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 )٨/۴(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
 برای تشخيص سخنرانی اوباما وجود ندارد که به زودی به ی با ايران کلمه ایئدر مورد توافق ھسته ! دار دھنده ھش

 .ئی ھا ھشدار می دھد که برخی خواھان جنگ عليه اين کشور ھستندامريکابه . رئيس جمھور سابق تبديل خواھد شد

 
  

  وست تبديل شده است ؟ما به دآيا اوبا: ايران . ۴

او در عين حال می پذيرد که بايکوت . م ناکارآمد بوده استاوباما اعتراف کرد که مجازات ھا در واداشتن ايران به تسلي

 برای پرداخت حقوقھا، و زير بناھای در حال تخريب بودجه دالرد ميليارد صپان« : مرد م فشار وارد می سازد ھا به 

ائی ھستند ؟ ھمان ھ» آنھائی که«) ١. (»مجازات ھای بيشتر نيز نتيجۀ مطلوبی برای ما نخواھد داشت«ولی » .نياز دارد

با ترجيح نيروی نظامی «: که از جنگ عليه عراق دفاع می کردند و اوباما دولت بوش را مورد انتقاد قرار داد و گفت 

شات اغراق آميز سرويس ھای رجای توافق بين المللی، و با گزاه به جای ديپلماسی، حرکت يک جانبۀ اياالت متحده ب

ھزاران نفر زندگی «: باما ترازنامۀ بوش را مصيبت بار ارزيابی کرد و گفت او. »اطالعاتی ما در مورد وجود تھديدات

 و به شکل خنده آوری بزرگترين   ھزينه شددالرھزار ميليارد . شان را از دست دادند، بی آن که از تلفات عراق ياد کنيم

  » . در منطقه، ايران بودهبرند
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 به شيوۀ خاص خودش به زوال امپراتوری اياالت متحده اعتراف اين جنگ اياالت متحده را منزوی ساخت، و اوباما نيز

طور عام و در خاورميانه به طور ه اگر ما از اين ده سال گذشته چيزی آموخته باشيم، اين است که جنگ ھا ب«: کرد 

  ».جز امری سادهه خاص ھمه چيز ھست ب

 در استفاده از قدرت وقتی که ضرورتی من«گرويده است ؟ » Peace and Love«آيا اوباما به مسلک صلح و عشق 

عراق، . »ئی را به جنگ فرستادمامريکاده ھا ھزار نفر از جوانان . گاه عقب نشينی نکرده ام وجود داشته باشد ھيچ

با اين ھمه نمی ) : از طريق سعودی ھا(، بحرين و يمن )از طريق اسرائيل(، سوريه، غزه اافغانستان، پاکستان، ليبي

آيا اوباما ناگھان دست دوستی به سوی ايران دراز کرده است ؟ نه . ًم که اوباما واقعا صلح طلب بوده استتوانيم بگوئي

، »پشتيبانی از حزب هللا«، »ضد سامی«: ًدر سخنرانی او دائما کليشه ھای رايج را می شنويم . بيشتر از گذشته

برای مداخله، به (...) ن توافق بھترين زمينه را اي«: اوباما ھمواره در حال تھديد کردن است . »تخريب اسرائيل«

 عبور دالر ميليارد ۶٠٠ از مرز امريکابودجۀ نظامی .  گزينش نظامی— در صورتی که ضروری باشد —انضمام 

  ».ارتش ما ضامن نھائی خواھد بود.  استدالر ميليارد ١۵ًبودجۀ نظامی ايران تقريبا . می کند

اياالت متحده حق دارد خواست خود را به ملت ھای : س کار با يکديگر موافق ھستند اوباما و جمھوری خواھان در اسا

اوباما خود را . ژی باز می گرددياختالف نظر تنھا به انتخاب سترات. ديگر تحميل کند، حتی با تکيه به خشونت

جای وزير جنگ دونالد رامسفلد، رابرت ه ، بوش مجبور شد ب٢٠٠۶در سال . تلقی می کند» امپرياليست ھوشمند«

 چنين  West Pointوزير جنگ جديد در سخنرانی باشکوه خود در آکادمی نظامی وست پوينت . گيتس را انتخاب کند

  )٣)(٢(» .و ھرگز به شکل دراز مدت نجنگيد. ھرگز به تنھائی نجنگيد. تا وقتی که مجبور نشده ايد نجنگيد« :گفت 

، ٢٠٠١از سال . »و با تمام دشمنانتان ھم زمان نجنگيد« : محدوديت ھای اياالت متحده خواھد گفت اوباما با آگاھی به 

ن کننده ای در سال ييولی مورد تع. اياالت متحده بيش از پيش عليه ايران، روسيه و چين با خشونت رفتار کرده است

شد که تنھا می خواھد برای حفاظت از واشنگتن مسکو و پکن را به دام انداخت و مدعی .  به وقوع پيوست٢٠١١

در . يک بار ولی نه دوبار.  منطقۀ ممنوعۀ پرواز برقرار سازد، ولی ھدف واقعی سرنگونی قذافی بوداشھروندان ليبي

ه رساناين بار با دروغ ( وقتی اوباما با پا رکابی ھوالند می خواستند دمشق را بمباران کنند — برای  بار دوم —نتيجه 

ولی موضوع اصلی اين بود . کمک نظامی مخفيانه ای نيز صورت گرفت. ، چين و روسيه وتو کردند)يميائیک سالح ای

تمام .  قابل مقايسه بدانيم١٩۴٣که چرخشی تاريخی به وقوع پيوست که می توانيم آن را با نبرد ستالينگراد در سال 

  . ه به ھر کشوری تجاوز کندجھان به روشنی ديدند که اياالت متحده ديگر نمی تواند به دلخوا

ولی آيا اوباما از تجاوز به ايران قطع نظر خواھد کرد تا نيروھايش را بھتر روی اھداف اصلی يعنی روی چين و 

  روسيه متمرکز سازد ؟

  »روسيه بايد به سه کشور تجزيه شود«: برای ا دامۀ حيات 

 

Notes  

١) www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/08/05  

٢) Le Soir (Belgique) 23 avril 2008.  

 

ژھا و نظاميان ايرانی نه رجز خوانی می کنند و نه طرح ھايشان را به يئی مانند ستراتامريکاژھا و نظاميان يسترات) ٣

به » ھرگز به شکل دراز مدت نجنگيد«. م است با پيشرفت ھای فنیکنند، بلکه نظرياتشان ھم گاه می مدد غيبی منگن

در اينجا می توانيم به عنوان مثال به يکی از انواع  بمب . اين معنا است که امکانات دشمن بايد خيلی سريع تخريب شود
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شھرت » شوک و بھت«يا سالح ھای » عژی تسلط سرييسترات«ھای خوشه ای ھوشمند اشاره کنيم که در چھار چوب 

که می تواند تنھا با يک شارژ يک ستون تانک يا زرھپوش را »  معجزۀ پی در پی١٣«اسلحه ای به نام . خاصی دارد

طول انجاميده است، ويدئوی زير را ه  سال ب١٧ Joel Bernsteinتخريب کند، اختراع اين سالح برای جوئل برنشتاين 

  :ببينيد  

s_7UU80IPGd=v?watch/com.youtube.www://https  

 ٢٠١۵مبر  سپت٩

  

  :لينک متن اصلی 

fr=lang?html.5365,mondial-conflit-un-envisage-Obama/info.michelcollon.www://http  

 

  

 

 


