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  قسمت دوم                                                                     

ژه ای برای قرن جدید امریکاییپرو                    

پیروان پروژه ای برای قرن جدید امریکایی   در دوره دوم ریاست جمهوری بل کلنتون   

ریس جمهور  ) را به مه هایکی ازآن نا  که ترتیب وتنظیم  نمودند امه ای سرکشاده رادون

ویک نامه ای هم به رهبران کانگرس ملی ( Milosevic)عراق ودومی آنرا به ملوسویچ

به تهیه دیده شد بود (ن ابه ارتباط دفاع از تایو)نامه ای که درآن بیانیه اصلی ویک عراق

به لست مکمل  امضا کننده گان  و نویسنده گان  مراجعه شود} فرستادند ادرس آن مراجع 

« 0222»سال عالوه برآن در{(Right)ژه ای برای قرن جدیدامریکایی درویب سایتپرو

تباط پروژه ای برای قرن جدید امریکایی  زیور چاپ را به ار گذارش  ویک  کتاب  یک

سیاست خارچی و نظامی جد ید  ایاالت طرح ( کتاب وگذارش)نشریه که در هردو  یافت 

درکتاب خطرات چندی را مبنی برکار وفعالیتهای حامیان .متحده امریکا طراحی شده بود

پروژه ای برای قرن جدید امریکایی بشمول کار نیوکان ها  پیشکش نموده بود،  اما  در 

ی ایاالت متحده امریکا تاکید صورت گرفته بود  که گذارش  روی بازسازی  سیستم دفاع

برجسته ای پروژه ای برای   از حامیان  یکی( Donnely)متن این گذارش توسط دونلی 

نوشته وتهیه گردیده بود که درمتن  این  گذارش  برنامه کاری برای  قرن جدید امریکایی

ایاالت متحده امریکا   تاکید  تغیر وتحول با تاکید روی  برتری وتفوق جویانه  ای  ارتش

سال   فاعی  د  پالسیی  وبرخی از مواد این برنامه ای کاری تکرار از رهنمود شده بود 

 . بود  ایاالت متحده امریکا (2990)

                                   



واشتراک   اماده ګی  انفرادی   زمانهای وسا چندین انجمن( ۱۰۰۲)بهرصورت  درسال 

ابراز  یی  ید امریکا جد قرن  تیب با حامیان پروژه ای برای  پاین نوشتن مکان در کمشا

بویژه در شعبات پنتاگون ودر )دولت بوش  برخی از ادارات وشعبات  که بعدًا در نمودند 

سمت های رسمی را اخذ نمودند (  ادارت معاونیت ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا

که پروژه ای  برای قرن جد ید امریکایی (  22/9)تا  بعد از رویداد این  مقرری ها البته 

شد ند در    معین مقرر  ذواتیکه در مقام های. )اغاز شده بود  بدستنرس آنها قرار گرفت 

                                                                    .( فوتوی فوق مشاهده میشوند 

سپتمبر « 02»یعنی در ( 22/9)ری شدن  مدت کوتاه  از رخداد بهرصورت بعد ازسپ

اقای  به  را یک نا مه سرکشادهیی حامیان پروژه ای برای  قرن جدید  امریکا  «0222»

ریس جمهور بوش صادر نمودند که درمکتوب  صادر شده برای   بار اول وبه  تازه گی 

قای بوش خواسته شده بود که  عامل واز ا بود تاکید بعمل  آمده از  جنگ علیه تروریزم 

میباشد نه تنها اورا تحت هد ف ونشانی قراردهد «  اوساما بن الدن» این  رویداد را که  

« صدام حسین»  بلکه عامالنی دیگری که اورادرین فاجعه همرای  کرده اند  بخصوص 

                    .               واعضای  حز ب هللا نیز تحت هدف ونشانی دقیق قرارگیرند 

نشرات مربوط به پروژه ای برای قرن جدید   وبد نام ترین یناز جانب دگر رسواتر       

باشد وآن   اقدام    تغیر رژیم درعراق باید اولین چنین پیشنهاد نموده بودند  که  امریکایی

اینکه تغیر رژیم در عراق بخشی از  جنگ علیه تروریزم پنداشته میشود ، پیروان پروژه 

ر  رژیم عراق در این ای مذکور در جای دیگر ازاین نامه باد اور شده بودند  که حتی اگ

میشود  که  صدام حسین باید ازبین سهیم هم نبا شد  بازهم ضرور پنداشته   اکرخداد المن

سهمگیری در وقوع این رخداد المناک  زبه اونباید فرصت داد که خودرا اه شود وبرداشت

فلهذا هراقدامی که بخاطر  قلع وقمع تروریزم  صورت میگیرد .با دسایس چند بیرون کشد

یم در  عراق تعویض رژنباید فرامش گردد  وآن اینکه صدام حسین باید سرنگون گردد و 

توقف  خواهد کرد   درنیمه  راه   ارتباط محوه تروریزم ما  به ی  شود درغیر آن ستراتیژ

امریکایی   ید برای قرن جد  پروژه ای  حامیان  این تاکیدات بصورت قاطعانه از طرف

                                                                                            .پیکش شده بود 

اره شده بود که بمنظور انجام وبه اتمام رساندن این جنګ  دراین نامه همچنان  اش         

ضرورت آن دیده میشود  که باید بودجه دفاعی ایاالت متحده امریکا بیشتر ګردد چونکه 

برای  ازبین بردن  تروریزم  وجنګ  علیه تروریزم  خطرناک  ایجاب  مصارف بیشتر 

میشود که امریکا   ت آن دیدهنظامی ودفاعی را می نماید در مبارزه با این جنګ ضرور

ی رهنګفت بودجوی  بلند ببرد وبرت خودرا با مصارف  نګیجتوانایی های  از هرلحاظ 

 وپر  عظیم نهایتمتحده امریکا کشور نظامی خودرا برای تمام جهان نشان  دهد که ایاالت

قدرتی است که اګر خواسته باشد درهر نقطه ای از جهان میتواند از منافع خود درمقابل 



تصمیم بر آن باشد که مقامات وبادرنظرداشت همین ارزو اگر. دفاع نمایدهر دشمن سرکش

وآزار    مسول بودجه دفاعی ایاالت متحده امریکا را بلند ببرند درآنصورت  باعث  اذیت

                                                                         .  شد  هیچ امریکایی نخواهد

پروژه ای  برای  قرن جدید  امریکایی  با ارسال  نامه ای   به ادر س ریس حامیان       

جمهورخواستند باالی اوفشار وارد نمایند که به ارتباط موضوع اختالف اسرایل وعرفات 

د قاطیعت نشان دهد،واسرایل را  درجنگ  علیه  تروریزم  که و جنگ با تروریزم از خو

جنگ خود ما است نه تنها که تنها نگذارد  بلکه اسرایل را  از هرجهت  کمک  و حمایت 

باید درنظرداشت که درجنگ علیه تروریزم  قبل ازهمه ایجاب می نماید تا  مورال نماید  

رح شده خود  بلند ببریم  ویگانه راه بلند رزمندگان خودرا بخاطر تحقق  ستراتیژی قباًل ط

بردن مورال ما درجنگ علیه تروریزم  اسرایل را باید تقویه کرد ،یعنی که ماباید درکنار 

طی   قابل یاد اوری است که یکی از سخنگویان شبکه ای تروریست... اسرایل بایستیم ، 

شامل     فلسطینخودگردان   صحبت خود خاطر نشان ساخت که عرفات رهبر تشکیالت

آن باید   ود رکنار  اهد نشان دادوافزود که این را زمان خو... ست باند های تروریستی ا

موجود   اختالفات  عالوه نمود که یاسرعرفات به هیچ وجهه توان وقدرت آنرا ندارد که

افزون برآن حامیان  پروژه  طریق مسالمت آمیز حل وفصل نمایداسرایل وفلسطین را از 

ررًا تاکید نموده ی قرن جدید امریکای درنامه ای ارسالی شان به  ریس جمهور مکای برا

ودرعین زمان متذکر گونی صدام حسین  داخل اقدام شود ازبین بردن وسرناند که باید در

داخل اقدان نشود خساراتی را   دامصالت متحده امریکا در ازبین بردن شده اند که اگر ایا

شد   نشود  ما هم میبا  رنجش خاطر  خود باعث  که همین اکنون اسرایل می بیند که این

ما کاماًل باورداریم    ازاینرو  بیرون گردد کنترول ما   روزی برسد که دامنه وحشت از

تمگران پیاده شدن صلح مطمین درشرق میانه تنها به سرنگونی صدام ودیگر جباران وس

نمیگرد بلکه ما خود باید به تعهدات  خود وفا نمایم   ونگذاریم  که  دوستان  محلی  تعلق

اسرایلی ما تنها رنج کشند  یعنی که باید   به آنها ازتعهدات جدید ومطمینانه خود اطالع 

دهیم و آنها را مظمین سازیم  ودر پهلوی  آن آنطوریکه   شما ریس  جمهور  در بیا نیه 

ی خود به ادرس  اتحادیه ها فرمودید  که ما باید  برای اعاده وپیاده کردن صلح به رسم

و ایجاد   آزادی  ابتکارات جدیدی دست زنیم که آن ابتکارات همانا تالش در جهت تولد

نباید لحظه  یاده کردن این آرزوپکه بغرض  دولت های دموکراتیک دردنیای اسالم است

                                                                                            .ای مکث کرد 

وچهره    اجتماعی  کاران بخشهای  آنهایکه این نامه را امضا نموده بودند شامل محافظه

همینطور  لیبرال های  ( Gary Bauer)  گاری بایور  مثل     های دست راستی مسیحی

  Richar)  ریچارد پیرل  (Marshall Wittmann)ویتمن    رشال مثل  ما    افراطی

Perle ) جیم اوولیسی(Jim Woolsey  ) کین آدم( Kann Adelman ) و ایلیوت کوهن



( Eliot  Cohen)   نیز   فاعی  د  بورد  پالیسی  کننده گان  حمایت و  کان هاونی  اعضای

این نامه را امضا نموده بودند  که افزون برآن  شبکه ای محافظه کاران دیگر هم در این 

( Daniel  Pipes)دانیل  پیپ   لد  کاگان ، رابرت  و دونا: نامه دسخط نموده بودند مثل 

(  Gary  Schmitt)  شمیت  گاری  ،    (Norman Podhoretz)  نورمن  پودهوریتس

 Reuel Marc Gerecht)، ریول مارس   (Joshua  Muravchik)جوشاوموراوچک 

فرانک گافینیی  (  W.Kristol)   ویالهیم کریستول( Bruce Jackson)بوریس جاکسن ( 

                                                                                                               .و دیگران

خود به    ریس جمهور بوش نمایش چشمگیری درسیاست خارجی  دولتدوماه بعد       

تعادل     ارتباط اسرایل وفلسطین از  خود نشان داد   یعنی  بعد  از چند ین ماها  سیاست

، که  مبنی  برآن خشونت علیه خشونت را بین اسرایل و شبهه نظامیان فلسظین پذیرفت 

قایس وسیع وهرچه گسترده تر به پرتاب بمب های کشنده مقامات اسرایل چندین بار به م

یاسر عرفات را  -«  اریل شرون» ودرعین  زمان حکومت ندباالی فلسطیننی ها پرداخت

«  02»در محل ومقر اش واقع در رام هللا تحت محاصره قرارداد، درهمین وقت یعنی در

ه با او در باغ تی خود ک مطبوعا  جورج بوش  درمصاحبه ای«  0222»ماه جون سال 

چنین افاده ر قصرسفید صورت گرفت درجواب سوال خبرنگا(   Rose Garden)سل مر

مذاکره نماید ،  واین بهتر خواهد  بود   ر نیست که با یاسر عرفاتنمود که او دیگر حاض

که فلسطینی ها بشکل دموکراتیک یک رهبری جدیدی  را بعوض عرفات  انتخاب نمایند 

سازش  نداشته باشد ،هرگاه چنین رهبری انتخاب شد  ودرمقام رهبری که با ترورزم سر 

اش جلوس نمود ما حاضر هستیم که حکومت نوبنیاد و نو تشکیل فلسطین را همه  جانبه 

توسط بوش  صورت  گرفت   بطور    این خبر ویا اعالمیه ای که .کمک وحمایت نمایم 

که در صدد  برگذاری یک کنفرانس بین المللی بعنوان «  کولن پاول» مستقیم   با پیشنهاد

بر تامین صلح  بخاطر از  سرگیری  مذاکرات  بین اسرایل وفلسطین « نقطه ای عطف»

 این» می نویسد (  James  Mann)،  آنطوریکه  جمیس مان درتالش بود تناقض داشت

اولین بار است که مقامات ایاالت متحده امریکا صریحاً افاده می نمانید که فلسطینی ها را 

.                                                                            «در تحت زعامت یاسر عرفات حمایت نمی کنند

تحده امریکا باالی عراق  م  یعنی در اولین روز تهاجم ایاالت(0222)در ماه مارچ سال 

امریکایی  جدید   برای قرن  روز دیگر  حامیان پروژه ای( 9)وبعد از سپری شدن  نه 

توشیح کننده گان   صادر کردند  که« بعد ازجنگ درعراق » بیانیه ای را  تحت عنوان 

ت از دولت ایاال در بیانیه ای دومی  شامل شماری ازلیبرال های افراطی بودند  این نامه

متحده امریکا تمنا برده شده بود که برای ارامش خاطر مردم عراق از جهان تقاضا بعمل 

دریغ نه    اورد تا برای اعمار مجدد عراق کمک های بشرخواهانه و ترحم  آمیز شان را

بود   شده  ایجاد   کاران نو ه محافظ  نمایند ،  درپهلوی آن یک نگرانی که برای اکثریت



اهای مکرر  آنهایکه از جمله متحدین آنها بودندویاکسانیکه درکنارشان خواست ها وتقاض

امریکایان   فوری خروج  خواهان قرارداشتند ویاکسانیکه مخالف تجاوز بودند همه وهمه

درحالیکه  محافظه کاران  به مردم  عراق  وبه  همسایگان  عراق چنین  -نداز عراق بود

دانیم ویا متعهد هستیم  که برای اعمارمجدد  عراق  وانمود می ساختند که ماوظیفه خود می

مد ت    ناگذ یرًا باید  برای   منابع الزم وضروری را بکار بیا ندازیم  وبه  همین  لحاظ

                                                                                         .طوالنی درعراق بمانیم 

حامیان  که برای :نوشت (  Tom Barry)روابط بین المللی  اقای تام باری  ازمرکز       

پروژه ای جدید امریکایی دونامه ای  تهیه شده  وبویژه برای آن عده  از دموکرات ها که 

تجاوز ایاالت متحده امریکا را باالی عراق به نسبت  موجودیت  سالحهای کشتار  جمعی  

بازی  را  بسزای  نمودند  نقش مینه ودوستا نه توجیهی اقدام ویا کمک های  بشرخواها 

نه به  کمک های بشرخواها  عنوان تحت مه در این نا  امضا کننده گان نمود  یعنی  اکثر

                                                                                              . عراق دموکرات ها بودند

حامیان پروژه ای برای قرن جدید امریکایی  ( 0222)جنوری سال « 02»خره در باال    

اخرین نامه ای سرکشاده ای شان  را به ادرس  رهبران  کنگرس  ایاالت متحده  امریکا  

آنها  تقاضا بعمل آورده بودند که مقامات مسول  وزارت  دفاع از  صادرنمودند ودر نامه

را دربخش گسترش فعالیت های قابل مالحظه ای از ارتش  را هدایت دهند تااقدامات الزم

وتفنگداران دریایی ایاالت متحده امریکا روی دست گیرند وطبق گفته ای کاندولیزا رایس 

(Condoleezza Rice ) تعهد نسل »سرباز را تحت عنوان « 02222»ساالنه حد اقل »

دراین نامه نقاط . زم  بجنگند تربیه وآماده سازند تا در شرق میانه ای کبیر  علیه تروری

نظر اقای رامسفلد یکی ازمتحد ین سابق در اداره حکومت بوش را چنین  منعکس ساخته 

دولت  مایل است تا این تقاضا براورده شود چونکه یک واقیعت انکار ناپذیراست :   بود 

ولی آنچه که من میدانم تامین این تقاضا باعث کسربودجه فدرال ومشکل مالی میگردد ....

ولی از آنجایکه دفاع ایاالت متحده امریکا از اولویت های اولی ما میباشد   نا گذ یر ... ..

متحده  باید  این تقاضا یعنی افزایش نیروهای نظامی  و تعداد  تفنگداران  دریایی  ایاالت 

 توجه ومالحظه انترناسیونالیستهای لیبرال قابل این نامه برای اکثریتزایش دادرا افامریکا

،  (Paul  Kennedy)  کینیدی  پاول  ، (  Peter  Beinart)ینر  پیتر با  د  مثاًل برای بو 

میخایل   ، (Michael O‘Hanlon)، میخایل  اوهانلون ( Will Marshall)ویل مارشال 

آنهایکه  –( James  steinberg)و جمیس ستاینبرگ (  Michele Flournoy)فلرونیی 

                                                        .را امضا نموده اند با نیوکان ها یکجا این نامه

  «0222»بعد یعنی درماه  اپریل چند ماه  حامیان پروژهای برای قرن جدید امریکایی  

وبه  نشر   تهیه وبشکل مستقیم   ثبت ترتیب و به ارتباط  جنگ علیه عراق را گذارشی

در گذارش مبنی بر تجاوز باالی عراق عذر خواهی  صورت گرفته بود وچنان  سپردند



توضیح نموده بودند که این عمل وتصمیم خود اقای بوش بود  چونکه او خود از خصایل 

  هییات   زمان   درعین  نویسنده این نامه ،وروش های قبلی صدام حسین بکلی واقف بود

به باد  انتقاد  را  امریکا  متحده  ایاالت  تحکوماظهارات  بازرسی  سازمان ملل متحد و

عامه وآنچه  بین درک واګاهی  تا تالش بخرچ داده اند قصداً  آنها  است  وآن اینکهگرفته 

یشود ودرکنار آن آنچه که تا به آن مواجه م« 0222»مارچ « 22»که ریس جمهور  در 

  در گذارش   .نموده بودندایجا د را یگسترده ترشگاف بس ما آز آن درک نموده ایم هنوز

  وسابقه   کهنه وموارد ازوسایل آنها   همچنان مامورین اداره را مورد انتقاد قرار داده که

                              .                                                                                        استفاده نادرست نموده اند وضیعت خود علیه سیاست ریس جمهورتقویت   تاریخی برای

از فعالیت  که علت  آن نامشخص میباشد  ی فعالین پروژه ای برای قرن جدید امریکا       

  را بوجود محدودیت های  درنشرات خود یعنی  کاسته اند( ۱۰۰۲)های شان بعد ازسال 

 Ellen)  ایلن بورک اقای    توسطروژه یعنیپتوسط کارکنان این   مقاله چند تنها  اورده اند

Bork )  شمت    وګاری  (Gary  Schmitt )تهیه ودر هفته نامه ای ستاندارد(weekly 

standard )قرن جدید  قرار افواهات منتشر شده  پروژه ای برای است  رسیده نشر  به  

خبر   الګ نویسیب ودر  که بسرعت خویش را مسدود نموده است  ویب سایت  امریکایی

مبنی برعدم  گروپداخل از اظهار نظرهایکهمذکور افشا ګردیده است  مسدود شدن سایت

( Jim  Lobe)آنها اشکار شده است درین موردجیم لوب  سایت ویا ناپد ید شد نفعالیت ها

رسابق مالحظه می انهایکه  سایت مارا د :مسول سرویس مطبوعات داخلی چنین نوشت 

ب به تعلیق صورت حسااین  که سایت های دیگر ویزت می نمایند اوکفتنمودند اکنون از

ی ما مدیریت کمک ها داخل  /لطفْا هرچه سریعتر به صورت حساب  ادر آمده است  وشم

 شاید استعاره ای مبنی بروز  شاتفارس ویا  وعده ها صورت همچوبهر  ،اس شوید تم به

برای قبالً   صرف  آنطوریکه فاجعه ای استراتیژیک باشد  یا و  شکستگی این پروژه ور

گسترده    وبصورت   بزرگ نه  شرق میا  ..درعراق ا یکامر  عالقمندی ایاالت متحده

اره احیا پروژه دوب  تر ویب سایت درسراسر جهان یک الهام تلقی میگردید؟ چند ماه بعد

اغاز   خود فعالیت های   درجای  اصل خود  به   ره دوبا(  0222)ودراوایل  سال   شد

خود   عالقمندان  برای چاپ  مقاالت  و نوشته های  خودرا   است که اماده گی   نموده

                                                                        . ابراز داشته است 

   دوام دارد                                                                               

   

 

 



 

                                                    

                                          

   

 

  

       


