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  2016 وضعيت کشور امريکا در سال سخنرانی

 مبارزۀ من:   اوباما
Discours 2016 sur l’état de l’Union 

Obama : Mon combat 
ھای کشورش را  رئيس جمھور اوباما فرصتی بود تا مزيت  دربارۀ وضعيت کشور برایهساالن آخرين سخنرانی سنتی

. است ھا بھترين در سرتاسر کرۀ زمين در تمام زمينه مديحه سرائی کند و بگويد که اياالت متحده بر شمارد و دربارۀ آن

 به ھمين علت حتی. به دليل و برھان ھای متقاعد کننده ای تکيه نداشت امريکاشکوه  ان او در وصفمتأسفانه ھنر بي

خواه او نيز روی ھمين  و رقبای جمھوري توانست واقعيت زوال يابندۀ اياالت متحده را پنھان کند شکوھمند او نمی نطق

  .دشان برگزيدندخو موضوع پافشاری کردند و آن را به عنوان مضمون اردوی تبليغاتی

  ٢٠١۶جنوری  ١٨/)سوريه(دمشق  /شبکۀ ولتر 

  

 برگزار شد، پيش از اوباما توسط رئيس جمھور جنوری ١٣، که در امريکاآخرين سخنرانی دربارۀ وضعيت کشور 

خارج از چند اشاره به ). 1(ھمه برای منعکس ساختن زندگينامۀ خودش در تخيالت ھم ميھنانش در نظر گرفته شده بود 

، نطق او وصف طوالنی و شکوھمندی بود دربارۀ برتری دونالد ترامپخواه ئی ھای نامزد جمھوريخطر اغراق گو

نظر می رسيد که از ه کشورش و با پيشنھادی برای اصالح زندگی سياسی به پايان رسيد که به ھمان اندازه ضروری ب

  . واقعيت عملی به دور بود
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  »نيرومندترين اقتصاد جھان«

 و با ثبات ترين اقتصاد جھان  نيرومندترينامريکااياالت متحدۀ  امروز« :   با اين جمله آغاز کرد کهبامابارک او

  ).2(»است

المللی پول باور داشته باشيم، اياالت متحده البته مھمترين توليد  ولی آنچه را که نگفت، اين بود که اگر به صندوق بين

ر توليد ناخالص داخلی را در مقياس برابری قدرت خريد در نظر بگيريم ناخالص داخلی اسمی را داشته است، ولی اگ

 دست بکشيم و آنچه را که قابل مقايسه دالردر اين صورت مقام دوم را احراز خواھد کرد، به اين معنا که از شمردن 

 مقام نخست را احراز ًعمال، نخستين قدرت اقتصادی جھان، از اين پس اياالت متحده نيست، بلکه چين. است مقايسه کنيم

  .کرده است

رئيس جمھور عالوه بر نفی چنين واقعيتی اظھار داشت که با وجود اين برای تقسيم عادالنه تر ثروت ھنوز خيلی کارھا 

يعنی کنسرسيوم بانک ھای ) امريکارزرو فدرال نام رسمی بانک مرکزی اياالت متحدۀ (ذخيرۀ فدرال . برجا مانده است

 کاھش داشته ۵% را به عھده دارد، در بررسی ھايش مشاھده کرده است که ميانگين درآمددالرخصوصی که مديريت 

. ًئی ھا عموما در فقر بيشتری سقوط کرده اندامريکابه عبارت ديگر، اگر سوپر ثروتمندان ثروتمندتر شده اند، . است

 يک چھارم باقی ٧%اختيار دارند، و  جمعيت بيش از نيمی از کل ثروت  را در ٣%نابرابری به شکلی است که تنھا 

 مردم به ھمان حدی بازگشتند که ٩٠%، ٢٠٠٨-٠٩در دوران بحران .  آخرين ربع را در اختيار دارد٩٠%مانده، و  

  . در اختيار داشتند، در ھمين دوران چينی ھا ثروتشان را چندين برابر افزايش دادند١٩٨۶در سال 

با . ور روی صنعت اتومبيل تأکيد داشت که امسال در بھترين وضعيت بوده استد سالمتی صنايع، رئيس جمھئي برای تأ

بينيم که  ھای قابل دسترسی مراجعه کنيم، می که از ارقام اطالع دقيقی نداريم، اگر به داده وجود اين، عالوه بر اين

گاه شمار اتومبيل ھای فروخته شده چه از ديد.  بوده استجاپاننخستين توليد کننده در سطح جھانی نه اياالت  متحده بلکه 

در واقع، اصل درآمدھای اياالت . يا به ويژه از ديدگاه سود و درآمد، دورادور تويوتا مقام اول را احراز کرده است

در نتيجه، اين . گيرد که خريداری کرده است کنند بستگی ندارد، بلکه از حق امتيازاتی منشأ می متحده به آنچه توليد می

ی که در حال حاضر در سازمان تجارت جھانی رايج است و ھمه آن را قانونی می دانند، گرچه پيش از اين درآمدھائ

  .چنين حق امتيازی وجود نداشت و در آينده نيز ممکن است وجود نداشته باشد

که برخی دليل و برھان ھای  جنبش اشغال وال استريت را به حساب خودش گذاشت، رئيس جمھور  پس از آن

ھای  ھا را پيشنھاد نکرد، ولی برای پانسمان برخی جراحات کمک کترين اقدام اصالحی برای رفع اين نابرابریکوچ

سپس، ناگھان به موضوع ديگری پرداخت و طرح مبارزه عليه سرطان را ياد آور شد و . متنوعی را پيشبينی کرد

  . و ھوا پشتيبانی می کنداظھار داشت که از گردھمآئی اياالت متحده پيرامون موضوع وضعيت آب

 به موضوع مرکزی خود پرداخت اوبامابا نفی نظريه پردازانی که از سقوط اقتصادی حرف می زنند، رئيس جمھور 

 توجو ھيدکی و آدولف ھيتلراگر اشتباه نگفته باشم، پس از . يعنی موضوع برتری نظامی اياالت متحده بر تمام جھان

  .در گفتار يک رئيس جمھور مطرح می گرددنخستين بار است که چنين موضوعی 

  

  نيرومندترين ارتش جھان

اياالت متحدۀ . اجازه دھيد چيزی به شما بگويم. تر شده است  ضعيفامريکااند و  تر شده اند که دشمنان قوی به شما گفته« 

 نزديک نمی امريکاکس به  ھيچ. ھمين و بس) حضار دست می زنند. (ھمين و بس.  نيرومندترين ملت جھان استامريکا

ما برای .  نزديک نمی شودامريکاکس به  ھيچ). حضار دست می زنند. (شود  نزديک نمیامريکاکس به  ھيچ. شود
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 ما بھترين نيروی رزمی تاريخ جھان را به وجود قطعات. مان بيش از مجموع ھشت کشور بعدی خرج می کنيم نظاميان

دانند که  ھامت حملۀ مستقيم به ما و يا ھم پيمانان ما را ندارد، زيرا میھيچ ملتی ش). حضار دست می زنند. (آورده اند

دھد که وقتی من برای رياست جمھوری برگزيده شدم  بررسی ھا نشان می. چنين راھی به ويرانی آنھا خواھد انجاميد

 و يا  بيجينگکس به  و در مورد مسائل مھم بين المللی، برای حل مسأله ھيچ وضعيت ما در جھان باالترين بوده است

  ).3(») حضار دست می زنند(خوانند  ما را فرا می. مسکو نگاه نمی کند

نخستين نکته در سخنرانی برندۀ جايزۀ نوبل صلح در اين نکته است که در پی برشمردن شکوھمندی ھای ارتش  -

ای است که تمام جھان به  زهکشورش در دفاع از ميھن نبود، بلکه می خواست بگويد که برتری نظامی کشورش به اندا

ھای آن بلکه تنھا از  به عبارت ديگر، او بر اين باور است که اقتدار کشورش نه از توانمندی. واشنگتن نگاه می کنند

  .ترس و وحشتی منشأ می گيرد که ايجاد کرده است

 جمھوری باالترين نکتۀ دوم مرتبط است به ميزان برتری و بررسی ھائی که در زمان گزينش او برای رياست -

ًمشخصا، اين دليل و برھان . که نامی از نويسندگان برده شود وضعيت را برای کشور اعالن کرده بوده اند، البته بی آن

.  را بر کشورھای ديگر را نشان می دھدامريکااجازه نمی دھد  که اقتدار طبيعی کشور او را ارزيابی کنيم، بلکه تسلط 

 واشنگتن برای مشکل. ايد به عنوان يکی از خصوصيات تفکر سياسی اياالت متحده تلقی کنيمبی گمان اين موضوع  را ب

  . زندگی، آزادی و خوشبختی نيست، بلکه بر اساس آنچه در اعالميۀ استقالل نوشته شده، برتری بر ديگران است

ک اياالت متحده در ژيي در بارۀ اھداف سترات١٩٩١ در گزارش مشھورش در سال Paul Wolfowitz زپل ولفووي

جھان بدون اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی حفظ برتری کنونی بود، به انضمام تضعيف ھم پيمانان، به ويژه تضعيف 

به ھمين علت امروز نقش ارتش اياالت متحده دفاع از منافع مردم . نجامدت متحده بياروپا حتی اگر به تضعيف خود اياال

اين موضوع .  استامريکا ملت ھای ديگر در پيشرفت و سبقت گرفتن از اياالت متحدۀ  نيست بلکه جلوگيری ازامريکا

ًدر خاورميانه کامال آشکار است، ولی اين موضوع در رابطه با بقيۀ کشورھای جھان نيز به ھمين شکل مطرح می 

  .باشد

. مه چيز را با پول خريداری کند فکر می کند که می تواند ھبارک اوبامائی، امريکا نکتۀ سوم، مثل اغلب شھروندان -

کمی پيشتر اعالن کرده بود که سرمايه گذاری مالی و دولتی در پژوھش برای درمان بيماری سرطان می تواند اين 

در مورد ارتش .  می توانيم جرقۀ ژنی را نزد پژوھشگران تحريک کنيمدالرگوئی با ريختن . بيماری را ريشه کن کند

بر اين اساس او . ه بودجۀ آنھا بی ھيچ ابھامی به ايجاد نيرومندترين ارتش ھا انجاميده استاياالت متحده، می گويد ک

از دوران جنگ ھای ايران و يونان .  می سنجددالر کل قوا می باشد که ارزش و شھامت سربازان را با هنخستين فرماند

تجھيزات بيست برابر آنھا بود به فرماندھی که به پيروزی يونانيان در مقابل سپاھی انجاميد که از ديدگاه نفرات و 

پيشرفته ترين ارتش دنيا به ) صاھال(امپراتورھائی مانند داريوش و خشايارشاه، تا شکست ارتش دفاعی اسرائيل 

پشتيبانی لوژيستيک اياالت متحده نيرومندترين در جھان، در روياروئی عليه تعدادی از مبارزان مقاومت حزب هللا به 

وريه و ايران، تمام اين موارد به ما نشان می دھد که خواست و شھامت مردان بر عظيم ترين بودجه ھا غلبه پشتيبانی س

  .می کند

 در اشاره به روسيه و چين به سختی می تواند نگرانی اش را در رابطه با گسترش بارک اوبامانکتۀ چھارم، سخنرانی  -

ی می تواند در کالينينگراد، در دريای سياه و در سوريه ببيند که امروز ھر کس. صنايع نظامی اين کشورھا پنھان کند

در صورت جنگ کالسيک در روياروئی با ناتو، ھيچ . تکنولوژی روسی نيروھای ناتو را به حاشيه کشانده است

 از نفس افتادن صنايع اياالت متحده به ويژه در زمينۀ .ترديدی وجود ندارد که روسيه به سرعت پيروز خواھد شد
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 يک ھواپيمای ٣۵اف .  را داده است٣۵اف  سال است که پنتاگون قول ساخت ٢٠نزديک . ھواپيمائی قابل مشاھده است

ور ولی نه تنھا از مرحلۀ تکوينی بسيار د. چند منظوره خواھد بود که بايد جايگزين تمام ھواپيماھای جنگی کنونی شود

است، بلکه در اين مدتی که مھندسين اياالت متحده برای چندمين بار در طراحی آن تجديد نظر می کردند، روسيه 

 را ساخت که از تمام ھواپيماھای  بی١٠چنگدو جی  خود را با توان مانور بی بديل توليد کرد، و چين نيز ٣۵ سوخو

 قابليت توليد بی بديل است، ولی تجھيزات متعارف آنھا به شکل بی گمان اياالت متحده در. رادار گريز پيشی گرفته است

  . گسترده باطل شده و تنھا برای دولت ھای کوچک  می تواند جذبه ھائی داشته باشد

 از خطر تروريسم ياد کرد و اطمينان داد که عليه القاعده و اوباماپس از اين رجزخوانی ھای توخالی، رئيس جمھور 

و برای اثبات تعھداتش در مقابل آنھائی که از ناکارآمدی اتحاديۀ ضد داعش در شگفت . ردداعش مبارزه خواھد ک

  :ھستند، اعالن کرد 

وقتی شما عليه ) حضار دست می زنند. ( بپرسيداسامه بن الدن يا من ترديد داريد، از امريکااگر شما در تعھدات « 

طول ه اين موضوع می تواند مدتی ب) حضار دست می زنند (ئی ھا اقدام می کنيد، ما عليه شما اقدام می کنيمامريکا

  ). ۴(» )حضار دست می زنند. (نجامد، ولی حافظۀ ما طوالنی است و ھيچ چيزی از تير رس ما به دور نيستبي

 توسط نيروھای ٢٠١١ در پاکستان به سال بن الدندليل و برھانی که تنھا می توانست آنھائی را متقاعد سازد که به قتل 

  .يژۀ نيروی دريائی اياالت متحده باور کرده اند، يعنی تعداد اندکی از مردمو

  

  ديگران بی ارزش ھستند

  : سخنرانی اش را با موضوع توازن در جھان کنونی ادامه داد اوبامارئيس جمھور 

طول خواھد ه سل بخاورميانه تحوالتی را می گذراند که با توجه به منازعاتی که ريشۀ چندين ھزار ساله دارد، يک ن« 

 و روسيه در حالی که اقتصاد کشورش به حالت  مشکالت اقتصادی در اقتصاد چين که در حال تحول است. انجاميد

يعنی دولت ھائی که در حال گريز از . رکود جدی درآمده، برای پشتيبانی از اوکراين و سوريه ازمنابعش استفاده می کند

ه ما پس از جنگ دوم جھانی ايجاد کرديم در حال حاضر به  سختی می تواند با ريتم نظم بين المللی ک. مدار روسيه بودند

  )۵(» .و آھنگ واقعيت نوين ادامه يابد

. و خاور ميانه را بی ثبات ساخته کدام است» منازعاتی که ريشۀ چندين ھزار ساله دارد«ھيچ کس نمی تواند بگويد اين 

تمام امکانات خود را به کار می بندد تا کشورھای در حال توسعه را تخريب در واقع، از دوران جيمی کارتر، واشنگتن 

و نحوۀ طرح . کند و در عين حال روی آنھائی تکيه می کند که از ناآگاھی خود بھره مند ھستند مثل عربستان سعودی

  .له را نيز به نسل آينده موکول می کندأکنونی را توجيه کرده و راه حل مس ھرج و مرج ألۀمس

کاھش کنونی بورس . ًاقتصاد چين مطمئنا در حال گذار است، ولی مثل خود اياالت متحده که از رشد به رکود تمايل دارد

 به اين علت که شرکت ھای مھم چينی يا دولتی ھستند يا از سوی ءابتدا. ھای چينی واقعيت اقتصادی را منعکس نمی کند

کاھش ارزش .  بيرون می آيدين و يواناين علت که از جنگ بين بورس ھای غربی قيمت گذاری شده اند، و سپس به 

  . موجب شد که چين نيز ارزش پول خود را کاھش دھدجاپان نخست وزير شينزو آبه توسط جاپانپول 

انقباض اقتصاد روسيه از ضعف درون بودی آن منشأ نمی گيرد، بلکه نتيجۀ محاصرۀ اقتصادی غرب است، محاصره 

ور کرد به سوی شرق متمايل شود، يعنی مناسباتی که از مدت ھا پيش خواھان آن بود ولی توفيقی ای که مسکو را مجب

ه که اوکراين و سوريه دولت ھای مشتری بوده اند مسخره ب از سوی ديگر ادعای اين. در اين زمينه به دست نياورده بود

در مورد سوريه بايد .  روسيه نيز نبود طرفدار روسيه نبود، گر چه مخالفويکتور يانوکويچنظر می رسد، دولت 
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 به باز سازی ٢٠٠٧دانست که پس از فروپاشی شوروی بخش مھمی از مناسباتش را با مسکو قطع کرده بود و در سال 

ھيچ اھمتی : در نتيجه دروغ پردازی در اين حد تنھا می تواند تالشی باشد برای کتمان شکست . اين مناسبات نائل نيامد

  . روسی و يا طرفدار روسيه شده باشند، زيرا ھميشه به ھمين شکل بوده استه،مه و سوريندارد که کري

 کشورھای ديگری را در مقايسه با کشور خودش بی ارزش معرفی کرد در اوباماسرانجام پس از اين که رئيس جمھور 

ی مشخص نکرد که سازمان مورد سازمان ملل متحد اظھار نارضايتی نمود زيرا نمی تواند خودش را تطبيق دھد، ول

- بان کیًمطمئنا اشارۀ او به سازمان ملل متحدی بود که به مديريت .  ملل متحد با چه چيزی بايد خودش را تطبيق دھد

 در ٢٠١٢ نه تنھا به نفع صلح کاری از پيش نبرده اند بلکه جنگی را سازماندھی کردند که از سال جفری فلتمنو  مون 

. جوی بنيانگذاری مؤسسات آلترناتيو ديگری ھستند و در نتيجه، تعدادی از کشورھا در جست. سوريه مشاھده می کنيم

.  نظام بانکی آلترناتيو خود را در حاشيۀ صندوق بين المللی پول و بانک جھانی ايجاد کرده استبريکساز اين پس، 

  .د از دور خارج می شوديکی پس از ديگری، تمام مؤسساتی که واشنگتن بنيانگذاری کرده توسط رقبای جدي

اين .  خواستار اصالح کنگره شد تا او را از تأمين مالی البی ھا معاف کندبارک اوبامابرای پايان دادن به سخنرانی اش، 

.  مردم فکر می کنند که به شکل دموکراتيک در پارلمان معرفی می شوند٣%مضمون مردمی در کشوری است که تنھا 

اين . ور برای تحقق بخشيدن به چنين آرزوی پارسا منشانه ای ھيچ اقدامی نخواھد کردولی روشن است که رئيس جمھ

طی سخنرانی او، کمتر از نيمی از پارلمانی . موضوع را تنھا برای جلب اعتماد مردم به رژيم خودش مطرح کرده بود

  .ھا برای او دست زدند

Thierry Meyssan  

 

[1] “Obama’s final State of the Union Address”, by Barack Obama, Voltaire Network, 13 

January 2016. 

[2] “The United States of America, right now, has the strongest, most durable economy in the 

world”. 

[3] “Well, so is all the rhetoric you hear about our enemies getting stronger and America 

getting weaker. Let me tell you something. The United States of America is the most powerful 

nation on Earth. Period. (Applause.) Period. It’s not even close. It’s not even close. 

(Applause.) It’s not even close. We spend more on our military than the next eight nations 

combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world. (Applause.) No 

nation attacks us directly, or our allies, because they know that’s the path to ruin. Surveys 

show our standing around the world is higher than when I was elected to this office, and 

when it comes to every important international issue, people of the world do not look to 

Beijing or Moscow to lead — they call us. (Applause.)” 

[4] “If you doubt America’s commitment — or mine — to see that justice is done, just ask 

Osama bin Laden. (Applause.) […] When you come after Americans, we go after you. 

(Applause.) And it may take time, but we have long memories, and our reach has no limits. 
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(Applause.).” 

[5] “The Middle East is going through a transformation that will play out for a generation, 

rooted in conflicts that date back millennia. Economic headwinds are blowing in from a 

Chinese economy that is in significant transition. Even as their economy severely contracts, 

Russia is pouring resources in to prop up Ukraine and Syria — client states that they saw 

slipping away from their orbit. And the international system we built after World War II is 

now struggling to keep pace with this new reality”. 

  :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 
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 ترجمه توسط حميد محوی

  

  :يادداشت مترجم

 درود با

 داريد دريافت پيوست در را ميسان يری تی متن آخرين خواھشمندم

 موافق مريکاا ارتش تکنولوژی ضعف مورد در او نظريات با ولی ام، کرده ترجمه را ميسان يری تی نوشتۀ من البته

 ھای پيشرفت شايد  .رسد می نظره ب آميز اغراق متحده اياالت ارتش مورد در نويسنده ریداو صورت ھر در  .نيستم

 غافلگير موجب اند کره جبران ھا زمينه برخی در مريکاا با رابطه در را شان ماندگی عقب واقع در که چين يا و روسيه

 غرب البته است، غرب از بخشی نيز هروسي خود  .است پيشگام فنی زمينۀ در ھمچنان غرب ولی باشد شده مريکاا شدن

 .رمی غرب مقابل در بيزانسی

 يا تقابل به ھمواره موضوع  .ھستم مخالفً اکيدا نيز نظامی آوری فن به نسبت ايمان و شجاعت شمردن مقدم با خاصه و

 .باشد می بررسی قابل زمينه اين در و گردد بازمی ماشين و انسان رابطۀ

  شما دريافت از سپاس با

  محوی دحمي

 

 

 

 
 


