل االختیار واشنگتن بشنویم ویا  آن  اصطالح  را بعنوان  « سا زی

.                                                             یک هد ف اصلی درسیا ست خارجی ایاالت متحده امریکا بپنداریم ویا بپذ یریم 

ه روشن واشکاراست  اینست  که ایاالت متحده امریکا  واقعاً به هیچ وجهه  اما آنچه ک      

قصد ونیت کمک به ایجاد دولت های قوی درشرق میانه ویا درجای دیگر ندارد ونخواهد 

می بینیم  در یوگوسالویا ان توجه نمایم مثاًل بگونه مثال اگر به زمبلکه درعوض  !داشت 

وواکراین  هدف اصلی سیاست خارجی ایاالت ،سومالیا   ، سودان ، لیبی ، یمن ، سوریه 

ویرانی وبا لکا نیزی ساختن  متحده امریکا بطورفزاینده وهرچه بیشتروشد ید ترتخریب ،

ومهم  است  بدانیم  که  البته  این هد ف واشنگتن چیزی جد ید   شد کشورهای مستقل میبا

                                                                                                          .                                          نیست

  Dong)  دونگ چون کیماقای    یک محقق وپژوهشگر حقوق بشر کوریای جنوبی     

Choon Kim)  ( 0522-0527)واقع در سالهای به ارتباط واقیعت جنگ امریکا درکوریا

نوشت  که این جنگ  در واقیعت امر مسلماً تا حداقل  یک جنگ  نسل کشی بود  واو در 

بعنوان   را  « ملت سازی»مورد  توضیح میدهد  که حتی درآن زمان  مردم  جهان سوم  

ملت » این     ند  که  به اصطالح یک عمل بر آندازی  می پنداشتند و اظهار نظر میکرد

طوریکه او درتوضیح بوجود آورده است را دربین مردم خود موجبات خاموشی «سازی 

 یک کشوربرای ساخت   آرمان دولت امریکافزاید وآن اینکه تفسیرومفهوم موضوع می ا

منحصر بفرد بود  که  مسول قتل مردم بی ( توطیه کمونستی ) مستقل  براه انداختن یک 

مسول قتل مردم   ویتنام(  My Lai)رخداد وحادثه  الی من گناه  گردید همانطوریکه در 



با تشکر ازجنگ ایاالت متحده  امریکا  در کوریا  که  کوریا  در این روز  به . شده بود 

کشور منقسم به دونیم  با هیچ چشم آنداز برای وحدت  دراین نزدیکی ها باقی  مانده است  

جنگ کره یک  ُپل  برای اتصا ل  نوع  قتل او یعنی  دونگ خین کیم  توضیح میدهد  که 

عام قد یمی تحت زعا مت استعمار وانواع جد ید از تروریزم دولتی وقتل عام سیاسی در 

کشتار  جمعی  توسط  سربازان  ایاالت متحده امریکا  درجنگ  و. دوران جنگ سرد بود

درجها ن سوم    ا کره  کاماًل مشخص شد  که آغاز مداخالت  نظامی ایاالت متحده  امریک

                                                                                                                                . به قیمت مرگ ومیر زیادی از افراد ملکی انجامید 

متحده   ایاالت  ف ن ساخت  که هد طرنشا خا کره باید  جنگ   موضوع  بادرنظرداشت   

بود    نخورده  ست یک دولت مستقل ود  امریکا در ویتنام  نابودی هریک از احتمال ایجاد

بین  از داد گاه  بخشی  بعنوان  بعداً ( Jean Paul Sartre )جین پاول  سارتر آنطوریکه 

بعد از ( Bertrand Russell )و اقای برتر اندروسل المللی  جنایات جنگی  نوشت که او

 راه انتخابی برای ویتنام  تعین یک   برای  ومسولینی   روسا  بحیث  امریکا   نگ توسطج

بخش  دو  کشور  به گی  اینکه  وسرسپرد  یم  چه با قبولی وتسلیم گماریده  شدیی  امریکا

لیت نماید  امریکا  فعا  متحده  جداگانه  درآید  ونیمی از آن دوبخش درتحت قیادات ایاالت

بعدًا نوشت   که دولت ویتنام  قباًل هم اگر به دوبخش  سارتر .  بود شود کاماًل  نا ویا اینکه

مستقل از هم درآورده شده بود  ولی با وجود دوبخش بودنش هرگز  بطور فزیکی ازبین 

نرفت با وجودیکه این دوبخش ازنظر اقتصادی وسیاسی وفرهنگی از هم جدا ساخته شده 

چنین تصور میشد  که  این کشور به  نسبت  بمب گذاری های بود  چنانچه در این اواخر 

دوامدار ایاالت متحده امریکا   یا کا ماًل ازبین خواهد رفت ویا به عصر سنگ  درخواهد 

آمد  چونکه در تحت تهدید ایاالت متحده  امریکا قرار داشت  ولی   وضع  چنان  شد  که 

توسط ایاالت متحده امریکا کل  یک به ه نزدکیبا وجود نشد ویتنام  به هیچ وجهه  تسلیم  

                                                                                                  .تخریب وویران گردید

را پیوسته  الوسو یاد کمبوکه  امریکا   خوب  به اصطالح اقدامات   ودرعین زمان با    

بمباران کرد در تالش آن بود تا این دوکشور را نیز  به عصر حجر برگرداند  که تاریخ 

                                                                                                                       . شاهد  اقدامات نا بخشود نی ایاالت امریکا میباشد 

خشونت آمیزی که توسط امریکا  پیش برده اقدامات   این با درک وفهم ازهدف درعقب   

بعد از جنگ جهانی دوم  ور از اظهارات پالیسی خود امریکا شد  ما باید  نگاه نه چندان د

عامل  یر مد  بعنوان  (George Kennan )کنان  جورج   توسط نیکه  آنچنا  داشته باشیم 

برنامه  این  چنین  (0591)ل  درسا  امریکا  متحده  ست ایاالت سیاه خارجوزارت امور

                                                                                                             . ریزی شد 

یا ر دقیق به ارتباط عملکرد  رهبری  در آسیا  صحبت می نما یم با ید بس میکه اگما هن   

مشکالت   به میخواهیم  چونکه ما درحال  فریب دادن خود ودیگران وقتیومراقب باشیم 



می باشیم  پاسخی که موجب تحریک  بسیاری از مردمان آسیا میگردد   پاسخ دهیم  مردم

صد یف( 27)  درحدود میدهیم  ن را تشکیل جمیعت جها( 2،2)عالوه برآن ماکه در حدود 

که بین ما ومردم درنظرداشت همین اصل است  که بادردست داریم رانیز ن ثروت جهااز

ما تن  این  وضیعت داشت نظرمد  ناً  باب  موجود است بویژه   توافق وعدم   آسیا  اختالف

خودرا ل بعدی  وظا یف مراحآسیا درت وخشم  مردم  د نمیتوانیم  با موجودیت حساهرگز

جایگاه  اختالف  بدون  حفظ این  اینکه  با   ویا  یم ید است انجام ده که شاید وبایآنطور 

وظایف  س برای آنکه بتوانیم درآیندهپ -  ی ما مجوزی بدهدلمبرای  امنیت  رسیدن ضرر

خودر انجام دهیم  برای این کار بهتر است  که به  تمام احسا سا ت وخیا لبا فی های خود 

وداع نما یم  وتوجه خودرا  بصورت فوری   در همه  مواقع  به تا مین اهداف  ملی خود  

متمرکز  سازیم  ما نیاز نداریم  که خودرا گول زنیم وهمین امروز به  ظاهرسا زی نوع 

                                                                                                                        . جهان نیکی  دست بکا رشویم دوستی  و

برای ما بهتر خواهد بود که درمواجه شدن با این وضیعت  کنونی  به انصراف تعداد      

دور موکدًا بخود معطوف نموده است بپردازیم  وتالش  از مفاهیمی که تفکر مارا درشرق

بخرچ دهیم که بامردم از راه دوستی پیش آیم  ویا بگونه نمونه  از نوع دوستی بین المللی  

                             .                                                           عالی برخوردارگردیم 

وبرای آنها  وازه با نا ن  برادران  خود  درآوریم  در  موقیعت درد مان را ما با ید خو    

یا ویا مشورهای  اخالقی و ایدیولوژیکی خودداری نمایم  ودرعین زمان  وصا ازهرگونه

اهداف  غیر   از  ید از صحبت های مبهم وپیچ واندر پیچ  بویژه پیرامون شرق دور ما با

ودموکراسی بپرهیزیم  پس  ق بشر وباالبردن ستاندارد زندگی حقوواقعی ونامعلوم اعم از

آن زمان بعید نخواهد بود  که ما با ایشان   بخاطر مقابله  در مفاهیم قدرت  در اینصورت

که    ولی آنچه را که باید  خاطر نشان سازیم اینست بشکل مستقیم آن  به معامله نپردازیم 

های ما خواهد شد  که ازدادن همچو شعار ها جدًا فعالیت   نقش  نی مانع شعار های آرما

                                                                                                                                                                                         . باید خودداری کرد 

د از نظر دور داشت  که برای ایاالت متحده امریکا  غیرممکن پنداشته میشد  که به نبای   

انحصار نیمه کامل از ثروت جهان پس از اروپا ، جاپان ، چین واتحاد جماهیر شوروی  

نمی پرداخت  وبا در نظر داشت همین اصل  بود که ایاالت متحده امریکا برای آنکه بعد 

. بروی پاهای  خود با یستد مجبورًا  به همچو اقدام دست زد  از جنگ دوم جها نی بتواند

مقدار غیر قابل بر  کنترولوشگفت انگیز با اینحال ایاالت متحده امریکا به انجام یک کار

                                                            .نی  مبادرت ورزید توجیه از منابع جها

درصد ازجمیعت جهان ( 2)همین اکنون که ایاالت متحده امریکا درحدود  بنابراین          

توضیح این مطلب را   درصد  ازمنابع را به مصرف میرساند  که( 62)رادارد  درحدود 

طی یک مقاله خود در مجله علمی امریکا به نشر  (  Dave Tilford) اقای  دوید  تیلفورد



                                                                                                                                                        . نیده است  رسا

فیصد از جمیعت جهان را تشکیل میدهد  که ( 2)جمیعت ایاالت متحده امریکا  کمتر از    

درصد  (  60)صد از زغال  سنگ ، در(  62)از روزنا مه ها  در جهان ،   از یک سوم

استفاده سرانه ء  ما  از انرژی ....  در صد از مس  استفاده مینمایند ( 05)ازالومینوم  و 

، فلزات ، مواد معدنی ،  محصوالت جنگلی ،   ماهی ،  حبوبات  ،   گوشت  وحتی  آب 

                                                                                               . میبا شد صحی وشرین  کمتر از مصرف مرد ما ن که درجها ن سوم زندگی مینما یند 

لذا  تنها راهی راکه ایاالت متحده امریکا  توانسته  که به این دستاورد های قابل توجه      

هم  قابل ستایش ولی باآنازنظر اخالقی قابل سرزنش است وچشمگیر نایل آید با وجودیکه 

ضربات تضعیف کننده کشورهای ومنابع طبعی کشوررا ازاست ازاینکه خود یارو شاهک

رت  خارجی ها  حفاظت  نمود ه است  لذا به همین دلیل است  نیرومند و مستقل  واز غا

ن است که  درجها  هایواسفناکترین  نیرو  لسوزترین د  دارای  که ایاالت متحده امریکا

به نابودی بخاطری که محفوظ بماند  ر جهانسکشورهای مستقل را درسراتاحا ل نیمی از

ت متحده ایاال  برد که نام   ونه مثال از چند کشوریگکه میتوان دراینجا بسوق داده است 

« 0552»امریکا درسال ایاالت متحده .نابود ساختامریکابه شکل ازاشکال آن کشورهارا

تجاوز  به  در حمله و( Ugandan)واوگاندا ( Rwandan)یروهای روندا ندر حمایت از

پرداخت  وآن  کشور  را  دچا ر هرج  ومرج   (Congo)جمهوری  دموکراتیک  کانگو 

     .وغیر قابل کنترول ساخت وبه غارت منابع طبعی باور نکرد نی  آن کشور دست زد

از افراد بی گناه  دراین جنگ درتحت   میلیون( 2)قا بل تذ کر اینکه  در حدود ومطلب   

از   که هرگز در مطبوعات ودر مید یا غربت متحده امریکا  به قتل رسید  یت ایاال حما

و   بی اهمیت موضوع بربا دی وقتل عام مردم بی گناه ن رویداد ها ذکری بعمل نیا مد وآ

   نیروهای  شبهه نظامی  ازهمچنان  ایاالت متحده امریکا درکلمبیا . بی ارزش پنداشته شد

 ین جهت چند کلمبیا را از طر آنکه  برای چند ین  دهه حما یت نمود  بخا ست راستی  د

وبویژه   برای  ای د سترسی وغا رت شرکت های چند ملیتی بربی ثبات بسازد وجاده را 

ید دست اندرکاران  صنایع معدن  هموارسازد  که به همین هد ف خود نیز نا یل  آمد  نبا 

میلیون  انسان  ازخانه وکا شا نه وکشور ( 0)حدود زاثر این مداخالت  درازیاد برد  که ا

خود  بی جا شد ند   واین  شرکت های  چند ملیتی به غا رت  و چپاول   نفت ،  زغال 

  یا غرب در سنگ ،  وذخا یر عظیم طالی کلمبیا  پرداختند  ولی بازهم مطبوعات ومید

                                                         .ض نمودند  وتی نشان داده از موضوغ اغما تفا د ازخود بیاین مور

، شما ل افریقا و افغانستان  درهمد ستی نه همچنان ایاالت متحده امریکا  درشرق میا      

ا نست  با عربستان سعودی  ونیروهای تند رو اسالمی ، نیروهای را که مربوط بخود مید 

وبا این صورت خود برای خود لقب تروریستی را گزید به  تخریب  وتضعیف وانقراض  

                                                           .دولت های سکوالر  منطقه از هیچگونه تالش دریغ نه نمود 



 گنیم  درمی یابیم نظر اف( 0507)یعنی به سال از سوی دیگراگربه عقب نه چندان دور     

ین افغان درحمله   مجاهیددی  و معنوی  خود  از مایت   به حماکه ایاالت متحده  امریکا  

ردن  آن دولت وتضعیف سکوالر مارکسیستی افغانستان  بمنظور نابود کوناقراری دولت 

 Zbigniew)زبینگو برژینسکی  کترین  گفته ها وددولت   شوروی  با  تمحید وتفتین از

Brzezinski ) بدام افگندن روس در دام وتلک  افغان ها وکشاندن شوروی به جنگ مبنی

افغانستان  ممکن   ید فراموش کرد  که ونبا. نمود  لیت مشا بهه همچو ویتنام  اغاز به فعا

شمنان افغانستان در آن ایجاد کرده اند  است هرگز  ازاین  خرابی ها وویرانی های  که د

 مداخالت  قبلی وکنونی  ایاالت متحده امریکایک تصمیم سرنوشت ساز ناشی از بتواند با

یگر همانطور که میدانیم   ساله شد  وازسوی د( 02)نزده  جنگی  تحمیلی که پادست یا بد 

ندید  وهنوز که هنوز است  با وجود فروپاشی اتحاد شوروی  نیز هرگز روی بهبودی را 

هم  ایاالت  متحده  امریکا شد یدًا  در تالش  آنست تا از شدن  اتحاد جماهیر شوروی  باز

برقراری یک دولت نیرومند در روسیه که در سطح بین المللی با  ایاالت  متحده  امریکا 

                                                                                                                         .رقابت نماید  جلوگیری بعمل می آورد

میتوان  بودی کشورها  ونامتحده امریکا  درامور داخلی     به ادامه مداخالت ایاالت       

یست ها  دوباره با جها د ( 6700)امریکا درسال نشان سازیم وآن اینکه خاطر موضوع را

ود معمر القذافی بوجاز سرنگونی که بعد سرنگونی ونابودی دولت نو تشکیل لیبی بخاطر 

دولتی که میخواهد برای تضمین  بهترین استاندارد های   زند گی   اتباع خود  نسبت  آمد 

به هر کشور د یگر درافریقا  از ثروت نفت خود استفاده  نما ید همد ست شده  ونمیگذارد  

درسراسر به  مبا رزات  استقالل  طلبی  خود یگردر کمک با همد افریقا در کشورها که 

راه دولت معمرالقذافی را که یکی از   رباقی بما نند  آنطوریکه در این جها ن  باهم همکا

مضعاف  به اهداف  سیاست خارجی  بود ودرعین زمان یک تهدید دشمنان  اصلی القاعده 

انقراض  دولت   اکنون  بعد از مداخله امریکا  و ایاالت متحده امریکا بود منقرض گردید 

مصمما نه که میخواهد  قادر  به حفظ کمی ی  یک دولت  شکنن  با چشم آنداز ذافمعمرالق

ثروت نفت خود با شد وبرای مردم خود  دوباره یک زندگی ابرومندانه را نسبت به دیگر 

کشورهای جهان سوم بوجود آورد بازهم ایاالت متحده امریکا سد راه انجام این ماموریت 

                      .  که این دولت از ثروت نفت خود  استفاده بعمل آورد  دولت لیبی میگردد  ونمیگذارد

   (Semymour Hersh) سیمیور هرشاز ( 6770)افزون برآن  همانطور که درسال     

چیزی آموختیم  این بود  که ایاالت متحده امریکا  درآن زمان  به فعالیتهای  تخریبکارانه 

یه از درون به حمایت ازگروه های افراطی سنی مذهب خود بخاطر تضعیف ایران وسور

:               این فعالیتهای تخربیکارانه را چنین توضیح میدهد( Hersh)پرداخت   قسمیکه هیرش 

اهل تشیع اند  دولت بوش  تصمیم گرفت    تا از بخاطر تضعیف ایران که اتباع آن عمد     

درشرق میا نه دارای ارجیحت واولویت  بود   ی  را کهد ریفورم های مجد  تا یک سلسله



روی دست گیرد  همان بود که اداره بوش  درلبنان  درهمدستی  با عربستان سعودی  که 

اتباع این کشورسنی مذهب اند در براه انداختن  یک سلسله عملیات های  مخفی  بمنظور 

ن قرار دارد داخل تضعیف حز ب هللا سازمان شیعه مذهب  لبنان که درتحت حمایت  ایرا

حامیان و  واز جانبی هم در داخل  ایاالت متحده امریکا  به ارتباط ایران  که از  اقدام شد

طرح را چنین   شد  نیز  یک ردیف از تصامیم را روی دست گرفت  و متحد سوریه میبا

دریک صف فشرده از شبهه نظامیان  اسالمی چید  که گروه های افراطی سنی مذهب را 

                                                                    . صف آرایی نمود  لسوز  به القاعده لف ودشمن امریکا  ود درظاهر  مخا

قض از استراتیژی جد ید  این است که درعراق   بسیاری از   یکی ازجنبه های متنا        

ند که به ارتش امریکا رو آورده اند  نه شورشیان خشن از کارگردانایی خشن اهل تسنن ا

                                                                                        . از اهل تشیع 

بی   همچنان ایاالت متحده امریکا به مداخله خود درسوریه بخاطر جلوگیری از دستیا       

که درحال نظامیان مختلف  شبههپیروزی قاطع دربرابر گروه ها ی به یک دولت سوریه 

  یی ها امریکا بعضاً خود   که  گروها ی  شند  ادامه میدهد  جنگ ومبارزه با سوریه میبا

را  نظامی   شبهه از این گروه های   ن  بعضی عین زما ودر مد  آنها را تروریست مینا

از برخورد بین خود گروه های    شکل  این وبا   درتحت هدف وآتش  جنگ قرار میدهد

آورد   به جنگ ازبیرون جلوگیری بعمل میمخالف دولت وباهم درجنگ ودر درگیر شدن 

هم  با   می نظا  شبهه  این گروه های  خواهدینم  امریکا است که  یعنی این ایاالت متحده

اکنون     وپنتاگون(  سی آی ای )ل  بیفتند  پس آنچه که ما از سازمان سیاه  درجنگ وجد

لف شبهه نظامی دولت  همه گروهای  مخااز اموختیم  اینست  که سازمان سیاه  وپنتاگون

توام  با تهد ید   یک جنگ کاماًل عیار وتحمیلی را یت  مینما یند که در نتیجه  حماسوریه 

ل گردد  مبد   وهرج ومرج  درسوریه دوام داده  تاکه سوریه در آینده ها  به یک مخروبه 

                                                                              . واثاری ازتمدن دراین کشور کهن متمد ن باقی نما ند 

میرسد  که   آنچه که با ذکر تذکرات چند درباال  تا حال به اینجا آمدیم  چنین به نظر        

جنون  شده  ایاالت متحده امریکا از نظر اقدامات تب آلود خود داخل یک مرحله وصفحه 

دارد   روشی و است   اما باید اذعان نمود که داخل شدن به صفحه جنون نیز از خود راه 

متحده  ایاالت    میرسد  جنون  نظر  که همین طور هم است   اما آنچه که همین اکنون به

ستراتیژیک   جهان   بخش های  سراسر از  بطورعمده گسترش  هرج ومرج  در  امریکا

قل دارند  ومنابع که جایگاه مستمیباشد  بخصوص توسعه دادن هرج ومرج در کشورهای 

منابع انرژی ونفت   از هودستبرد غرب  حفا ظت مینما یند و بویژ وغارتخودرا از گزند 

از آن خود    کشورها  موفقیت های چشمگیری را پس به همین دلیل است  که این  ، خود

کلفت   شرکت های گردن  سترسی  ود را  ازگزند  بع ذخیروی خود منا کرده اند  خود و

                                                                                      . وگرکدن مجتمع صنعتی نظامی درآمان داشته اند 

نوار سیاسیی خودر درجلومردم  کر اینکه ایاالت متحده امریکا  خط  و مطلب قابل تذ      



که   است  نادان وساده لوح  چپگرا  معرفی مینماید وچنین اذعان مینماید که این امریکا

امریکا  ازحقوق بشر واز دموکراسی  واز اهداف خوب وعالی  دفاع مینماید  یعنی این 

حال آنکه   است که یگانه حامی ومدافع حقوق بشرو دموکراسی در سراسر جهان است  

خود  خارجی از تخریب واز ویرانی کشورها نسبت به سیاست ثابت   که این امریکا است

                                                                                                                                                                                 .هرگز دریغ نمی نماید 

پس آنچه که باید درفرجام بروی آن تاکید کرد اینست  که همه مردم دنیا با ابراز حسن     

متحده نیت وهمبستگی آهنین  وبا تاروپود وجود خود درمخالفت  به مداخله نظامی ایاالت 

ست های مداخله گرانه اش درنظر  امریکا صفوف خودرا  آرایش دهند وامریکا را با سیا

                                                                                                             . ن رسوا سازند  نیا جها
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