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در ﺳﺎل  ،٢٠٠۴ﯾﮏ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺑﮫ اﺳم ران ﺳوﺳﮑﺎﯾﻧد از ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺎوران ﻗﺻر ﺳﻔﯾد ادارۀ ﺑوش ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن ﮐﺎرل روف ﺑﺎﺷد ،ﻧﻘل ﻗول ﻧﻣوده ﮐﮫ ﻻف ﻣﯾزد "ﻣﺎ اﮐﻧون ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ھﺳﺗﯾم ،وﻗﺗﯽ اﻗداﻣﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،واﻗﻌﯾت ﺧود را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم ".او ﺑرداﺷت ﺳوﺳﮑﺎﯾﻧد را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻋﺎﻣﮫ
ﺑﺎﯾد در واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ رﯾﺷﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .ﻣﺷﺎور ﺑﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﮔﻔت" ،ﻣﺎ ﺑﺎزﯾﮕران
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯾم ،ﺷﻣﺎ و ھﻣﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾم ،ﻣﺣﮑوم ﺧواھﯾد ﺷد".
ﺷﺎﻧزده ﺳﺎل ﺑﻌد ،ﺟﻧﮕﮭﺎی اﻣرﯾﻛﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﻛﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﺑوش آﻏﺎز ﺷد ،ﻓﻘط ھرج و ﻣرج
و ﺧﺷوﻧت را ﮔﺳﺗرش داد و اﯾن ﭘﯾوﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺎﯾت و ﻧﺎﻛﺎﻣﯽ ،ﻗدرت و اﻗﺗدار ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣرﯾﻛﺎ را
ﺑطور ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺿﻌﯾف ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻗﻠب اﻣﭘراﺗوری ،ﺻﻧﻌت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ
روف و ھﻣﮑﺎراﻧش در آن ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ،در ﯾﮏ ﺧﺻوص ﻣوﻓق ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﻋراﻗﯽ ھﺎ ،
روس ھﺎ ﯾﺎ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ،ﺧود اﻣرﯾﮑﺎﻧﯽ ھﺎ را ﻣﺗﻔرق ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑر ﻗﻠب و ذھن آﻧﮭﺎ ﺣﮑﻣرواﺋﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﭘوﭼﯽ ادﻋﺎی اﻣﭘراﺗوری ادارۀ ﺑوش اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ از آﻏﺎز ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺑوده اﺳت .اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺻطﻼح "اﻣﭘراﺗوری" ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﻗﺻر ﺳﻔﯾد در ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﻧﺷﺎﻧﮥ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری
در ﺣﺎل ظﮭور ﻧﺑود طورﯾﮑﮫ او ادﻋﺎ ﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔوﯾﺎی ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﻓﺎﺳد و در ﺣﺎل ﺳﻘوط ﺑود
ﮐﮫ ﮐورﮐوراﻧﮫ در دام ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﻣرگ آزار دھﻧده ﮔﯾر اﻓﺗﺎده اﺳت.
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اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ از ﻣﺎھﯾت ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ھﺎی اﻣﭘراﺗوری ﮐﺷور ﺷﺎن ﻏﺎﻓل ﻧﺑودﻧد .ﺟورج واﺷﻧﮕﺗن
ﻧﯾوﯾورک را "ﻣﻘر ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری" ﺗوﺻﯾف ﮐرد و ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ وی ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در آﻧﺟﺎ
را "ﻣﺳﯾر اﻣﭘراﺗوری" داﻧﺳت .ﻧﯾوﯾورﮐﯽ ھﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ھوﯾت اﯾﺎﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﯾﺎﻟت اﻣﭘراﺗوری
ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھم در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻣﭘﺎﯾر اﺳﺗﯾت و ﻟوﺣﮫ ھﺎی اﯾﺎﻟت ﻧﯾوﯾورک ﺛﺑت ﺷده اﺳت.
ﮔﺳﺗرش ﺣﺎﮐﻣﯾت ارﺿﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑر ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺑوﻣﯾﺎن اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺧرﯾد ﻟوﺋﯾزﯾﺎﻧﺎ و اﻟﺣﺎق ﺷﻣﺎل
ﻣﮑﺳﯾﮑو در ﺟﻧﮓ ﻣﮑﺳﯾﮑو -اﻣرﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری را ﺳﺎﺧت ﮐﮫ از اﻣﭘراﺗوری ﺟورج واﺷﻧﮕﺗن
ﺳﺑﻘت ﺟﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﮔﺳﺗرش اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز
ﺑود .ﭼﮭﺎرده ﺗن از ﭘﻧﺟﺎه و دو ﺳﻧﺎﺗور اﻣرﯾﻛﺎﺋﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻌﺎھدۀ ﺳﺎل  ١٨۴٨ﺑرای اﻟﺣﺎق ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺎک
ﻣﮑﺳﯾﮑو ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺑدون آن ھﻧوز ھم اﻣرﯾﻛﺎﺋﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﻛﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،آرﯾزوﻧﺎ ،ﻧﯾوﻣﻛزﯾﻛو،
ﺗﮑزاس ،ﻧوادا ،ﯾوﺗﺎ و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻠورادو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘﺎط دﻟﭼﺳپ ﻣﮑﺳﯾﮑو دﯾدار ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل اﻣﭘراﺗوری اﻣرﯾﮑﺎ ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،رھﺑران آن ﻣﮭﺎرت و ظراﻓت ﻻزم
را ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻗدرت اﻣﭘرﺗوری در ﺟﮭﺎن ﭘس از اﺳﺗﻌﻣﺎر درک ﮐردﻧد .ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل
از اﻧﮕﻠﯾس ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﺟﻧﮕﯾد ،از ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن اﻣﭘراﺗوری اﻣرﯾﮑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑران رھﺑران اﻣرﯾﻛﺎ
ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ از اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن را ﺑوﺟود آوردﻧد ﻛﮫ از طرﯾق آن ﺣﺎﻛﻣﯾت اﻣﭘراﺗوری ﺧود را در ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﻧﺎطق ﺟﮭﺎن اﻋﻣﺎل ﮐردﻧد ،درﺣﺎﻟﯾﻛﮫ از اﺳﺗﻌﻣﺎل اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد "اﻣﭘراﺗوری" ﯾﺎ "اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" ﻛﮫ
اﻋﺗﺑﺎر آﻧﮭﺎ را ﺻدﻣﮫ ﻣﯾزد و ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽ ﻧﻣود ،ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﻛردﻧد.
اﯾن ﺑﮫ ﻋﮭدۀ ﻣﻧﺗﻘداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻛوام ﻧﻛروﻣﺎ از ﮔﺎﻧﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ﻛﮫ ﺑطور ﺟدی ﺳﻠطﮥ
اﻣﭘراﺗوری را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده ﻛﮫ ﻛﺷورھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد ھﻧوز ﺑر ﻛﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷور وی اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻧﮑروﻣﺎ در ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑﮫ اﺳم "اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧو :آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮥ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" ،اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم" ﻣﺣﮑوم ﮐرد .وی ﻧوﺷت" :ﺑرای
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗدرت ﺑدون ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳت و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آن
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮭره ﺑرداری ﺑدون ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت اﺳت".
ﭘس اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎی ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در ﻧﺎآﮔﺎھﯽ دﻗﯾق از واﻗﻌﯾت اﻣﭘراﺗوری اﻣرﯾﮑﺎ رﺷد
ﮐردﻧد و اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،زﻣﯾﻧﮥ ﻣﺳﺎﻋدی را ﺑرای ﭼﻧد دﺳﺗﮕﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
و از ھم ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ ﻓراھم ﮐرده اﺳت .ﺗرﻣپ "اﻣرﯾﮑﺎ را دوﺑﺎره ﺑزرگ ﺑﺳﺎز" و ﻗول ﺑﺎﯾدن ﺑرای
"ﺑﺎزﮔرداﻧدن رھﺑری اﻣرﯾﮑﺎ" ھر دو ﺟذﺑﮥ اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﻣﯾوه ھﺎی اﻣﭘراﺗوری اﻣرﯾﮑﺎ ھﺳﺗﻧد.
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ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﻼﻣﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﯾن ﯾﺎ وﯾﺗﻧﺎم ﯾﺎ ﮐوﺑﺎ را از دﺳت داده اﺳت ﺑﮫ
داﺧل اﻣرﯾﮑﺎ ﺳراﯾت ﻧﻣوده ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﻣرﯾﮑﺎ را از دﺳت داده و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋظﻣت ﯾﺎ
رھﺑری اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺳﺎﺑق را ﺑﺎزﮔرداﻧد .ﺣﺗﯽ ﺣﯾﻧﯾﮑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در ﺗوﺳﻌﮥ ﮐروﻧﺎی ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر در ﺻدر
ﺟﮭﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ و اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣردم و اﻗﺗﺻﺎدش را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد ،رھﺑران ھﯾﭻ ﯾﮏ از دو ﺣزب
آﻣﺎدۀ ﺑﺣث واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗری در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﺎزﺗﻌرﯾف و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور
ﭘس از اﻣﭘراﺗوری در ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ اﻣروز ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ھر اﻣﭘراﺗوری ﻣوﻓق از طرﯾق ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ داده و ﻣﻧﺎطق
دور دﺳت را اداره و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮐرده اﺳت .ﺣﺗﯽ در ﻣرﺣﻠﮥ ﺟدﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻣﭘراﺗوری اﻣرﯾﮑﺎ ،ﻧﻘش
اردوی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و  CIAاﯾن ﺑود ﮐﮫ درھﺎی ﺑﺎز را ﺑﮑوﺑﻧد ﮐﮫ از طرﯾق آن ﺗﺎﺟران اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺣﻔظ اﺻول دﺳت داﺷﺗﮫ ،ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ را ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟدﯾد اﻗدام
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﻣﺎ اﮐﻧون ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی اﻣرﯾﮑﺎ از ھم ﺟدا ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﻏﯾر از ﭼﻧد ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران
ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻣﺷﺎﻏل اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﯾﭻ اﺻول دﺳت داﺷﺗﮫ را در وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﻋراق ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﺟﻧﮓ
ﻓﻌﻠﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﻧﮑرده اﻧد .ھﺟده ﺳﺎل ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﯾﮏ ﺗﺟﺎری ﻋراق ﭼﯾن
اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎ از اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ اﺳت و ﻟﯾﺑﯾﺎ ھم ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﻣﯾﺷود.
ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺷودن درھﺎ ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﺑزرگ اﻣرﯾﻛﺎ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣوﻗﻌﯾت
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ اﻣرﯾﻛﺎ در ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ﯾك ﮔﺎو ﻧر در ﻓروﺷﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭼﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﯾك ﻗدرت ﻧﺎﺑود ﻛﻧﻧده ﺑرای ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﻛردن ﻛﺷورھﺎ و ﺧراب ﻛردن اﻗﺗﺻﺎد آﻧﮭﺎ ،درھﺎ را ﻋوض ﺑﺎز
ﮐردن ﺑرای ﻓرﺻت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .اﻧﺣراف ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﻧﯾﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ در داﺧل و آﺳﯾب
رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻘوﯾت آن ﺷﮭرت اﻣرﯾﮑﺎ را ﺳﺧت ﺻدﻣﮫ زده اﺳت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﯾزﻧﮭﺎور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ "ﻧﻔوذ ﻧﺎ ﻣوﺟﮥ" ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧظﺎﻣﯽ -ﺻﻧﻌﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ھﺷدار
داد ،او دﻗﯾﻘﺎ ً ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﻧوع دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧطرﻧﺎک ﺑﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣردم
اﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ را ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ آن ﺑﯾش از ده اردوی ﺑﻌدی در ﺟﮭﺎن اﺳت ،اﻣﺎ
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ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﭘﯾروز ﺷود ﯾﺎ ﯾﮏ وﯾروس را ﺷﮑﺳت دھد ،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری
از دﺳت رﻓﺗﮫ را دوﺑﺎره اﺣﯾﺎء ﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﯾن و اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐﺎی ﻋﻣدۀ ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ھﻧوز ھم ﯾﮏ ﻗدرت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت ،ﻻﮐن ﺣﺗﯽ در اﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ھم اﮐﻧون اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎ
ﺗﺟﺎرت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ ﭼﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ﻧظﺎﻣﯾﮕری اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھدر دادن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ در ﺧرﯾد ﺳﻼح و
ﺟﻧﮓ ،اﯾن ﮔراﯾش ھﺎ را ﺗﺳرﯾﻊ ﮐرده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﯾن و اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ در ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺻﻠﺢ آﻣﯾز و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻗرن  ٢١ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده اﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﭼﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﺑﮑﮥ
رﯾل ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر را در طﯽ  ١٠ﺳﺎل ) (٢٠١٨-٢٠٠٨ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اروﭘﺎ از دھﮥ  ١٩٩٠ﺷﺑﮑﮫ
ﺳرﯾﻊ ﺧود را اﻋﻣﺎر ﻧﻣوده و ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ راه آھن ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر در اﻣرﯾﮑﺎ ھﻧوز ﻓﻘط روی
ﻧﻘﺷﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت.
ﭼﯾن  ٨٠٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر را از ﻓﻘر ﻧﺟﺎت داده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳطﺢ ﻓﻘر اﻣرﯾﮑﺎ طﯽ  ۵٠ﺳﺎل ﺑﮫ ﻧدرت
ﺗﮑﺎن ﺧورده و ﻓﻘر ﮐودﮐﺎن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣرﯾﮑﺎ ھﻧوز ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن ﺷﺑﮑﮥ اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ را دارد و ﻓﺎﻗد ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .ﻧﺎﺑراﺑری در ﺛروت و ﻗدرت
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺋو ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻣﻔرط ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ از اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﭘس اﻧداز ﮐﻣﯽ داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﭘس اﻧداز ﻧدارﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در دوران ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼل در
زﻧدﮔﯽ را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﺻرار رھﺑران ﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎھش  ۶۶درﺻدی ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺧﺗﯾﺎری ﻓدرال اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺣﻔظ و ﮔﺳﺗرش ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﻣﻔﯾدﯾت اش در اﻣﭘراﺗوری اﻗﺗﺻﺎدی در ﺣﺎل ﺳﻘوط
اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت ،در واﻗﻌﯾت اﺗﻼف ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧدۀ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ آﯾﻧده ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧطر
ﻣﯽ اﻧدازد.
ﭼﻧد دھﮫ ﻗﺑل ،ﻣﺎرﺗﯾن ﻟوﺗر ﮐﯾﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار داد "ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی اﻋﺗﻼی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻرف ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دﻓﺎع ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﻌﻧوی ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ".
ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ دوﻟت ﻣﺎ ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣردم را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺻدﻣﮫ از وﯾروس
 COVIDو ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺟدﯾد ﺳﺑز و ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ را "ﺗﺣﻣل ﮐﻧﯾم" ،ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺧواھد ﺑود
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ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﯾد ﻣﺎ ﺑرای ﺗﺑدﯾل اﯾن اﻣﭘراﺗوری ﻓﺎﺳد و رو ﺑﮫ زوال ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﭘوﯾﺎ
و ﻣرﻓﮫ ﭘس از اﻣﭘراﺗوری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت و ﻋﻣﯾﻘﺎ ً اوﻟوﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺧود را از ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری
ﻏﯾر ﺿروری و ﻣﺧرب ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻋﺗﻼی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ دﮐﺗر ﮐﯾﻧﮓ ﺧواﺳﺗﺎر آن ﺑود  ،ﺗﻐﯾﯾر
دھﯾم.
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