
Ένα άρθρο που δεν αφήνει αμφιβολίες σχετικά με το ποιες θεωρούν οι ΗΠΑ, ότι είναι οι χώρες 
στόχοι εναντίον των οποίων κατευθύνουν με κάθε μέσο την επιθετική τους πολιτική.
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Πεντάγωνο: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Κίνα ως μείζονα πρόκληση και αποκαλούν τη Ρωσία 
σοβαρή απειλή.

29.03.2022

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θεωρεί την Κίνα ως την κύρια πρόκληση, παρά το γεγονός ότι η
Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η Ρωσία αποτελεί σοβαρή απειλή για την υπάρχουσα παγκόσμια τάξη. 
Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε η υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Κάθλιν Χικς (Kathleen Hicks), η 
οποία έκανε την ακόλουθη δήλωση.

Κατά την άποψή της, η Ρωσία αποτελεί «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια τάξη». Σύμφωνα με την
Χίκς, αυτό αποδεικνύεται από τις «απρόκλητες» Ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την αναπληρώτρια επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας, παρά το γεγονός 
ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία, η αμυντική στρατηγική της περιγράφει ποια 
μέτρα σκοπεύει να λάβει άμεσα το Πεντάγωνο για να διατηρήσει και να ενισχύσει τα μέτρα 
αποτροπής έναντι της Κίνας, «του σημαντικότερου ανταγωνιστή που αποτελεί μια αυξανόμενη 
πρόκληση».

«Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Λ.Δ.Κ.) έχει τη στρατιωτική, οικονομική και τεχνολογική 
ικανότητα να αμφισβητήσει το διεθνές σύστημα και τα συμφέροντά μας σε αυτό», πρόσθεσε ηΧικς.
Επισήμανε ότι η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού των ΗΠΑ για το 
επόμενο οικονομικό έτος που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, καθώς και στην επικείμενη 
επικαιροποίηση της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής των ΗΠΑ. Η απόρρητη έκδοση της 
στρατηγικής έχει ήδη κοινοποιηθεί στους Αμερικανούς βουλευτές, τόνισε η Χικς.

«Ο προϋπολογισμός για το 2023 [οικονομικό έτος] είναι προσαρμοσμένος απόλυτα στη νέα 
αμυντική μας στρατηγική, η οποία διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο σήμερα το πρωί», δήλωσε ο 
Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας για τα οικονομικά θέματα, Μάικλ ΜακΚορντ σε σχετική 
ενημέρωση. Όπως διευκρίνισε, μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής είναι η «ενίσχυση και 
η ενδυνάμωση των αποτρεπτικών μέτρων απέναντι στη Κίνα». Ανέφερε επίσης ότι «η Ρωσία 
παραμένει μια σοβαρή απειλή, αλλά η Κίνα και οι φιλοδοξίες της είναι η υπ' αριθμόν ένα 
πρόκληση», εξήγησε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πενταγώνου.

Νωρίτερα, το περιοδικό International Life δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το φαινόμενο της 
λεγόμενης «αυτοκρατορικής αναίδειας». «Ο διάσημος Αμερικανός ιστορικός ερευνητής William 
Bloom, στο βιβλίο του "Οι φονικές εξαγωγές της Αμερικής: η δημοκρατία" με υπότιτλο "Η αλήθεια
για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και όχι μόνο", χαρακτήρισε τις ενέργειες των Ηνωμένων 
Πολιτειών στην παγκόσμια σκηνή ως «αλαζονεία αυτοκρατορικής κλίμακας».
Ο Αμερικανός πολιτικός Τζον Μπόλτον, ο οποίος κατείχε τις υψηλές θέσεις του αντιπροσώπου των 
ΗΠΑ στον ΟΗΕ και του υπουργού Εξωτερικών, δήλωσε ρητά ότι οι Αμερικανοί πρέπει να είναι 
"θρασείς, ασυμβίβαστοι, συνταγματικά  ασυμβίβαστοι Αμερικανοί ηγεμονιστές", ώστε «οι 
ανώτατοι φορείς λήψης αποφάσεων να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν μονομερώς βία». Κατά 
την άποψή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως μοναδικός κάτοχος της εξουσίας, δεν θα πρέπει να 
δεσμεύονται νομικά ή να υποχρεούνται να τηρούν τις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογράψει.



Η Κοντολίζα Ράις, καθώς και ο Μπόλτον, που κάποτε είχε ηγήθεί του κατεστημένου της 
εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συμμερίστηκε την άποψη του συναδέλφου της, πιστεύοντας ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει πλέον να διέπονται από τις έννοιες των διεθνών κανόνων 
και του διεθνούς δικαίου ή από θεσμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή «οι Ηνωμένες 
Πολιτείες βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας».
Συνεπώς, το αμερικανικό αυτοκρατορικό θράσος στην παγκόσμια πολιτική και διπλωματία 
δεν είναι απλώς μια μεταφορική έκφραση ή ένα σχήμα λόγου. Πρόκειται για ένα πλήρως 
ουσιαστικό, διακηρυγμένο από υψηλά κλιμάκια μοντέλο συμπεριφοράς των ΗΠΑ στη διεθνή 
σκηνή, το οποίο αντανακλάται στις αντιλήψεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η 
διαμόρφωσή της μπορεί να ανιχνευθεί στα έγγραφα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και 
στις ενέργειες τους έναντι των ξένων χωρών από την εποχή του πρώτου προέδρου Τζορτζ 
Ουάσινγκτον μέχρι του σημερινού του 46ου προέδρου Τζόζεφ Μπάιντεν.

Το φαινόμενο της αμερικανικής αυτοκρατορικής αλαζονείας στον σύγχρονο κόσμο έχει τις ρίζες 
του και την προϊστορία του. Επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το αυτοκρατορικό θράσος της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία καθοδηγούνταν από μια ιδεολογία παγκόσμιας 
κυριαρχίας, ισχυριζόμενη ότι ήταν προορισμένη και επιλεγμένη να κυβερνήσει τον κόσμο από 
την ίδια τη μοίρα της. 
Η ιδέα του ιδιαίτερου πεπρωμένου και της εκλεκτότητας των Αγγλοσαξόνων έχει περάσει μέσα από
τους αιώνες, όπως διατυπώθηκε με σαφήνεια, μεταξύ άλλων και στην περίφημη ομιλία Φούλτον 
του Ουίνστον Τσόρτσιλ (1946), η οποία σηματοδότησε την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, και 
σήμερα χρησιμεύει για να δικαιολογήσει τις αξιώσεις των ΗΠΑ για παγκόσμια κυριαρχία», 
επισημαίνει το άρθρο. 


