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   ٢٠١٥ جنوری ٢٦
   

  شورش واشنگتن عليه اوباما
Washington se révolte contre Obama  

ً ادامۀ حيات امپراتوری را تھديد می کندبحرانی که دستگاه  از اين پس . دولت اياالت متحده را فراگرفته مستقيما

موضوع تنھا به نظريات و پيشبينی ھای تی يری ميسان محدود نمی گردد بلکه به شکل فراگير طبقۀ رھبريت در 

ديمی شورای روابط خارجی واشنگتن را نيز متأثر ساخته، و وخامت اوضاع به نقطه ای رسيده است که رئيس ق

)Council on Foreign Relations ( خواھان استعفای مشاوران اصلی رئيس جمھور اوباما شد و پيشنھاد کرد که

ولی بايد دانست که اين بحران ھيچ نسبتی با روياروئی دموکرات ھا و جمھوری . اکيپ تازه ای جايگزين شود

ھين ھا نيز مرتبط نيست، بلکه طيف رھبری در اياالت متحده و ناتو می خواھان ندارد، حتی به جريان کبوترھا يا شا

  .ندباشد که زير عالمت سؤال رفته ا

  ٢٠١٥ جنوری /٢٥)سوريه(دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

  کابينۀ بارک اوباما

 در تمام تأکيد می کنم که از چندين ماه پيش، چيزی به نام سياست خارجی در واشنگتن وجود ندارد، ولی دو جناح

امور در مقابل يکديگر موضع گرفته اند و به شکل جداگانه سياست ھای متضاد و ناسازگاری را به پيش می برند 

)١.(  

اين وضعيت در سوريه به اوج خود رسيد، يعنی از وقتی که کاخ سفيد دگرديسی داعش را سازماندھی کرد و آن را 

الی که سازمان سيا ھمچنان به پشتيبانی از اين سازمان ادامه برای پاکسازی قومی به عراق فرستاد، و سپس در ح

اين ھرج و مرج اندک اندک به ھمپيمانان اياالت متحده نيز سرايت . می داد به مبارزه عليه ھمين داعش اقدام کرد،

ش و بر اين اساس فرانسه به اتحاديۀ ضد داعش پيوست، گرچه برخی لژيونرھای فرانسوی در گروه ھای داع. کرد

  ).٢(فعال ھستند 

 به شکل کتبی توضيح خواست، نه تنھا پاسخی دريافت نکرد بلکه از Chuck Hagelوقتی وزير دفاع چاک ھاگل 

  ).٣(کار برکنار شد
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ھرج و مرج خيلی زود به ناتو گسترش يافت، اتحاديه ای که برای مبارزه عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی 

اين رويداد مصادف بود با توافقات عظيم اقتصادی که رئيس .  عليه روسيه حفظ گرديدايجاد شده بود برای مبارزه

  ).٤(جمھور ترکيه رجب طيب اردوخان با والديمير پوتين به امضا رساند 

 با شکستن سکوت زنگ خطر را به Leslie H. Gelbلسلی ھوارد جلب ) ٥(رئيس سابق شورای روابط خارجی 

گروه اوباما طی دو سال آينده برای ھدايت امور سياسی در زمينۀ امنيت ملّی دارای «و به گفتۀ ا). ٦(صدا درآورد 

او به نام طبقۀ رھبران اياالت متحده، در مجموع، در ادامه می . »ی و صالحيت داوری کافی نيستئغريزۀ پايه 

کارآزموده متحول ساخته ژھای يرئيس جمھور اوباما بايد اکيپ خود را با جذب شخصيت ھای قوی و سترات« : گويد 

عالوه بر اين، .  و در عين حال افراد جديدی را برای مشاورت وزير دفاع و دولت انتخاب کند و جايگزين سازد

ت روابط خارجی و جان مک کين أ رئيس ھيBob Corkerرئيس جمھور بايد برنامۀ مراجعۀ دائمی به باب کورکر 

John McCain  )را تنظيم کندت نيروھای نظامیأرئيس ھي) ٧ .«  

 تا کنون ھرگز ١٩٢١در سال ) Council on Foreign Relations(از تاريخ تأسيس شورای روابط خارجی 

ً اياالت متحده را . چنين موضعی را اتخاذ نکرده بود علت اين است که وجود انشعابات درون دستگاه دولتی مستقيما

  .به شکست می کشاند

 بايد بروند، چھار نفر ھستند که از ديدگاه فکری از ،جلب باور لسلی ھواردبا يادآوری مشاوران اصلی که به 

رئيس کابينۀ کاخ (، دنيس مک دانوگ )مشاور امنيت ملّی(سوزان رايس : نزديکترين ھا به رئيس جمھور می باشند 

نگتن اين طبقۀ رھبران واش). مشاورت سياست خارجی(و والری جارت ) مأمور ارتباطات(، بنيامين رودز )سفيد

گاه پيشنھادات فوق العاده ای به رئيس جمھور عرضه نکرده اند و کمتر با  افراد را قابل سرزنش می دانند زيرا ھيچ

  .او مخالفت نموده و ھميشه از پيش داوری ھای او پشتيبانی کرده اند

 شمارۀ Anthony Blinkenتنھا شخصيتی که از سرزنش ھای شورای روابط خارجی در امان بوده، آنتونی بلينکن 

  .نيز تعلق دارد» شاھين ھای ليبرال« وزارت امور خارجه بوده است، که در عين حال به جمع ٢

با توجه به اين امر که شورای روابط خارجی يک سازمان دو محوری می باشد، لسلی جلب به رئيس جمھور اوباما 

 دموکرات ھا، ءابتدا:  گيرد که عبارتند از پيشنھاد کرد که چھار دموکرات و چھار جمھوری خواه را به خدمت

 Winston Lord، وينستون لرد )سفير پيشين در سازمان ملل متحد (Thomas Pickeringتوماس پيکرينگ 

به شکل غير رسمی يکی از مديران سازمان سيا  (Frank Wisner، فرانک وايسنر )معاون قديمی ھنری کيسينجر(

رئيس مرکز امنيت  (Michèle Flournoyو ميشل فلورنوی )  سرکوزی استو به شکل جانبی پدر خواندۀ نيکال

رئيس پيشين بانک  (Robert Zoellickسپس جمھوری خواھان که عبارتند از رابرت زوليک ). ٨)(مريکاانوين 

 Robert، رابرت کليميت )١٠) (معاون پيشين کولين پاول (Richard Armitage، ريچارد آرميتاژ )٩) (جھانی

Kimmitt) احتماالً رئيس آيندۀ بانک جھانی( و ريچارد بروت ،Richard Burt) لۀ أگفتگوکنندۀ قديمی روی مس

  ).یئکاھش سالح ھسته 

 تا کاھش بودجه ھا را مديريت کرد را به وزير دفاع پيشنھادDov Zakheim خاخام دوو زاخائيم ،لسلی ھوارد جلب

 نرال جک کين جو ) ماندۀ پيشين ستاد فرماندھی نيروھای مسلحفر (Mike Mullen مايک مولن ادميرال، )١١(کند 

Jack Keane )فرماندۀ پيشين ستاد فرماندھی نيروی زمينی.(  
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پايه گذاری » پارسا«ژی امنيت ملّی در ھمآھنگی با چھار ي پيشنھاد می کند که سترات،وارد جلبھسرانجام، لسلی 

، و جيمز بيکر )١٣(، زبيگنيف برژيسنکی Brent Scowcroft، برنت اسکووکروفت )١٢(ھنری کيسينجر : شود 

James Baker  )١٤.(  

با بررسی دقيق اين فھرست از اسامی، درمی يابيم که شورای روابط خارجی خواھان توقف تقابل دو گروه مخالف 

  .در بطن دولت اوباما نبوده است، ولی می خواھد در نظام از باال نظم ايجاد کند

در کشوری که تا اينجا توسط آنگلوساکسون سفيد پروتستان مديريت می شده، معنی دار است که می بينيم دو 

مشاوری که بايد برکنار شوند دو زن سياه پوست ھستند، در حالی که چھارده نفر از پانزده نفری که بايد وارد صحنه 

 نتيجه بازسازی نظم سياسی به نوعی باز سازی در. شوند از جنس نر سفيد پوست پروتستان يا اشکناز می باشند

  .نظر می رسده قومی و مذھبی ب

   

  :يادداشت ھا 

 آيا اوباما ھنوز سياست نظامی ديگری را در سر می - تی يری ميسان : به عنوان مثال مقالۀ زير را بخوانيد ) ١

  ) و مبارزه و شبکۀ ولترمنتشر شده در گاھنامۀ ھنر (٢٠١٤ جنوری ٢١|پروراند ؟ شبکۀ بين المللی ولتر

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/726 

http://www.voltairenet.org/article186114.html 

] ٢ » [D’"anciens" militaires français parmi les jihadistes de Daesh ,« Réseau Voltaire ٢١ ,

janvier 2015. 

]٣ » [Contre qui le Pentagone se bat-il en Syrie?   ,« Réseau Voltaire١ ,er novembre 2014. 

مبر  دس٨شبکۀ بين المللی ولتر .  کردژی ناتو را واژگونيچگونه والديمير پوتين سترات: تی يری ميسان ) ٤

٢٠١٤ 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/738 

http://www.voltairenet.org/article186136.html  

]٥ » [Comment le Conseil des relations étrangères détermine la diplomatie US ,«  Réseau 

Voltaire  ,٢٥ juin 2004. 

]٦ » [This Is Obama’s Last Foreign Policy Chance ,«  Leslie Gelb ,The Daily Beast ,

January 14, 2015. 

٢٠١٤ گست ا١٨. شبکۀ بين المللی ولتر. و خليفه» بھار عرب«ارکستر جان مک کين رھبر . تی يری ميسان) ٧  

http://www.voltairenet.org/article185094.html 

 جنوری ٦.  ولترشبکۀ بين المللی. مريکا، نسخۀ دموکرات امپرياليسم فاتحامرکز امنيت نوين . تی يری ميسان) ٨

٢٠١٥ 

http://www.voltairenet.org/article186384.html 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/771 

] ٩ » [Robert B. Zoellick, maître d’œuvre de la globalisation ,« Réseau Voltaire ١٠ ,mars 

2005. 

]١٠ » [Richard Armitage, le baroudeur qui rêvait d’être diplomate ,« Réseau Voltaire ٨ ,

octobre 2004. 
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]١١ » [Dov Zakheim, la caution du Pentagone ,«  par Paul Labarique ,Réseau Voltaire ٩ ,

septembre 2004. 

]١٢ » [Le retour d’Henry Kissinger ,«  par Thierry Meyssan ,Réseau Voltaire ٢٨ ,novembre 

2002. 

]١٣ » [La stratégie anti-russe de Zbigniew Brzezinski ,«  par Arthur Lepic ,Réseau 

Voltaire  ,٢٢ octobre 2004. 

]١٤ » [James A. Baker III, un ami fidèle ,«  Réseau Voltaire ١٦ ,décembre 2003. 

  

  

  :پی نوشت مترجم 

قومی و مذھبی می می بينيم که چگونه سياست خارجی امپرياليستی اياالت متحده در خاورميانه که مبتنی بر تجزيۀ  

مريکا نيز گسترش می يابد، به عبارت ديگر سياست داخلی و خارجی ھر دو از يک منبع منشأ گرفته اباشد در خود 

  .ندو ھمآھنگ ا
 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

٢٠١٥ جنوری ٢٥  

 


