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  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان:يسندهنو

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٤ جون ٠٢

  
 ژی نظامیيامپراتوری بی سترات

  
اوباما در سخنرانی .  توضيح دادر آکادمی نظامی وست پوينت مشخصاً  خود را دستراتيژیرئيس جمھور اوباما نظريۀ 

.  از ديدگاه فنی توسط روسيه و چين پشت سر گذاشته شده استامريکااش اظھار داشت که قدرت نظامی اياالت متحدۀ 

 تنھا دشمنی در نبود قابليت روياروئی با مسکو، او از دست دادن کريمه را به سکوت برگزار کرد و ترجيح داد که از

در حالی که اردوگاه ھای القاعده در کشورھائی بر پا شده که تحت اشغال . تاکتيک تروريسم: که بايد و شايد حرف بزند 

او اعالم کرد که طرح گسترده ای برای مبارزه عليه آنھا . ناتو ھستند و يا حتی از کشورھای عضو ناتو می باشند

اعالم کرد و قول داد که پس از » اپوزيسيون سوريه«ار پشتيبانی خودش را از تدارک ديده و سرانجام برای چندمين ب

 ...کسب موافقت کنگره از کمک رسانی به آنھا کوتاھی نخواھد کرد

 ٢٠١٤ می ٣١| شبکۀ ولتر

  

  

 .نظر می رسده ب» ملتی ضروری و اجتناب ناپذير«اياالت متحده تنھا در اظھارات رئيس جمھور اوباما  

 می، سخنرانی مھمی به مناسبت اھداء ديپلم به فارغ التحصيالن مدرسۀ نظامی وست پوينت ٢٨رئيس جمھور اوباما، 

  ).١( خود ايراد کردستراتيژیدر مورد نظريۀ 
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ئی را که در امريکا قطعاته موجب شگفتی شود، رئيس جمھور يادآور شد که به قول خود وفادار مانده و بی آن ک

ولی آنچه را که او به . افغانستان و عراق مستقر بودند به خانه بازگردانده و اسامه بن الدن را نيز حذف کرده است

ئی از پا افتاده از افغانستان بازگشتند و از امريکاربازان زيرا س: عنوان ترازنامۀ افتخار آميز مطرح کرد، واقعيت ندارد 

 ١٠٠٠بيش از —مخارج سرسام آور اين لشگر کشی ھا . عراق گريختند پيش از آن که با مقاومت مردمی درگير شوند

انی که او اما در مورد بن الدن، داست.  مانع از اين شد که پنتاگون به امور انبار سالح ھايش رسيدگی کند—دالرميليارد 

مبر نداشت و ھمانگونه  سپت١١ن ھيچ ارتباطی با سوء قصد نظر می رسد، زيرا اسامه بن الده تعريف می کند کودکانه ب

  .خاک سپرده شده استه  در اثر بيماری درگذشته و ب٢٠٠١سال ) ٢(د کرده استئي تأ٦که ام آی 

 اش تنھا می تواند تحسين ما را برانگيزد، و اگر چه مدارک در اينجا، قابليت اياالت متحده در ادامۀ روايت داستان تخيلی

  . تکرار می کنندمعتبر آن را تکذيب کرده است، با اين وجود  نشريات طرفدار آتالنتيک تعبير رسمی را دائماً 

» ملتی ضروری و اجتناب ناپذير«رئيس جمھور در سخنرانی اش کشور خود را از ديدگاه نظامی و اقتصادی به عنوان 

نرال مارتين دامپسی، رئيس کميتۀ ج می، ١٤. حقيقت ندارديک از اين دو مورد مذکور  ولی ھيچ. معرفی کرد

 برای به روز رسانی فن آوری نظامی فرماندھان مرکز فرماندھی در مقابل شورای آتالنتيک اعتراف کرد که اگر فوراً 

). ٣(تری خود را به شکل قطعی از دست خواھند داد برامريکااقدامی صورت نگيرد، طی ده سال آينده نيروھای مسلح 

از ديدگاه . نظر می رسده  امری نا محتمل بامريکاالت متحدۀ ايعنی امری که با توجه به محدوديت بودجه ھا برای اي

تکنولوژی نظامی به روز شدۀ روسيه و چين .  بازگشت ناپذير استپنتاگون تأخير در پژوھش ھای نظامی احتماالً 

برتری ظاھری واشينگتن تنھا به . برای جبران اين فاصله ديگر دير شده است. يشرفته تر از اياالت متحده استامروز پ

اين برتری  تنھا در برخی صحنه ھای .  اياالت متحده در تمام جھان مستقر ھستندقطعاتاين امر بستگی دارد که 

در مورد . مندانه از جنگ جھانی بيرون نخواھد آمدعملياتی حقيقت دارد، ولی نه عليه روسيه و نه عليه چين پيروز

  .اقتصاد نيز اکثر محصوالت مصرفی در اياالت متحده در چين ساخته می شود

، رئيس جمھور اوباما )٤( ياد می کندامريکابر اساس اين فانتسم، به گفتۀ واشينگتن پست که تنھا از ضعف نسبی ارتش 

خود راه نخواھد داد، ولی برای حل ه فتد، ھيج ترديد برای مداخله بخطر بيه اعالم کرده است که اگر منافع کشور او ب

او اظھار داشت که خالف دوران جنگ سرد، روسيه . مسائل دورتر، از ھم پيمانان بين المللی خود استفاده خواھد کرد

  .حساب نمی آيد، ولی دشمن اصلی تروريسم استه خطر فوری ب

خشونتبار » ضميمه سازی«واشينگتن عليه موردی که آن را . سيون روسيه اھميتی ندارددر نتيجه پيوستن کريمه به فدرا

خود راه نمی دھد که والديمير ه می نامد مبارزه نخواھد کرد که با نقض حقوق بين الملل صورت گرفته، و ترديدی ب

  .پوتين را به آدولف ھيتلر تشبيه کند

ان فناتيک از ميان شينگتن مدعی شده است که تعدادی از سرکردگ، وا»جنگ عليه تروريسم «  سال ١٣به ويژه طی 

ه را از بين برده است که در صحنۀ بين المللی فعال بوده اند، ولی از اين پس بايد با مشکل وخيم تری رھبران القاعد

  .زيادی شبکه در سر تا سر جھان ايجاد کرده است القاعده تعداد بسيار: کند روياروئی 

 واشينگتن با مظلوم نمائی و ٢٠٠١از سال . آن است که ھر اقدامی را مجاز می دارد»  بی پايانجنگ«مزيت اين 

قربانی جلوه دادن کشورش، خود را مجاز می داند که حاکميت ھر کشوری را نديده بگيرد، ھر فردی را در ھر کجا و 

صندوق «اد ججنگی رئيس جمھور اوباما ايبرای ادامۀ چنين . در ھر زمانی که مناسب بداند بربايد و يا بمباران کند

ھدف از ايجاد چنين .  استدالر ميليارد ٥را اعالم کرده است که در سطح » مشترک برای مبارزه عليه تروريسم

چه کسی می تواند به چنين برنامه ای باور داشته . صندوقی تشکيل سرويس ھای امنيتی برای کشورھای ھم پيمان است

 مستقر ھستند، يعنی کشوری ايست ھا در چندين اردوگاه القاعده متشکل شده اند و در صحرای ليبيباشد ؟ ھم اکنون ترور
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در حالی که سه اردوگاه القاعده در شانلی اورفه، عثمانيه و قرامان در ترکيه بر پا شده، . که تحت اشغال ناتو می باشد

  ).٥(يعنی در يک کشور عضو ناتو

خاطر می آورند که موشک ه را ب) از شبکه ھای القاعده( از امرای جبھۀ النصره  تلويزيونی يکیتسوری ھا اعترافا

به گفتۀ اين فرد، نه تنھا سالح ھا . يميائی را از يک پايگاه نظامی ترکيه به غوطه در حومۀ دمشق منتقل کرده بودکھای 

چم دروغين نيز توسط ھمين ارتش از سوی يک ارتش عضو ناتو تحويل داده شده بود بلکه فرمان استفاده از آن زير پر

 در واقع فرمان به .عضو ناتو صادر شده بود تا بھانه ای برای بمباران سوريه توسط اياالت متحده  به وجود بياورند

  .يميائی از سوی اياالت متحده صادر شده بودککاربستن سالح 

ملت ضروری و «اعده دشمن اصلی  که القکند، چه کسی می تواند باور٢٠٠١مبر  سپت١١سال پس از رويداد  ١٣

 عناصر مرتبط به ٢٠١٣ می ٢٨است، در حالی که بارک اوباما در سخنرانی در دانشکدۀ ملی دفاع، » اجتناب ناپذير

اين پس جزء ، و اعالم کرد که خطر به شکل نسبی تحول يافته و از )٦(تشريح نمود » با قابليت کمتر « القاعده را 

  .اولويت ھای اياالت متحده نيست

به مردم سوريه ياری «در مورد سوريه، رئيس جمھور اوباما طی سخنرانی در وست پوينت اعالم کرد که ما بايد 

به ھمين علت . »رسانيم تا در مقابل ديکتارتوری که به آنھا با بمباران و تحميل گرسنگی پاسخ می گويد مقاومت کنند 

 به آنھائی که برای احقاق حقوق تمام سوری ھا مبارزه می کنند تا مردم سوريه سرانجام بتوانند مبتکر آيندۀ «واشينگتن 

کمک نه به سوری ھائی که برای انتخاب رئيس جمھور خودشان : توجه داشته باشيم (» خود باشند کمک خواھد کرد 

  ).دولت استعماری ھستند که توسط ناتو  تشکيل شده استرأی می دھند، بلکه تنھا به آنھائی که حاضر به ھمکاری با آن 

جنگ داخلی سوريه به فراسوی مرزھای کشور گسترش «عالوه بر اين، چرا تنھائی  در سوريه مداخله کنيم ؟ زيرا که 

به عبارت ديگر پس از به آتش . »می يابد، گروه ھای افراطی جنگ آزموده ممکن است ما را نيز ھدف قرار دھند 

  :و در ادامه می گويد .  سوريه، اياالت متحده می تواند طعمۀ زبانۀ آتشی بشود که خود او برافروخته استکشيدن

 که به —، لبنان، ترکيه، عراق  اردن—ما تالش ھايمان را برای پشتيبانی از ھمسايگان سوريه افزايش خواھيم داد « 

اين . ش کمک به عناصر اپوزيسيون سوريه کار خواھم کردمن با کنگره برای افزاي. لۀ پناھندگان رسيدگی می کنندأمس

عالوه بر اين، در چشم انداز راه . عناصر اپوزيسيون بھترين آلترناتيو برای تروريست ھا و ديکتاتوری خشونتبار ھستند

 ادامه حل سياسی برای اين بحران، ما به ھمکاری با دوستان و ھم پيمانان اروپائيمان و به ھمين گونه در جھان عرب

  »خواھيم داد تا اين کشورھا و نه تنھا اياالت متحده، ھر يک به سھم خود مردم سوريه را پشتيبانی کنند 

 می کند که خواست ھای شخصی اعضای اتحاديۀ ملی را مذاکرهبه عبارت ديگر، کاخ سفيد با کنگره به شيوه ای 

شورھای ھم مرز آموزش ھای نظامی و سالح مدرنتری به گزارش روزنامه، واشينگتن می تواند برای ک. برآورده سازد

  .در نظر بگيرد

اگر واشينگتن بخواھد ھمکاران سوری خود را آموزش بدھد و آنھا را به سالح ھای مدرنتر مجھز سازد، بايد بپذيريم —

ه را به خدمت که پيش از اين در سطح گسترده به چنين امری اقدام نکرده و تنھا مزدوران خارجی در چھار چوب القاعد

  .گرفته است

 مزدور مسلح جھاد طلب طی سه سال قادر به سرنگون سازی دولت سوريه نبوده اند، چگونه چند ٢٥٠٠٠٠اگر —

  ھزار ھمکار استعمار غرب می توانند از عھدۀ چنين کاری برآيند ؟

با سوريه وارد جنگ علنی چرا دولت ھای مرزی که از پيش در جنگی مخفيانه شرکت داشته اند، خواھند پذيرفت که —

  بشوند، با تمام خطراتی که می تواند برای آنھا داشته باشد ؟
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چند سالح مدرنتر می توانند تحويل ھمکاران استعمار غرب دھند ولی با آگاھی به اين امر که روزی ھمين سالح ھا —

  ل ؟می تواند عليه اھداف ديگر به کار بسته شود، از جمله عليه برتری ھوائی اسرائي

و آخرين ولی نه کم اھميت ترين، با آگاھی به اين امر که تمام اين موارد از سه سال پيش مطرح شده بوده، چه دليلی —

  وجود دارد که امروز برای اين پرسش ھا پاسخی بيابيم ؟

ی گويد و از قتل او با افتخار از بيرون کشيدن نيروھايش از افغانستان و عراق م: سخنرانی اوباما از روی ناتوانی بود 

او اعالم . يک شبح می گويد که ده سال پيشتر در گذشته بوده و تنھا روی نوارھای صوتی الجزائر زنده مانده بوده است

او اعالم می کند که می . ا از آنھا حفاظت کرده استجمی کند که عليه تروريسم مبارزه می کند، در حالی که ھمه 

 کنگره را نديده می گيرد که طی پشتيبانی به عمل بياورد، ولی فوراً »  سوريهاپوزيسيون«خواھد به شکل مؤثر از 

  .يميائی خواھان بمباران کشور نبودکبحران سالح 

  

س جمھور اوباما استقبالی که شايستۀ پيروزی ھايش باشد را به ديپلمه ھای جديد مدرسۀ نظامی وست پوينت از رئي

  عمل نياوردند

  

او حضار را . جز وراجی ظاھر سازانه نيست که می خواھد سقوط اجتناب ناپذير را استتار کنده اين سخنرانی چيزی ب

خالف تمام انتظارات، . دخاطر  رؤياھای پيروزمندانه اش به شگفتی واداشت که غايت حرفھای آن را دريافته بودنه ب

 ديپلمۀ مدرسۀ نظامی وست پوينت برای رئيس جمھور دست زدند، در حالی که اکثر آنھا ١٠٦٤کمتر از يک چھارم 

  .امپراتوری به آرامی می ميرد. بی اعتنا مانده بودند
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