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 »زندگی جنگ است و ديگر ھيچ نيست«

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

  ٢٠١٥ فبروری ١٠
   

  اوباما دوباره مسلح می شود

  )امريکاملی اياالت متحدۀ دکترين نوين امنيت (
گرچه رسانه ھای آتالنتيست از دکترين نوين امنيت ملی اياالت متحده تجليل به عمل آورده اند خاصه به اين علت  

که گويا پيش از ھمه خواستار پی گيری راه ھای غير نظامی برای حل منازعات شده است، با اين وجود تی يری 

جز اعتراف به بينش امپرياليستی و اعالم جنگ به ه رسيده است که چيزی نيست بميسان در تحليل آن به اين نتيجه 

خوانندگان ما با دانلود منبع اصلی که در پائين صفحه قابل دسترسی می باشد، درستی اين برداشت را می . جھان

  .توانند مورد بررسی قرار دھند

  ٢٠١٥ فوريه ٩/)سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

  

ً اعالم کرد، پرونده ای ) National Security Strategy(جمھور اوباما دکترين امنيت ملّی رئيس   خود را رسما

اوباما در اين . که تمايالت کشورش را توضيح می دھد و مدت ھا بود که انتشار رسمی آن را انتظار می کشيديم

در اينجا ما به . رمز مدارانه اعالم کرده استپرونده بينش امپرياليستی خود را با به کار بستن شيوۀ بيانی راز و 

  :تعبير نظريات او می پردازيم 
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A - ھشت مانع برای تسلط امپرياليسم  

کاربرد نيروی نظامی نخستين گزينش اياالت متحده نيست، ولی در « . نخستين مانع کاھش ھزينه ھای نظامی است

بودجۀ [ل بايد برتری نظامی خود را حفظ کند ، و در عين حا»برخی موارد چنين گزينش ضروری خواھد بود 

و بايد از صرفه جوئی در اين ] نظامی اياالت متحده از مجموع بودجه ھای نظامی تمام کشورھای جھان بيشتر است

  .زمينه اجتناب کند

د که مبر، ترس از تروريسم اجازه دا سپت١١از دوران حملۀ تروريستی . دومين مانع، خطر قيام مسلحانۀ داخلی است

از افراد شکننده ای « به ھمين گونه اليحۀ ميھن دوستی . اقدامات حفاظتی در رابطه با شھروندان گسترش يابد

حفاظت کرد که در معرض جذب ايدئولوژی ھای افراطی بودند و می توانستند به حمله عليه اياالت متحده تشويق 

  .»شوند

ً بايد آن را کنترسومين مانع، تروريسم فراملّی ھست که خود اياالت م برای آن . ل کندوتحده مخترع آن بوده و دائما

که مبارزه عليه اين مانع به تصفيه حساب داخلی تبديل نشود، به ھمين علت ھمواره با رعايت دقيق قانون اياالت 

  ]. استولی نه با رعايت قوانين بين المللی زيرا سازمان تروريستی يک جنايت بين المللی[متحده تکوين می يابد 

 است که به شکل ورياچھارمين مانع، تحريک قدرت روسيه و به شکل جانبی تحريک جمھوری دموکراتيک خلق ک

 شمالی ناميده می شود تا يادآوری کره باشد که اياالت متحده شکست نخورده و ھميشه می تواند جنگ را ورایک

  .دوباره از سر گيرد

ی است که به آنھا اجازه می دھد تا در مقابل ئيد به قدرت ھسته الی دولت ھای جدپنجمين مورد، دسترسی احتم

افکار عمومی در سطح بين المللی در اين مورد به ايران فکر می کند، ولی در واقع رئيس . واشنگتن مقاومت کنند

ی ئه  و قرارھايش برای خلع سالح ھستو اھميتی ندارد که او ھرگز به قول.  را مد نظر داردورياجمھور اوباما ک

ی به خدمت گرفته شده ئعمل نکرده، و ناتو نيز به ھمين گونه در نقض تعھدات منشور منع گسترش سالح ھسته 

  .است

  .ششمين، تحوالت آب و ھوائی است که مردم را به مھاجرت سوق می دھد و در نتيجه تھديدی خواھد بود برای ثبات

  .متحده روی فضاھای مشترک عمومی استل انحصاری اياالت وھفتمين، زير عالمت سؤال بردن کنتر

اياالت متحده به عنوان مالک انترنت و در اختيار داشتن سامانۀ شنود غير قانونی، : پيش از ھمه، فضای سايبری 

انتظار نداشت که برخی از اين شيوۀ اطالعاتی و ارتباطاتی استفاده کنند و حق امتياز، حق نويسنده يا حق ثبت 

يگری که مرتبط به مارک ھا می باشد را نپردازند، در حالی که تمام اين موارد امروز اختراع و حقوق ھای د

  .نخستين منبع درآمد را تشکيل می دھد

اياالت متحده از طرح آئين نامۀ راھنمائی در فعاليت ھای فضائی پشتيبانی می کند يعنی موردی که : سپس، فضا 

  . با منشور منع استقرار سالح در فضا اجتناب کنداجازه می دھد تا از طرح روسيه و چين در رابطه

آنھا . ليس ھوا و دريا ناميده اندواز دوران منشور آتالنتيک، اياالت متحده و بريتانيا خود را پ. سرانجام، ھوا و دريا

  .عبور و مرور آزاد کاالھا را تضمين کرده و بر اين اساس دريا ساالری خود را گسترش داده اند

از يک سال پيش، اياالت متحده با ھمکاری سی کشور ھم پيمان .  خطر بيماری ھای ھمه گير استھشتمين مورد،

Global Health Security Agenda را راه اندازی کرده اند که ھدفش رديابی و جلوگيری از بيماری ھای ھمه 

  .گير و در عين حال مقابله با تروريسم بيولوژيک است
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B - اھداف اقتصادی  

ندازند، نه برای دسترسی به زندگی مرفه و سطح امريکائی ھا را به کار بيش از ھمه، ھدف اين است که  پي   -١

  .زندگی بھتر، بلکه برای تضمين قدرت اقتصادی کشور

رو می باشد، نه به اين علت که برای ذخيره سازی مشکلی داشته باشد، از ه  اياالت متحده با مشکل انرژی روب-٢

صاحب مخفيانۀ نفت مکزيک بيش از حد نيازش را در اختيار دارد، بلکه به اين علت که روسيه از اين پس به دليل ت

  .ل بازار جھانی گاز استفاده می کندو برای کنترامريکاالگوی 

نظر ه  اياالت متحده در زمينۀ علمی و فنی نبايد روی مھاجرت مغزھا که بيش از پيش ناياب ب از اين پس رھبری-٣

  . کند، بلکه بايد نظام آموزشی خود کشور را وارد کارزار سازدمی رسد تکيه

از اين .  نظم نوين اقتصادی بايد اياالت متحده را به نخستين مقصد سرمايه گذاری ھا در سطح جھانی تبديل سازد-٤

  . صوری داردشويقی در اينجا و آنجا صرفاً وجهپس گسترش تمام عناصر ت

  .رفی که جھان را فرا گرفته برای تحميل توليدات خود استفاده کند اياالت متحده بايد از فقر شگ-٥

  

C-ايدئولوژی   

اين اصطالح بايد در مفھوم آنگلو ساکسون درک شود . سرزنش ناپذير است» حقوق بشر « اياالت متحده در زمينۀ 

رايج بود يعنی  نسهانقالب فرا به مفھومی که در نه ھرگزيعنی حفاظت از افراد در مقابل اختيارات دولت، ولی 

فرد در مقام رھبر خود تلقی به مفھوم انتخاب رھبران از بين برگزيدگان نبود، بلکه » حقوق بشر و حقوق شھروند «

  .می شد

گرچه اعضای سازمان سيا تجربيات . دولت اوباما به اعمال شکنجه پايان داد و حقوق زندانيان را تضمين کرد

اطر جناياتی که مرتکب شده اند مورد پی گرد قانونی قرار ه خآزمايشگاھی روی زندانيان انجام داده اند ولی ب

 فردی که به شکل غير قانونی در دوران بوش روی ٨٠٠٠٠نخواھند گرفت، و به ھمين گونه ھيچ تحقيقی دربارۀ 

عالوه . زندانی شده بودند صورت نخواھد گرفتکشتی ھای ارتش نيروی دريائی اياالت متحده در آبھای بين المللی 

 ھيچ اطالعاتی در راستای سرکوب افکار عمومی NSAبر اين بايد باور کنيم که آژانس امنيت ملی اياالت متحده 

ئی در فراخوان ھای بين المللی به مرکز وزارت امريکاجمع آوری نمی کند، و ھيچ اطالعاتی را به نفع شرکت ھای 

  .منتقل نمی سازد  Advocacy   Center  متحدهبازرگانی اياالت

جز برای تلويزيون صرب ھا، عراقی ھا، ليبيائی ه ب[ آزادی بيان : اياالت متحده از اصول جھانشمول دفاع می کند 

و آزادی گردھمآئی ] ولی نه آزادی برای آگاھی [ ، آزادی آئين ]ھا و سوری ھا که شبکه ھای آنھا را بمباران کرد 

آراء % ٨٨ را با  جز برای سوری ھا که بشار اسده ب[ ق مرتبط به گزينش رھبران به شکل دموکراتيک ھا، حقو

اياالت ]. ولی تنھا در مورد حقوق کيفری نزد ديگران [ ، و حق برخورداری از روند عدالت عادالنه ]انتخاب کردند

حز يزدانی ھا، و کاتوليک ھا و ه ولی ب [ متحده از جوامع شکننده دفاع می کند، مانند اقليت ھای قومی و مذھبی

تنھا به اين علت که ھيچ ھزينه ای [ ، معلولين، ھمجنسگرايان مرد و زن، دوجنسی ھا ]اردتدکس ھا در خاورميانه 

  .، و کارگران مھاجر]جز مکزيکی ھائی که سعی می کنند از مرز عبور کنند ه ب[ ، افراد مھاجر ]برايشان ندارد 

از ھمين رو از القاعده در .  پشتيبانی می کند ز دموکراسی ھای نوين به ويژه پس از بھار عرباياالت متحده ا

 ھنوزاز قيام القاعده عليه جمھوری عرب سوريه   پشتيبانی کرد و به ھمين گونهاانقالب عليه جمھوری عرب ليبي

ا آگاھی به اين امر که ھيچ بيمی از اياالت متحده در عين حال عليه بزھکاری مبارزه می کند، ب. پشتيبانی می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

خودشان اطمينان دارند که مخفيانه ه سوی اعضای کنگره تھديدشان نمی کند و جای سرزنشی برای آنھا نيست و ب

  .پولی دريافت نکرده اند که آراء را دستکاری کنند، ولی در فھرست اعالم کرده اند

 با گزينش مخاطبان خودشان به شکلی که ،من ھا در خارجمک ھای مالی به انجاياالت متحده ھمچنان به ارسال ک

  .را استتار کند ادامه می دھد» انقالب ھای رنگی « بتواند 

ولی برای خودشان مانعی نمی بينند که دست به [ سرانجام، اياالت متحده کشتارھای جمعی را پيشبينی می کند 

جای چنين کاری آنھا را ه  جانشان حفاظت کنند ولی  ليبيائی که قرار بود از١٦٠٠٠٠کشتار جمعی بزنند، مانند 

ولی تنھا به [از ديوان کيفری بين المللی پشتيبانی می کند  هی تحقق چنين آرمانی، اياالت متحدبرا]. بمباران کردند 

  ].را تحت پی گرد قانونی قرار ندھد  هاين شرط که کارمندان اياالت متحد

  

D- یئ نظم نوين منطقه  

اياالت متحده « رچه چين با اياالت متحده در رقابت است، ولی ھر دو از برخورد اجتناب می کنند و گ: خاور دور 

با اين وجود، از آنجائی که ھرگز به اندازۀ کافی با . »جو خواھد کرد  و گسترش مناسبات سازنده را با چين جست

ر ادامه می دھد و از ھم اکنون برای جنگ جائی نيروھايش را به سوی خاور دوه احتياط نيستيم، اياالت متحده جاب

  .جھانی آماده می شود

ی که به اروپائی ھا تحميل کرده است، به عنوان مشتری اصلی و در ئمتحده با اتکا به اتحاديۀ اروپااياالت : اروپا 

  .عليه روسيه استفاده می کند» ھمکار ضروری « عين حال به عنوان 

برای چنين امری، . رزمين اشغالی توسط يھوديان را در فلسطين تضمين می کنداياالت متحده بقای س: خاور ميانه 

به ويژه در پی ايجاد اتحاديۀ نظامی بين . تداوم کار بست فن آوری ھای نظامی از اولويت برخوردار خواھد بود

زعۀ اسرائيل اسرائيل، اردن و کشورھای خليج فارس به رھبری عربستان سعودی می باشند که قاطعانه اسطورۀ منا

  .و عرب را منتفی خواھد ساخت

پشتيبانی مالی به عمل خواھند آورد، و به شکلی به آنھا کمک خواھند » رھبران جوان « اياالت متحده از : فريقا ا

  .کرد که به شکل دموکراتيک برگزيده شوند

قاومت می کنند مبارزه خواھد اياالت متحده برای دموکراسی در ونزوئال و کوبا که در مقابلش م: ی التين امريکا

  .کرد

  

E-نتيجه   

در نتيجه گيری نوشته ھايش، رئيس جمھور اوباما يادآور می شود که اين برنامه در صورتی تکوين خواھد يافت که 

جمھوری خواھان و دموکرات ھا با يکديگر ھمکاری کنند، و اين موردی است که به نحوی خاص روی طرح 

  . داردافزايش بودجۀ نظامی تأکيد

، رئيس ٢٠١٢در سال . برای درک دکترين نوين امنيت ملّی اياالت متحده بايد آن را با وضعيت عينی تالقی داد

را رھا کرده بود، يعنی قانون جبھۀ قوی تر که ھر کسی را خواست » جنگ پيشگيری کننده « جمھور اوباما نظريۀ 

با توجه به اصول . قطع نظر کرد» دد خاورميانۀ بزرگ ترسيم مج« اين بار، رئيس جمھور از طرح . از بين ببرد

اعالم شده در باال، می توانيم نتيجه بگيريم که اياالت متحده از اين پس داعش را به سوی روسيه سوق خواھد داد، و 
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سرانجام استقالل کردستان عراق را به رسميت نخواھد شناخت، و امنيت اسرائيل را به اردن و عربستان سعودی 

  . قرار بود به روسيه واگذار شود٢٠١٢ند سپرد و نه به شکلی که در سال خوا

واشنگتن طرح سازماندھی : دکترين اوباما در تاريخ به عنوان اعالم شکست و اعالم مصيبت به ثبت خواھد رسيد 

ه،  سال گذشت٧٠طی . مجدد ارتش را رھا می کند و دوباره پا در رکاب گسترش نيروھای نظامی اش می گذارد

 يعنی دورانی که اياالت ١٩٩١-٩٥جز در سال ھای ه بودجۀ نظامی کشور ھمواره در حال افزايش بوده است، ب

 وقتی که به بی سر و ٢٠١٤- ٢٠١٣متحده در فکر تسخير جھان از طريق سياست ھای اقتصادی بود، و در سال 

ال پيش، ھر اندازه بيشتر پول در ارتش در واقع از چند س. سامانی و ھرج و مرج در سازماندھی ھايش آگاھی يافت

با اين وجود ھيچ کس موفق به اصالح نظام .  سرازير کرده، نيروھای نظامی کارائی کمتری را نشان داده اندامريکا

در نتيجه، می بايستی برای مولوخ بيشتر قربانی کنند، با تقديم بودجۀ بيشتر . نشد، نه دونالد رامسفلد و نه چاک ھاگل

  .ن گونه با بر پا کردن جبھه ھای جنگ بيشترو به ھمي

  پروندۀ ضميمه  
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  امۀ ھنر و مبارزهگاھن

  ٢٠١٥ بروری ف٨

Obama réarme  

 


