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 Thierry Meyssan تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی : برگردان از
 ٢٠١۴ نومبر ٠٣

 گزينش سياست اياالت متحده

 ی کدام خواھد بود ؟ئپس از انتخابات ميان دوره 
در واقع، گرچه . ژی اش را در زمينۀ امنيت ملی به تعويق انداخته استيماه مه، کاخ سفيد دائماً اعالم رسمی ستراتاز  

 اوباما بر اين باور است که تيم او رويدادھا را بھتر از تيم پيشين اداره کرده است، ولی قادر نيست امريکارئيس جمھور 

يگر، با از دست دادن اکثريت در دو مجلس کنگره که بی گمان قابل از سوی د. تحليل منسجمی از جھان ارائه دھد

 .جوی ھمکاران جديدی باشد و نظر می رسد، اوباما بايد درفکر جسته پيشبينی ب

  )سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر 

 

 )تصوير غير مجاز(

 McDonoughرئيس جمھور اوباما و رئيس دفتر او مک دوناگ 

    

روشن است که حزب دموکرات می بايستی متحمل . ه برای تمديد کنگره رأی خواھند دادمبر، در اياالت متحد نو۴روز 

دست آورند و در سنا نيز پيروزی را از آن خود ه جمھوری خواھان بايد اکثريت را در مجلس ب: شکست خود شود 

 .قدرت رئيس جمھور اوباما نيز می بايستی به ھمين نسبت کاھش يابد. سازند

دولت اوباما به دليل آمادگی . بين المللی، چنين تحوالتی به روشن ساختن راه کارھا کمکی نخواھد کرد روابط ۀدر زمين

عالوه . برای توافق با جمھوری اسالمی ايران بحران اعتماد سازی وخيمی را با ھم پيمان ديرينه اش اسرائيل می گذراند

بحران با فدراسيون روسيه در : اف ھائی وجود دارد طور کلی در دولت اوباما روی مسائل اصلی روز شکه بر اين، ب

  .، و رسيدگی به اپيدمی احتمالی ابوال در جھان غرب)»داعش«(مورد اوکرائين، جنگ عليه امارات اسالمی 

بارک اوباما در تشکيل دومين دولت، به حذف رقبائی مبادرت ورزيد که رسماً از سياست او دفاع می کردند ولی در خفا 

قانه سياست او را به کار می بستند، داجای آنھا سياستمداران وفاداری را برگزيد که صه وطئه می کردند، و بعليه او ت

  .ولی گويا که تيم جديد از تخيل و خالقيت چندانی برخوردار نبودند

ن بيانيه می اي. تا امروز، خالف وظائف رئيس جمھور، کاخ سفيد بيانيۀ مرتبط به امنيت ملّی خود را منتشر نکرده است

  .بايستی در کوران ماه مه به کنگره معرفی می شد
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بيش از پيش روی گروه اندکی از مشاورانش تکيه می   برای تصميم گيری امريکانظر می رسد که رئيس جمھور ه ب

 .Denis Rو رئيس دفتر رياست جمھوری دنيس مک دوناگ Susan Rice مشاور امنيتی او سوزان رايس : کند 

McDonough در زمينۀ ديپلماتيک، فرمانده ستاد فرماندھی مارتين دامپسی Martin E. Dempsey در زمينۀ 

 و چاک ھاگل John Kerry دفاع کشور جان کری خارجه و حتی اگر مناسبات اعتماد آميزی با وزرای . نظامی

Chuck Hagelمجريان ساده تلقی می کندنظر می رسد که آنھا را بيش از پيش تنھا به عنوان ه  داشته باشد، ولی ب.  

  

  اصول کاخ سفيد 

  .تيم تقليل يافته بر اساس چند اصل اصلی کار می کند

در گذشته، .  در نخستين گام، اعضای تيم فکر می کنند که واشنگتن بايد بھتر از گذشته ھمکارانش را انتخاب کند  —

 دفاع می کردند و يا در نھادھای بين المللی بر تعداد آنھائی که از منافع شرکت ھای چند مليتی در کشورھای خودشان

بايد نشان دھند که می توانند . اساس نيازھای ھمين جريان رأی می دادند تقويت شده بود، امروز اين راھکار کافی نيست

  . کنندءتداوم داشته و در دراز مدت نقش مؤثری ايفا

به عنوان مثال، در مورد . انات بزرگی را بسيج کنند سپس، اعضای تيم فکر می کنند که برای جزئيات نبايد امک  —

سرگردان » گرگ ھای تنھا«ی متمرکز شوند، و نه اين که در پی ئ تروريسم، بايد روی پيشگيری حرکات توده - ضد

  .شوند و خودشان را گم کنند

ند، ولی دولت اسرائيل را  سرانجام، اگر اين تيم کاخ سفيد در پشتيبانی از اشغالگران يھودی در فلسطين پافشاری ک  —

  ).١(معتبر ندانسته و ترجيح خواھد داد که مستقيماً با اتکاء به نيروھای دفاعی خودش به مشکالت رسيدگی کند 

   

  وضعيت کاخ سفيد

  :می انجامد  به وضعيت ھائی که در زيرمشخص کرده ايم  در مورد پرونده ھای داغ، اصول رايج در کاخ سفيد 

رئيس جمھور پترو . بايد پذيرفت که اوکرائين يک دولت ورشکسته است و رھبران آن نيز نااليق و بزھکارند   —

رانی کرده و می بايستی آرسنيالتسنيوک نازی ھا سخن رسماً در مدح ھمکاری با Petro Porochenkoپوروچنکو 

ArseniIatsenioukبا پولی که دزديده بود می خواست فرار  نخست وزير او را در فرودگاه بازداشت می کردند زيرا 

در نتيجه اوکرائين برای اياالت متحده ھمکار معتبری نيست که بتواند در روياروئی با فدراسيون روسيه روی آن . کند

از اين پس بايد وضعيت ھرج و مرج در دنباس را ادامه داد تا يک کارت بازی حفظ گردد، ولی کاخ سفيد از . تکيه کند

  .که مسکو دراين جنگ شرکت کند بايد قطع نظر کنداين فکر 

 پس از سه سال جنگ، اتحاديۀ ملی سوريه تنھا توسط يک اقليت سوری پشتيبانی می شود که قادر به حکومت   —

اولويت امروز، ايجاد . نبوده و در نتيجه می بايستی دير و يا زود با رئيس جمھور بشار اسد مناسبات عادی برقرار کنند

در نتيجه .  در منطقه است که عراق و سوريه را وادار سازد که در پايان مخاصمات، نظم جھان را مختل نسازندمحيطی

بايد سامانه ھای نفتی چين را در عراق تخريب کرد که به نخستين مشتری نفت عراق تبديل شده بود و کاخ سفيد بايد از 

دھه سرگرم مشکالت داخلی شود و امکان مقابله با ارتش عرب سوريه نيز اطمينان خاطر حاصل کند که طی يک 

کاخ سفيد بايد کنترل جھاد طلبان را نيز حفظ کند زيرا سرمست پيروزيھائی ھستند که ما برای . اسرائيل را نداشته باشد

  .آنھا فراھم آورده ايم

فريکوم در اای استقرار نيروھای ابوال تنھا بھانه ای است بر.  سرانجام، ابوال به ھيج عنوان غرب را تھديد نمی کند  —

 باال گرفت بايد به حالت  خاطر کشف يک مورد ابوال در تگزاسه ھيستری مردم در اياالت متحده که ب. فريقای غربیا
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ل و پيشگيری بيماری در آتالنتا بی صالحيتی خود را به اثبات ودر اين مورد مرکز کنتر. نسبی آن بازگردانده شود

  .شودرساند و بايد مجازت 

در اين موارد مديريت البته ترميم و تصحيح . اين موضع گيری ھا به کاخ سفيد اجازه می دھد که واکنش نشان دھد 

جوی ھمکاران  و  رئيس جمھور اوباما در جست در نتيجه،. ولی در کل سياست خاصی را تشکيل نمی دھد خواھد شد

  . به روی جھان باز کنندتازه ای است که بتوانند برای او دريچه ھای تازه ای را

   

  کاخ سفيد و دولت اعماق

ژی خود را پيدا کند، آيا می تواند در حاشيه ای که يپرسشی که بايد به آن پاسخ بگوئيم اين است که اگر کاخ سفيد سترات

وی دو  در حال حاضر، رئيس جمھور اوباما ر؟دولت اعماق برای او باقی می گذارد جائی برای مانور داشته باشد يا نه

  .یئشکنجه و ھسته : ن کرده بود مجبور به عقب نشينی شده است ييموضوع که طی اردوی انتخاباتی اش تع

نظر می رسد، و چرا اين ھمه انتشار گزارشات ه  شش سال بعد، نمی دانيم چرا بستن گوآنتانامو اين ھمه ناممکن ب—

ظر می رسد که اين روند حاوی نشانه ھا و مشخصاتی نه ب. سنا دربارۀ شکنجه در دوران بوش به تعويق افتاده است

گو با خانم سناتور ديان فينشتاين  و دنيس مک دوناگ برای گفت. است که به گشايش پرونده ھای ديگری می انجامد

DianneFeinsteinبه کاليفرنيا رفته است تا شايد راه حلی پيدا کند .  

تی را راه اندازی کند در حالی که قول داده بود جھان را از بمب نکتۀ مھم، بارک اوباما مجبور شد مسابقۀ تسليحا—

در نتيجه جايزۀ . ولی برای دولت اعماق قابل قبول نيست که از برتری نظامی اش قطع نظر نمايد. اتمی پاکسازی کند

  .ی اياالت متحده را مدرنيزه کندئنوبل صلح تصميم گرفته است که انبار ھسته 

   

) »مرغ پرکنده « مثلی شبيه (» مرغ خيس شده «  بنيامين نتانياھو را امريکااران رئيس جمھور اخيراً يکی از ھمک)١

  ناميده است

cf “The Crisis in U.S.-Israel Relations Is OfficiallyHere”, par Jeffrey Goldberg, The 

Atlantico, 28 octobre 2014. 

  

  


