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 )٨/٨(جنگ جھانی در چشم انداز اوباما 
جنگ جھانی آماده می سازد ؟ نخبگان اياالت متحده يک دست امپراتوری در حال زوال، آيا اياالت متحده خود را برای 

  و چه کاری از عھدۀ شھروندان  جھان امروز برمی آيد ؟ نظر نمی رسنده ب

  

  رئيس جمھور آيندۀ اياالت متحده چه خواھد کرد ؟. ٨

اوباما . ا سخنرانی کردنتانياھو که به کنگره دعوت شده بود عليه اوبام! در واشنگتن آشوب و به ھم ريختگی حاکم است 

خاطر بی احتياطی در رابطه با روسيه مورد انتقاد قرار ه کيسينجر کاخ سفيد را ب. جمھوری خواھان را جنگ طلب ناميد

ين مبارزه می کنند، دست راست و پايمان را گم می ئوقتی می شنويم که اسکادران ھای مسلمان زير پرچم اوکرا« ( داد 

  )١) (» کنيم 

مديريت زوال امپراتوری يا ماجراجوئی بزرگ نظامی ؟ اين : ً، نخبگان اياالت متحده عميقا پراکنده ھستند کوتاه سخن

. نظر می رسنده پس از شکست بوش، نخبگان خيلی پراکنده ب« : ، ما نوشتيم که ٢٠٠٨در سال . پراکندگی تازگی ندارد

» . ءر سفارشات نظامی، ترسانيدن ھم پيمانان و رقباجنگ ھای پی در پی، افزايش حداکث: نخستين گزينش نظامی است 

 و بيشتر بايد  اشکال خشونت غير مستقيم که کمتر قابل رؤيت باشد: گزينش ديگر، که برژينسکی از آن دفاع می کند «

روی سرويس ھای مخفی تکيه کرد، مانورھای بی ثبات سازی، جنگ از طريق کشورھای ميانجی، و تشويق 

  )٢(». بزھکاری

رای نخستين گزينش، پيش از اين ما مطالبی دربارۀ برنامۀ مخوف و ھولناکی که توسط پنج تن از مقامات نظامی عالی ب

 مرکز ه فرماندJohn Shalikashviliاز جمله جان شاليکاشويلی (رتبۀ غربی طرح ريزی شده بود را منتشر کرديم 
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رح پيشبينی می کرد که يک فرماندھی برای ھمآھنگی اياالت اين ط).  ناتو در اروپاهفرماندھی اياالت متحده و فرماند

. يعنی ايجاد يک سوپر دولت جھانی. تالنتيک تدارک ببينندامتحده، اتحاديۀ اروپا و ناتو در تمام عمليات مرتبط به منطقۀ 

 الملل و ، با نقض حقوق بين»فريقاادر سطح امور مالی و در «طور مشخص بايد چين خطرناک را ھدف بگيرد ه که ب

ی می بايستی اذھان عمومی را برای ئاين اردوی رسانه «( و با نظامی سازی رسانه ھا  به بھانۀ جنگ پيشگيرنده

 اروپا به دقتی که برای ناتو به کار ۀما فرمولی برای اصالحات اتحادي«، ضد دموکراتيک )»مداخلۀ نظامی آماده سازد

و گستاخی شان تا جائی است که می . »ز مراجعه به مردم اجتناب کنيم می بريم پيشنھاد نمی کنيم، از اين جھت که ا

نديشيم و بخواھيم از آن ر می رسد، ولی اگر به خساراتی بينظه ی نامناسب بئدر نگاه نخست، سالح ھسته « : گويند 

  !بدون شرح » .ی خردمندانه خواھد بودئاجتناب کنيم، کاربرد سالح ھسته 

ن و مک کين تأمين بيشتر از کلينتو او را خيلی (، شرکت ھای چند مليتی اوباما را انتخاب کردند ٢٠٠٨ولی در سال 

ين، و سوريه آيا به مشکالت تازه ای دامن ئ، اوکراادر ليبي» موفقيت ھايش«سرانجام برای چه نتيجه ای ؟ ). مالی کردند

   نشده است ؟، شکستن پيوندھائی که خواھان آن بودژی ھرج و مرج موجب در ھمينمی زند ؟ آيا سترات

 نظامی را افزايش ۀحتی اوباما بودج. در واقع، تمام رؤسای جمھور اياالت متحده از روش ھويج و باتون الھام گرفته اند

را مطرح می کنند و » خشونت چين« در يک مسابقۀ تسليحاتی ؟ رسانه ھای غربی بيجينگبرای کشاندن مسکو و : داد 

يعنی ) ٢،١ %بيجينگ( توليد ناخالص داخلی را برای ارتش ھزينه می کند ۴% فراموش می کنند که اياالت متحده  

 ناتو می ه فرماندStoltenberg با اين وجود، ستولتنبرگ . بيجينگ برای دالر ميليارد ٩۵ در مقابل دالر ميليارد ۴۶٠

تنزل سطح زندگی برای تأمين مالی بمب ). ٣( تحميل کندخواھد ھزينۀ بيشتری را برای جنگ به کشورھای اروپائی

نظر ه پرسش مناسبی ب» رئيس جمھور چه خواھد کرد ؟« افکن ھائی که در ھمه جا مرگ را حاکم سازند ؟ سرانجام 

ولی به طريق اولی بايد بپرسيم که ما برای جلوگيری از چنين مصيبتی چه خواھيم کرد ؟ انتخابات رياست . نمی رسد

: ری مثل يک نمايش به تماشا گذاشته می شود، ولی بايد آن را به مبارزه ای جھانی در سطح توده ھا تبديل کنيم جمھو

  .فشار حداکثر روی اياالت متحده برای منصرف ساختن آنھا از اجرای اين طرح مرگبار

آن از مراحل مختلفی عبور بازسازی . تش جنگ زبانه می کشد، جنبش صلح ناپديد می شودآدی اين است که وقتی يتراژ

  :می کند 

مطالعه و بررسی صفحات بزرگ تاريخ جنبش ھای ) ٢. تحليل و بيان ستراتژی جنگ ھای مخفيانه توسط رسانه ھا) ١ 

رو ه ھر کجائی که باشيم با ھمان دشمن روب. و به ويژه، پيوند جنگ ھا به مسائل زندگی روزمرۀ مردم) ٣. ضد جنگ

اگر اجازه دھيم که بر جھان تسلط يابند و تمام ثروت ھايش را تصاحب کنند، مواد .  چند مليتیشرکت ھای: خواھيم بود 

اوليه و نيروی کار، فاصلۀ فقر و ثروت بيش از پيش افزايش خواھد يافت و جنگ نيز در خدمت حفظ بی عدالتی خواھد 

  . بود

  !پيش به سوی جنبش ضد جنگ 

  ٢٠١۵مبر سپت ٢۶

  م شکستن روسيه به ھدف تبديل شده، در حالی که سازش و سازگاری با آن بايد ھدف باشددرھ:  ھنری کيسينجر )١
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