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 par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٤ دسمبر ٠١
  

 آيا اوباما ھنوز سياست نظامی ديگری را در سر می پروراند ؟
Obama a-t-il encore une politique militaire ?  

 

 را برای وزارت دفاع مطرح Chuck Hagelتی يری ميسان نخستين تحليل گری بود که امکان گزينش چاک ھاگل 

اين داليل را نه در حرکات و افعال خود . او گرديده است  ولی امروز به تحليل داليلی می پردازد که موجب عزل  کرد،

از سوی ديگر تی يری ميسان بر اين باور است . جو کنيم و  جمھور جست ياست رئيسر سييوزير دفاع، بلکه بايد در تغ

ه متناقض ب که واشنگتن از اين پس سياست روشنی ندارد و دولت اوباما به اعمالی دست می زند که به شکل خطرناکی 

 .نظر می رسد

  ٢٠١٤مبر  نو٢٨ /) سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

 از ادامۀ کار با او  برگزيده شده بود، در حرکات انحرافی اش رای کار بست سياست بارک اوباماچاک ھاگل، که ب

  . دھدءترجيح داد استعفا دوری گزيد و

 یدر ماه م. ن سياست امنيت ملی خود می باشدييبايد دانست که در حال حاضر دولت اوباما فاقد قطب نما برای تع 

جمھوری را بی آن که آن را تمديد کند تعطيل کرد، و طی ھمين ھفته بود که  دفتر مشاورت اطالعاتی رياست ٢٠١٣

عالوه بر اين، کاخ سفيد دائماً انتشار برنامۀ جديد امنيت .  وزير دفاع وفادار خود آزاد کرد خود را از بند چاک ھاگل
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و بايد به کنگره ارسال گردد، ولی ملی را به آينده موکول می کند، يعنی موردی که از ديدگاه قانونی امری اجباری بوده 

 .تا کنون ھفت ماه است که به تأخير افتاده

و کسب ) جلوگيری از رشد اقتصادی روسيه و چين(گرچه در مورد اھداف دراز مدت جھت گيری روشنی وجود دارد 

 با اين وجود )به سوی خاور دور) فارس( مستقر در اروپا و خليج قطعاتدن به حرکت درآور(موفقيت در کوتاه مدت 

  .ن شده در رابطه با جھان عرب معاصر چيزی نمی داندييکس از اھداف تع ھيچ

که از مدت ھا پيش توسط وزارت امور خارجه برای به قدرت رساندن اخوان   ٢٠١٠در سال » بھار عرب«گويا 

ئيس جمھور اوباما  برای ر— دست کم به شکل جزئی —المسلمين در برخی از کشورھای عربی تدارک ديده شده بود 

  . روی داد٢٠١٣ر رژيم اوکرائين در سال ييھمين شگفتی در مورد تغ. موجب شگفتی شد

امروز بخشی از دستگاه دولت اياالت متحده امارات اسالمی را بمباران می کند، در حالی که بخش ديگر ھمين دولت از 

  .ه جمھوری عرب سوريه می جنگدآن پشتيبانی کرده و در اتحاد با جھاد طلبان امارات اسالمی علي

چاک ھاگل که به شکل کتبی از مشاور امنيتی کاخ سفيد توضيح خواسته بود، نه تنھا پاسخی دريافت نکرد، بلکه بی 

  .ھيچ توضيحی کنار گذاشته شد

 دسته خانه اش توفيقی ب گرچه اين مرد سياسی طی دوران گزينش خود در تسلط بر ديوان ساالری وزارت مطمئناً، 

او با جنگ بوش پسر عليه . پشتيبانی افسران عالی رتبه کس نه در داوری او ترديد داشت و نه در نياورد، ولی ھيچ

سازد و  اصرار داشت که موضع گيری نيروھای اياالت متحده را روی اھداف ملی متمرکز عراق مخالفت کرده بود و

  .نه اھداف خصوصی

فوراً خودشان تصميم  Michele Flournoy  و ميچل فلورنوی Jack Reedدو جانشين احتمالی، سناتور جک ريد 

آنھا پی بردند که حذف چاک ھاگل به علت خطاکاری او نبوده، بلکه : گرفتند به شکل داوطلبانه کناره گيری کنند 

 از اين پس در نتيجه،.  گذاشته استءن شده توسط اوباما را مو به مو به اجراييمشخصاً به اين علت بوده که سياست تع

از سوی ديگر، بايد . Ash Carter و اش کارتر Bob Workنگاه ھا به سوی دو نفر ديگر برگشته است، باب وورک 

کند، و اين ھمان د ئيدانست که گزينش يک فرد به تنھائی کافی نيست، زيرا سنا نيز با اکثريت جمھوری خواه بايد او را تأ

 .واقعيتی است که موضوع را به شکل پيچيده ای جلوه می دھد

 چھرۀ عجيبی از وزير مخلوع عرضه کرده اند، از يک سو او را با کيفيت بسيار نادر در واشنگتن  نشريات تخصصی

ين اساس، نقش او به بر ا. معرفی می کنند تا بھتر او را سرزنش کنند و بگويند که او سر منشأ کار مھمی نبوده است

ندازد، و به اصالحات پنتاگون بپردازد، و ين بود که جنگ تازه ای به راه نيشکلی که گزينش او نشان می دھد، مشخصاً ا

  .چاک ھاگل نيز اجرای ھمين طرح را شروع کرده بود

سپس برای قطع . د کرددر نخستين گام راه ھای ارتباطی بين نيروھای اياالت متحده و ارتش دفاعی اسرائيل را مسدو

طی دورۀ گزينش خود پيوسته از سوی طرفداران اسرائيل، نئو . میوجز عرصۀ اته  بودجه اقدام نمود، البته بۀقاطعان

  .مورد حمله قرار گرفت) که توسط نام برده ھا تأمين مالی می شد(محافظه کاران و سازمان ھای ھمجنسگرا 

ر آن د.  آغاز شد٢٠١٢رابطه با جھان عرب را مخدوش ساخته، از اواسط سال ابھامی که تمام سياست اياالت متحده در 

 از David Petraeus و رئيس سازمان سيا ديويد پتروس Hillary Clintonن دوران، وزير امور خارجه ھيلری کلينت

ر، از طريق اردوی انتخابات رياست جمھوری در اياالت متحده برای پشتيبانی از جنگ دوم عليه سوريه، و اين با

او نيز کنار گذاشته » ھمکار«وقتی رئيس جمھور اوباما برای بار دوم انتخاب شد و دو . فرانسه و قطر استفاده کردند

آشکار گرديد که سياست زوج ولی پس از چند ماه . شدند، دومين دولت با مأموريت برقراری صلح در سوريه تشکيل شد

  . کاخ سفيد اطالعی داشته باشد ھمچنان به روند سابق خود ادامه داده است پتروس عليه پنتاگون و بی آن که- نکلينت
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 در کاخ سفيد ندارد، و George W .Bushچنانکه می بينيم، رئيس جمھور اوباما حاکميت بيشتری نسبت به جرج بوش 

دريج به سياست سّری تمام عالئم و نشانه ھای موجود به ما اجازه می دھد تا نتيجه بگيريم که اين رؤسای جمھور به ت

ی، جنگ در افغانستان و در عراق، و ئبر اين اساس، مرد سياسی که پايان بازدارندگی ھسته . دولت خود پيوسته اند

و جنگ : رويگردانی از جنگ عليه تروريسم را اعالم کرده بود، مشخصاً در جھت معکوس حال حرکت می کند 

می کند، دوباره به افغانستان و عراق سرباز می فرستد، و مفاھيم باطل ی را گسترش داده و مدرنيزه ئافزارھای ھسته 

  .شدۀ جنگ عليه تروريسم را مطرح می کند

  .ر سياست رئيس جمھور بارک اوباماييبرکنار ساختن چاگ ھاگل برای تنبيه او نبوده، بلکه نشانی است از تغ

آيا دولت اعماق . نرال پتروس مديون آنھا بوده استجن و لينتروھا ھستند که پيروزی خانم کحال بايد بدانيم که اين کدام ني

و سايه ھا بوده و يا بازيگران اقتصادی ؟ ولی روشن است که، نشريات و رسانه ھای اياالت متحده در ابری از ابھام 

از اين  و تحليل روشنی  فرو رفته اند و قادر نيستند ما را از چگونگی وقايعی که در شرف وقوع است مطلع سازند

  .وضعيت ارائه دھند و به اين پرسش پاسخ بگويند

ولی تا اين انتظار به . سرانجام، صدر اعظم ھای جھان منتظر عناصر جديدی ھستند تا نتيجه گيری خود را اعالم کنند 

 جنگ افزار پايان رسد، فعالً پنتاگون امارات اسالمی را بمباران می کند و اياالت متحده نيز برای ھمان امارات اسالمی

  .و پول می فرستد

در اياالت متحده مثل فرانسه، رؤسای جمھور يکی پس از ديگر می آيند و می روند بی آن که قادر به ايجاد تحول در 

مھم نيست که بوش جمھوری خواه يا اوباما رئيس جمھور دموکرات باشد و سرکوزی از حزب . روند رويدادھا باشند

 حزب سوسيال دموکرات آمده باشد، واقعيت اين است که اين ماشين به شکل اجتناب  يا ھوالند ازUMPدست راستی 

  . به حرکتش ادامه می دھد،ناپذيری بی آن که بدانيم چه کسی آن را ھدايت می کند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤مبر نو  ٣٠

  


