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                                     امپراتورییژنسکی درپی تعالیبر: تخته شطرنج شکسته 

The broken cheesboard : Brezinski,gives up on Empire                                                              

معمار اصلی طرح واشنگتن  برای تسلط وحکومت کردن برجهان را رها  : کونتر پانچ

کرده  ویا از آن طرح خود صرف نظر نموده  واکنون خواستار جعل  روا بط  با روسیه 

 درجهت منافع  زبیگنیو بریژنسکیوازجانبی هم مقا له ای بقلم  وچین شده است،

                                                        تا حدی زیادی « نی ابسوی یک تجد ید جه» ایاالت متحده امریکا تحت عنوان

 

                                                                            
                                 زبیگنیوبریژنسکی طراح برتری جویی ایاالت متحده امریکا                      

یده  گرفته شده  مبنی براینکه  اعضای قدرتمند جهان  ویا پا لیسی  د نه ها  نا توسط رسا

سا زان  به ایجا د سیا ست وپا لیسی دیگری درجهان  کنونی معتفد اند وآن  به این برهه 

قادر نخواهد م خود برای مدت طوالنی با وجود تالش های پیهگتن دیگرواستدالل که واشن

بود  که سیا ست برتری جویانه ای خودرا در شرق میا نه وآسیا بثمررسا ند واز آن میوه 

بریژنسکی که طرفداراصلی ایده برتری جویانه ای ایاالت متحده امریکا درسراسر . چیند



مپراتوری  این طرح هژمونی وگسترش نفوذ ا( 0711»جهان بودیعنی آن کسی که درسال

 برتری جویی»ق میانه وآسیا درکتاب خود بنام تخته شطرنج بزرگ تحت عنوانرا درشر

است   اکنون  از یک اصالح  دادهکر تذ  صریحا   آن امریکا والزاما ت  ژیواستراتیژیک 

چشمگیر از استراتیژی  سخن بر لب می آورد  که  ما در اینجا  فشرده ای از مقا له اورا 

چشمگیر  اصالح شده ای او بشما خواننده گان محترم بخاطر روشن شدن این ستراتیژی  

                                                                                           : یم  پیشکش مینما

آز آنجایکه دوران  ادعای سلطه جویی و هژمونی برجهان به پایان خود میرسد ویا در     

متحده امریکا نیاز آن را می بیند  که بخاطر رهبری جها ن  در  ن است ایاالت راه رسید

.                                                                                                   هماهنگی مجدد  معما ری   قد رت جها نی  تالش بخرچ دهد

یق  بنیادی در رابطه با توزیع  یا حقا سیی  ید خاطرنشان ساخت  که پنج  اصل اسا با     

رق برخوردهای خشونت آمیز  درشزناشی اهورقدرت سیاسیی وبیداری سیاسیی مجد د ظ

آمدن  یک تجد ید نظر جد ید را درسطح جهانی  بصدا درآورده زنگ بوجود میانه وآسیا 

جویی    یا به عباره دیگر بخاطر آنکه گلیم خشونت وزورگویی قدرت یگانه وبرتری.است 

درشرق میا نه وآسیا پا یا ن یا بد ایجاب تجد ید نظررا درسطح جها نی برخالف آنچه که 

پنج اصل  ورزد   می    امریکا  تاکید  متحده  ایاالت  اقای بریژینسکی بر برتری جویی

  :                                                                                               میبا شد  اساسی

درجهان  تاهنوز  امریکا  متحده  ایاالتکه    استانکارناپذیر  حقیقت  این یک وآن اینکه

اما . ا ست معا صر از نظر برتری سیا سیی ، اقتصادی  ونظا می  قدرتمند ترین  کشور 

چیده   که در توازن منطقه  قد پیلیتیکی   ژیوپو   تغیرات  رونما شد ن  شت درنظردا  با

دیگر  برای  قدرت امپریالیستی  درسطح جهانی   برفراشته  ویا  کمر راست نموده  ا ست

وبه گفته ای معمار اصلی طرح برتری جویی امریکا » فرصت برتری جویی  را نمیدهد 

بسوی یک طرح  اقدامات  چندی وبرای رهبری بهتر جهان ضرورت« سکی اقای بریژن

                                                                                        .تجد ید  جها نی دیده میشود  یعنی درمشارکت با دیگران بخاطر رهبری جهان 

دیگر نمیتواند  که ادعای  برتری ت طوالنی ایاالت متحده امریکا برای مد :  تکرار موکد

نیه  لیستی  جویانه خودرا  را درسطح  جهانی درمقایسه  به ارزیابی از بیا یا قدرت  امپر

قبل    او درسال های صورت گرفته است  با ا دعایی کهدراین اواخر که  اقای برژینسکی

میکرد  حفظ  را  عنوان   امریکا  ایاالت متحده   وییج درتخته شطرنج بزرگ  برتری 

                                                                                                               .ونگهدارد 

از قدرت درامور ومسایل ختاری اسدرآواخر دهه ازقرن بیستم ما همه شاهد یک تغیر     

( ختی زمین سا)ینکه برای اولین بارنه بحیث یکقدرت جیوتکتونیکوآن امیباشیم نی  جها

اوروآسیا  بوجود آمد  بلکه  بعنوان یک داورکلیدی روابط  قدرت اورآسیا وبه صفت یک 

فروپاشی ؛  حاالنکه  ایاالت متحده  امریکا بعد  ازسقوط و آمد  ید پدنی   جها  مهم قدرت

بصفت اولین   سریع خود درنیمکره غربی صعودمرحله ازبه اخرین اتحادجماهیرشوروی 



بزرگ  الزامات    تخته  شطرنج) کرد    اندام   عرض ن  جهاقدرت بی همتا  وواقعی  

                                                                                     (.                                                                      او «0711»پولیتیک زبیگنیوبریژنسکی کتاب مطبوع سالژیو

واقیعت   : نمایم  راینجا میخواهیم  کمی بیشتر  به ارتباط  مقاله اقای برژینسکی مکث د

ته بود  نگذاش  اینست  که تا آنکه  ایاالت متحده امریکا درصحنه جهانی  پا بعرصه وجود

لت  اصا مسلط  درجهان بچشم نمیخورد، خارق العاده  جهانی م  قدرت  جهانی هرگز کدا

قا طع  جد ید جها نی  با ظاهرشدن امریکا درصحنه ای جها نی همزما ن  حقیقتوجود و

با ظاهرشدن    یعنی  ردیدگنما یا ن   بیشتر  قدرت نظا می زیکن  ن وبا ثروتنمد تربود با

ید  طع  جد می  حقیقت  قا نظا  قدرت  زیکن بی همتا  وبا  امریکا توام  با داشتن  ثروت

یک  به امریکا   یگری  نزد د  که در بخش دوم قرن بیستم  هیچ قدرت جهانی را  رقم زد

دوران  یعنی   دوران این   بعضی از عوامل درجهان وجود نداشت  اما اکنون  به نسبت 

سوال اساسی دراینجا پس . ده است  داشتن قدرت برتری جویانه  به پایان خود نزدیک ش

به نقطه پایان خود تقرب کرده است ؟ ویا چرا  تغیرات اکنون این دوران »است  که چرا 

که بریژینسکی  بر برتری وتفوق ایاالت متحده (  0711)قابل مالحظه ای ازهنگام  سال 

                                                                                                 ؟ امریکا  منحیث  قد رت مند ترین کشور  پا فشاری میکرد رونما گردیده است

چین  وتضعیف اروپا  وبیداری   –بریژنسکی  عوامل تقریبی این تغیر را ظهور روسیه   

سیاسیی خشونت آمیز میان مسلمانان پس از استعمار را با بازگست ناگهانی  عنوان میکند 

معمولی   وبرای توضیح  منطقی این گفته ای خود  تروریزم را  مثال می آورد ونه دولت

                                                                                                        .داشته با شد « نفرت از آزادی ما» را که بگونه  یک تکیه کالم

و مشکالتی  را که ایاالت  ااین کاماْل روشن است که اقای بریژنتسکی  همه پرابلمه        

فی حر( 0088)متحده امریکا در آینده  به آن مواجهه  خواهد شد نمیتواند که در مقاله ای 

 اقای بریژینسکی   تشوش  اتسازد  ولی آنچه که موجب ند ویا آنرا فشرده  بگنجا آنرا خود

می بین روسیه  سی و نظا اقتصادی ، سیا  افزون  نا تقویه رو به هما را فراهم نموده است

که اینست عمده ترین  . ، چین ، ایران ، ترکیه ودیگر کشورهای آسیای مرکزی میبا شد 

وقتی (  0711)را در سال  نګرانی وتشویش اوحتی چنانچه که او این پرابلمها ومشکالتی

                                            :                                                                                   که کتاب خودرادرتحت عنوان تخته شطرنج به قید تحریردرآورددراینمورد چنین نوشت 

لذا ایاالت متحده امریکا  برای تعین چگونگی مقابله با ایتالف  منطقه  که بدنبال  وارد     

امریکا را    وضیعت   بوجود خواهد آمد و پیامد آن دن فشار توسط امریکا  براروآسیا ونم

ست خواهد گرفت  د  روی را   تی قداماید خواهد کرد چه ا نی تهد بعنوان یک قدرت جها

                                                                                                                           ( . کتاب او  55صفحه ) 

  امپراتوری   در دوران بیشتر  بیرحمی  به بویژه و  به عقب توجه  ویا به اصطالح با     

جیوستراتیژی  از  گبزر   به ضرورت  میتواناگر  نظر انداخته  شود    ن عصر باستا

سخن دمد می مزاج  دربین اتباع وحفظ وابستگی ازتبانی بغرض جلوگیری ریاالیستی پام



گروه های   ویا   مد می مزاج ها د  شاخه های   ه داشتنگن  بمنظور و آن هم بمیان آورد

اقای بریژنسکی مطیع وراضی شده وجلوگیری ازباهم گردآمدن بربرها ویا به عباره دگر 

مد می  د گروه های مطیع شده و ازنظر جیوستراتیژی امپریالیستی  براین عقیده است که

وتالش صورت گیرد که  که باهم درتبا نی وسازش قرار نگیرند  نگه داشت را مزاج ها 

که آنرا همه ......میان اتباع....جلوگیری از تبا نی . جلوگیری  بعمل آید  از تجمع بربرها

                                                                                    (.کتاب بریژینسکی  04صفحه )ایا که نمی گویند ؟ ..میگویند 

بویژه   بعد از    « اوباما»رجی بی اعتنا وعا ری از حس مسولیت  اداره   سیا ست خا   

سرنگونی دولت لیبی واوکراین تا حدی زیا دموجب میزان شتا ب زد گی تشکیل  ایتالف  

ضد امریکایی گردید ویا به عباره دیگر  دشمنان واشنگتن  در واکنش به رفتار وبرخورد 

.                                                                                                 اند  که تنها خودرا سرزنش نماید میتو«  اوباما»وواشنگتن نضج گرفت 

والدیمیر پوتین ریس جمهور فدراتیف روسیه به تهد ید  رو به رشد  بی ثباتی  در منطقه   

دراطراف ومحیط   ویت با کشورهایدرمرزهای روسیه با تق« ناتو»وقراردادن نیروهای 

عین زمان توانست که  واو در نه  از خود واکنش نشان داد  روسیه ودرسراسر  شرق میا

روسیه  –برازیل )  مل که شا   «BRICS» ین خودرا دریک ایتالف بنام  همکاران ومتحد

به ایجاد    ست  ن  د زما   درعین  و گرد آورد   شد میبا ( وافریقای جنوبی  چین –هند  –

تسلط دالر  بل چلش و جهان در مقا زد  بانک الترناتیف درسطح ( AIIB)بانک بریکس و 

سر جهان  وستد درسرا منبع قدرت جهانی در داد که برای ایاالت متحده امریکا  به حیث 

ین او  ومتحد پوتین  اقدامات همین  بادرنظرداشت  .مقام شا مخی دارد بمقا بله پرداخت 

ری تیو تحقق از و  درجه چرخش نمود  (008)نی  ناگها بطور بود  که اقای بریژنسکی 

صرف نظر نمود و نگرانی خودرا  به  ن  درسراسر  جهاهژمونی  ایاالت متحده امریکا 

ن نسبت  آغا ز یک  سیستم  مبتنی  برچلش  غیردالری  هنگام معامالت داد وستد درمیا 

ابراز نمود وتشویش خودرا به نسبت جاگزین شورهای بیطرف وککشورهای درحال رشد 

نبه  جا انحصا رچند  یا و ( ت های معدودیتولید کاالتوسط افرادوشرک) شدن اولیگوپولی

، بنا  اگر این اتفاق بیفتد پس درآن صورت  ایاالت متحده  نشان داد  غربی نک مرکزی با

ازدست ( کالش)جها نی وسیستم اخا ذی امریکا تسلط  پایدار خود را در رهبری  اقتصاد 

نخواهد داشت   خواهد داد ودیگر بند ل های دالری در د اد وستد و مبا د له کاال ها  نقشی

                                                                                                                                                  .وحا کمیت دالر از چلش خواهد افتاد

از سوی  دیگر  با تا سف با ید  ذ کر نمود  که  بد بختا نه  برخورد  محتا طا نه  اقای     

نامزد  مورد عالقه  بریژنسکی « هیالری کلنتون» بریژنسکی که به احتمال زیاد توسط 

وذ امپریالیزم را از  زاویه به ریا ست جمهوری ایاالت متحده امریکا  کسیکه  گسترش نف

کلنتونی که  برای بار اول خودمحوری را درقاموس   -زور واسلحه می بیند  دنبال میشود

سیاست سخرانی که در مجله  معرفی نمود ( 6808)در سخنرانی خود درسال  ستراتیژی



                                              :  خارجی امریکا زیورچاپ یا فت وما دراینجا فشرده سخنرانی اورا ذیال  پیشکش مینمایم

یاالت متحده ازمانیکه  نسیم ویا بادهای جنگ در عراق  از شدت خود  فروکش نمود  »}

ازافغانستان نمود دراین هنگام موضع امریکا  دریک امریکا آغازبه خروج نیروهای خود

درطول این مد ت منابع  نقطه محوری  قرارداشت که برای مد ت ده سال طول کشید وما

ولی در  ده سا ل آینده که در   اختصاص دادیم(  نما یشنامه)زیاد خودرا به  این دو تیا تر

نه  در بخش زمان وانرژی ما  هوشیار وهوشمند باشیم  که چگوپیشرو داریم  ماباید  منظ

موقف  یک  رما میتوانیم  که خودرادم  بنا  با درنظرداشت همین اصل سرمایه گذاری نمای

ارزش های  ما  بماند  وآنطوریکه سرمایه ما مصون لیدرشفی مناسب وثا بت قراردهیم  

م دیگر در حال  پیشرفت  وانکشاف قرار گیرد  از سوی دیگر  یکی از وظایف بسیار مه

پرتو آن  در دهه  خوب میتواند باشد  کشور داریکه  در  یدارایاالت متحده امریکا کشور

را دربخش    بیشتری  یه گذاری های جلو سرما  در حوزه آسیا و اقیانوس  پیشرو بتواند 

بخش ها   دراین  که  نگذارد را  دیگرها  یاقتصاد وستراتیژی  بگیرد  یعن –دیپلوماسی 

                                                                          .                                                                                       ری نمایند ا سرمایه گذ

یی  آسیای  مرکزی   که باعث تا مین  منافع  اقتصادی  مهار ویا سد نمودن  رشد پویا     

وستراتیژیک  ایاالت متحده  امریکا میبا شد   یکی از   اولویت های  اداره ریس جمهور 

میشود بازار آزاد آسیا دراختیار کامل ایاالت متحده امریکا  فرصت شمرده « اوباما»اقای

های بی نظیری  را برای  سرما یه گذاری   شرکت های  امریکا  در بحش های تجارت  

ون  خواهد ساخت یعنی شرکت های امریکا بدمیسر ودسترسی  به لبه  برش  تکنولوژی 

ود های   افسا نوی   را  از آن  خود دغدغه  به سرما یه گذاری   خواهند  پرداخت   وس

                                                                                                       . خواهند  کرد 

تولیدات کنونی منطقه  بیش از نیمی از تولیدات جهانی  وتقریبا  نیمی از تجارت جهانی     

همین  منظور  تالش  مینما یم   تا  مطا بق  هد ف  از قبل تعین شده رادربردارد وما به  

دوچند سازیم وهنوزهم منتظر فرصت ( 6800)صادرات خودرا به آسیا درسال « اوباما»

های منا سبی هستیم  تا  داد وستد خودرا  درآسیا   بیشتر سا زیم وبا زار  درحال رشد و 

                                                                {«.در آوریم   پویا یی آسیا را کامال  در اختیار خود

در مجله  پاسیفیک  ایاالت متحده امریکا  سنخرانی  هییالری کلنتون  مندرج   قرن»     

                                                                                               .«سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا 

  شطرنج  ت  اقای برژینسکی  درتخته نتون  با نظریان هیالری کل یسه  نمودن  سخنا مقا

                                                                                  (.6802)او درسال 

  28صفحه )ایروآسیا بمثابه یک تحفه ای عمده وبرازنده برای ایاالت متحده امریکا          

وآن اینکه ایروآسیا درسطح جها ن  قاره ای  بس  بزرگ  وعظیمی  (کتاب  بریژینسکی 

ه  است واز نظر جیوپولیتیکی محوری از قدرت میباشد که تسلط بر ایروآسیا  میتواند زمین



کنترول دو وسه منطقه هرچه پیشرفته ترین را بدست دهد  واقتصاد سازنده جهان را  در 

کنند  صد  ازمردم جهان  درایرآسیا  زندگی میفی( 10)چونکه  .... تحت  کنترول درآورد 

وسرمایه ها وثروت های  بزرگی  در زیر بیشتر فزیکی جهان ودراینجا ثروتهای سرشار

یا ازتولید ناخالص ملی ( GNP)فیصد  ( 28)نبی هم  ایرو آسیا   خاک وجوددارد  واز جا

انرژی را درخود منابع  شنا سا یی شده ای «  2/3» رحدودرا دارامیباشد وازجانبی هم د

                                                                                   . (کتاب بریژنسکی  30صفحه )دارد

داف ستراتیژیک  همه یکسان  میباشد ولی آنچه که اقای بریژنسکی  میخواهد درآن  اه   

یز وتفاوت را  بمیان آورد  همانا اصالح مسیر بر اساس  تغیر شرایط  ومقاومت  در  تما

شد یعنی  میبا امریکا   وتسلط و تحریم ایاالت متحده( قلندری)حال  رشد  دربرابر تحکیم 

میخواهد  باالی  که ایاالت متحده امریکا  دربرابر  آنچه  واهد تا که اقای بریژنسکی میخ

                                            .  ری نماید ویا تحریم وضع نماید  نبا ید مقاومت صورت گیرد  دیگران  قلند

هنوز بطورکامل  متعهد به گسترش هژمونی ایاالت متحده « هیالری کلنتون »بالمقابل    

امریکا  در سراسر آسیا نشده است چونکه اوخطر این امررا برای کشورش وبرای جهان 

این احتمال هم وجود دارد که هیالری کلنتون  شاید به مداخاللت پیگیر هم نمیداند تا حدی 

نده ایاالت متحده امریکا خود  تا زمان  ادامه  خواهد داد تا که جنگ ویران  کننده وتباه کن

توقف دهد وهیالری کلنتون  بادرنظرداشت  آنچه که اوقضاوت مینماید  کشت وکشتار را 

                                                                      . شاید دردوره اول ریا ست جمهوری خود به نقطه اغراق آمیز ازخواسته های خودبرسد 

بریژنسکی  گرچه دلیل منطقی را پیشکش مینماید ویا اینکه طرح های خودرا  قای ا        

منطقی میداند  ولی درعین زمان  ممکن بصورت نا آگاهانه  خدماتی  را  انجام میدهد که 

از نقطه نظرمنا فع  امریکا  نزول  به پا ین ا ست یعنی به حد اقل  رسا ند ن درگیری ها 

بانام )جلوگیری  از آتش سوزی  هسته ای  وحفظ نظام جهانی    –ومخالفت ها  در آینده 

اما اگر هیالری کلنتون  نصایح اقای بریژنسکی را درنظر گیرد ویا دنبا ل ( مستعار دالر

                         .                                                               چیزی دیگری نخواهد بود   نشستن نما ید  بی از  تشنه بخون

 6802-7-0 باتقدیم احترامات -----------------------------------------

 

 

 

                   


