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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ جون ٠٣
 

 ورلد سوسياليست در تحليل سخنرانی وست پوينت اوباما نوشت

 

 

  پايان  برای جنگ بیامريکاخيز 

  

 ۀجمھوری اين کشور را در دانشکد ک اوباما، رئيس بارۀ روز چھارشنب به طور گسترده سخنرانیامريکائیھای  رسانه

گری  تر با نظامی ی عراق و افغانستان و نيز آغاز سياست خارجی چندجانبهئ ھای دھه نظامی وست پوينت، وداع با جنگ

يرا وی در در اين تفسير، در واقع مفھوم اصلی متن سخنرانی وی ناديده گرفته شده است؛ ز. کمتر توصيف کردند

اندازی جنگ در سراسر جھان به منظور حفظ منافع  ھای گذشته ھمواره از سياست دائمی حمايت از راه سخنرانی

جمھور  معنی با مکانی بود که رئيس در واقع مفھوم واقعی اين سخنرانی ھمسو و ھم. کرد  دفاع میامريکانخبگان مالی 

ھای نظامی به  طبان انتخاب شده برای اين سخنرانی نيز ھمگی لباسبرای ايراد سخنرانی خود انتخاب کرد و حتی مخا

پيوندند و مشتاقانه راه مداخالت نظامی جھانی   نظامی که به نھادھای نظامی میۀآموختگان دانشکد تن داشتند؛ دانش

  .گيرند واشنگتن را در پيش می

 و دستگاه اطالعاتی بر زندگی سياسی دولت  در سخنرانی خود با تجليل از نقش قابل توجه ارتشامريکاجمھور  رئيس

کيد أوی ت.  را به رھبری جھان برساندامريکاتواند   است که میئیھا ارتش ما ھمتا ندارد و دارای قابليت: ، گفتامريکا

 جھانی ھست و خواھد بود؛ اظھاراتی که در واقع ۀ در عرصامريکاارتشی که شما به آن پيوستيد ستون رھبری : کرد

  . به مخاطبان ارائه کرد٢٠ را در قرن امريکاھای  گری ای از نظامی کيدهتعريف چ

 در چند کشور امريکاپايگاه اينترنتی ورلد سوسياليست با اشاره به اين اظھارات اوباما، اين پرسش را مطرح کرد که 

 ھزار ١٠بال شد که حدود مداخالت نظامی يا جنگ نيابتی داشته است؟ سخنرانی وست پوينت اوباما با بيان اين مطلب دن
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مانند و اين نيروھای   از افغانستان در پايان سال جاری در اين کشور میامريکانشينی   پس از پايان عقبامريکائینظامی 

 حمالتی با ھواپيماھای بدون سرنشين از سوی ديگر دائماً . باقيمانده برای مدت زمان نامعلومی در افغانستان خواھند ماند

 امريکائیکه نيروھای  گيرد، در حالی  در يمن و پاکستان و ديگر نقاط جھان صورت میامريکاگر از سوی و اقدامات دي

واشنگتن . ی حضور دارندئ شده نيجريه ی ربودهئ  مبارزه با اسالمگرايان يا يافتن دختران مدرسهۀفريقا به بھانادر سراسر 

 نيروھای امريکای روسيه منجر شد و از آن زمان ئا قدرت ھستھ را برانگيخت که به تقابل مستقيم بئیدر اوکراين کودتا

ھای جنگی خود را در دريای سياه  ھای اتحاد جماھير شوروی سابق گسيل و کشتی زمينی خود را به لھستان و جمھوری

 امريکا استقرار نيروھای نظامی ۀ برنامۀوگو دربار دولت اوباما در سوريه نيز در حال حاضر مشغول گفت. مستقر کرد

اوباما در سخنرانی . برای آموزش و تجھيز شورشيان است که به موجب آن جنگ داخلی اين کشور ادامه خواھد يافت

اخير خود خواستار تشکيل صندوق مشارکت مبارزه با تروريسم با ھدف افزايش مداخالت اين کشور و نيز تجھيز و 

وی در سخنرانی خود از قدرت .  زمين شدۀفريقا و ديگر مناطق کراآموزش نيروھای سرکوبگر در خاورميانه، 

 ھزار قربانی ۵ برای کشتارھا با ھواپيماھای بدون سرنشين و ترورھا دفاع کرد؛ اقداماتی که بيش از امريکانامحدود 

 .برجای گذاشته است

  

   در انگليسامريکاقطب جاسوسی 

ھای نظامی خود در انگلستان را  ر يکی از پايگاهال ميليون د٣٠٠ز ای بيش ا  در نظر دارد با صرف ھزينهامريکادولت 

ر و تحول يي اينديپندنت، اين تغۀ روزنامۀبه نوشت.  تبديل کندامريکاترين مراکز جاسوسی خارج از  به يکی از بزرگ

 ١٢۵٠دھد،  فريقا را پوشش میااين قطب که عمليات جاسوسی و اطالعاتی در . شود  کامل می٢٠١٧ تا سال احتماالً 

  . آنھا خواھند بودۀپرسنل خواھد داشت که نمايندگانی از آژانس اطالعاتی انگليس نيز از جمل

شاير است، در حال حاضر به عنوان   در نورث ھمپتونامريکا ئیپايگاه رويال ايرفورس کرافتون که پايگاه نيروی ھوا

مين أرود که اين پايگاه مسؤول ت گمان می. کند يت میفعال) سيا (امريکاپشتيبان ارتباطات جاسوسی سازمان اطالعات 

اين . فريقا باشداکننده در خاورميانه و   عليه القاعده در يمن و حمالت ھماھنگامريکاپشتيبانی برای حمالت پھپادی 

يال ھای موجود، پايگاه رو بنابر گزارش. پايگاه ھمچنين به صورت مستقيم با آژانس اطالعات انگليس در ارتباط است

ھای جاسوسی در داخل   جھانی پايگاهۀھا از شبک آوری داده شاير انگليس برای جمع ايرفورس کرافتون در نورث ھمپتون

که ای اسناد محرمانه . دھد  مورد استفاده قرار گرفته و اين اطالعات را به واشنگتن ارجاع میامريکاھای  سفارتخانه

 در کنار امريکادھد   به خبرنگاران داده شد، نشان میامريکا امنيت ملی کار سابق آژانس سنودن، مقاطعهتوسط ادوارد 

از رھبران جھان و سياستمداران » پنج چشم«ھا موسوم به باشگاه  زبان ساير اعضای ائتالف اشتراک اطالعاتی انگليسی

  .کرده است ارشد از جمله رھبران کشورھای متحد اياالت متحده جاسوسی می

اند تا   ھمکاری نزديکی داشتهامريکاھای جاسوسی انگليس با آژانس امنيت ملی  اسناد، سرويسھمچنين براساس اين 

 را شنود ٢٠٠٩ در شھر لندن در سال ٢٠ رھبران گروه تجمعھای رھبران خارجی در جريان  نی و ايميلولفيمکالمات ت

  .کنند

تری بر پايگاه رويال ايرفورس کرافتون  و انگليس کامل شود، تمرکز بيشامريکا جاسوسی ۀ ھر زمان که اين پروژ

ھای   ھم سازماندھی تھاجمی جھانی است و اخيراً   شامل عملياتئیھا شود که ھدف آن پشتيبانی از فعاليت گذاشته می

  .امنيتی خود را تشديد کرده است

 ھمزمان با افزايش ھای اين پايگاه گويند که يک ضرورت فوری برای بررسی عمومی فعاليت  سياستمداران و فعاالن می

  .کند  کرافتون ھمکاری میئی ھوا  در پايگاهامريکائیھای  تأھا در اين باره وجود دارد که انگليس با ھي نگرانی
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سيسات در اين پايگاه أ جديد اين تۀھزين:  پارلمان از حزب کارگر و وزير پيشين دفاع انگليس گفتۀ تام واتسون، نمايند

 مورد بررسی ھای ارتباطاتی بايد کامالً  شکی در اين نيست که فعاليت. کننده است  ر شوکهال ميليون د٣١٧ به مبلغ ئیھوا

  .روز شود قرار گيرد و سازماندھی و مديريت استفاده از اين پايگاه به

 ر و تحول گستردهيياين تغ:  گفتامريکا ئیھای ھوا پذيری پايگاه کنندگان کمپين مسؤوليت  لينديس پرس، يکی از ھماھنگ

 برخوردار است اما آنچه پارلمان يا وزارت   از اھميت ويژهامريکا برای ارتش و دولت ئی ھوا و جديد در اين پايگاه

 در پارلمان انگليس مورد مناظره قرار گرفته امريکاھای   پرداختن به فعاليت پايگاهألۀگويند، چيست؟ مس دفاع انگليس می

  .جانب مردم انگليس مطرح شده است معنادار و معتبر است و از ۀکه يک مناظر

 


