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  اوباماو 

  

ھمان گونه که می توانيم در اين مدت اخير در نشريات تخصصی مختلف ببينيم، دولت اوباما، با وجود وضعيت نامساعد 

يکی از نتايج اين رويکرد . ه تضمين کنداقتصادی در کشور، بر آن است تا وضعيت برتر را برای آيندۀ اياالت متحد

ر دولت پيشين در زمان بوش که از خالف ستراتژی نظامی د. روياروئی فزاينده با چين در غرب اقيانوس آرام است

 آن را به عنوان دوران باستان تلقی می کنند، اوباما نظر می رسيد و امروز تقريباً ه يدگاه فکری به طريق اولی ساده بد

  . م بخشيدن به حاکميت اياالت متحده در زمينّۀ جغرافيای سياسی در جھان به تکنولوژی پيشرفته تکيه می کندبرای تداو

جنگ سايبری به مدد ويروس ھای رايانه ای و کرم ھای رايانه ای عليه سامانه ھای حساس دشمن مانند شبکه ھای 

 به برنامۀ ٢٠١٢ه با ارسال آن ضايعاتی در سال را به ياد داريم ک» استاکس نت«ويروس .  و الکتريسيتهکمپيوتری

 استاکس نت را با جنگ ھوائی تشبيه کرده و آن را سالحی دقيق و کمپيوترمھندسان . وارد ساخت) ١(ی ايرانئھسته 

بين ابزارھای فن آوری برتر، دولت اوباما به ھمچنين ھواپيماھای جنگندۀ بی . ماھر در جنگ سايبری تلقی کرده اند

 می باشد، با اين ئیاين پھپادھا تنھا به دليل چند آئين نامۀ سياسی دارای محدوديتھا. را در اختيار دارد) يا پھپاد(خدمه 

ھل «وجود رھبران نامطلوب ازديدگاه پنتاگون يا اعضای کليدی القاعده از اين پس توسط بمب ھای ھدايت شوندۀ ليزری 

اب می شوند به ھدايت افسرانی که در پايگاه نوادا مستقر ھستند ھدف که از روی اين پھپاد ھا پرت) آتش جھنم(» فاير

حال اگر اين نوع عمليات موجب خسارات جانبی می گردد، يعنی اگر تعدادی شھروند غير نظامی بی . گرفته خواھند شد

 اند و مأموران گناه نيز ممکن است مورد اصابت قرار بگيرند، آنھائی که حکم اين گونه مأموريت ھا را دريافت کرده

  .وليت آن را پذيرفته اندؤعملياتی مستقر در نوادا مس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 برگزيده ھستند که تخصص باالئی قطعاتسومين ابزار پر اھميت در انبار سالح ھای ستراتژيک اوباما و دولت او 

يروھای ويژه مقامات عالی دشمن توسط اين ن. داشته و نيروھای عمليات ويژه را تشکيل می دھند، مانند نيروی دلتا

 آباد در ھيبتيک نمونه از اين عمليات حذف اسامه بن الدن در پناھگاھش در پاکستان در محل . مستقيما حذف می شوند

شبيه . ئیامريکانوعی شکنجۀ (» واتربوردينگ«جوی اطالعات ضروری که از طريق  و جست) ٢( بود٢٠١١سال 

دست آمده به سيا تحويل داده می شود که ه اسارت درآمده اند بنزد مبارزان القاعده که به ) سازی غرق شدگی در آب

دست می گيرد و به شکل جزئی نيروھای نظامی را از ه وليتھای جنگی را در روياروئی با القاعده بؤبيش از پيش مس

  .شرکت در اين نوع عمليات معاف می دارد

تعريف شده اند تشابھاتی را با عمليات چريکی ھدفگيری و حذف رھبران کشورھائی که توسط پنتاگون به عنوان دشمن 

 در آن سالھا بر المانبه ويژه تروريستھای جمھوری فدرال .  در قرن بيستم نشان می دھد٨٠در اروپا در اواسط سالھای 

. رھبران عالی رتبه و تخريب اقتصاد و سپس نابودی تمام جامعه تضعيف کنندآن بودند که دولت و جامعه را با کشتن 

دولت اوباما در روياروئی با مخالفانش از طريق حذف شخصيت ھا مانند حذف رھبريت القاعده عمل می کند و از اين 

  .ديدگاه تشابھاتی را با تروريست ھای اروپائی در قرن گذشته نشان می دھد

در حالی که دولت اوباما از ابزارھای .  که اين ستراتژی را مشخص می سازد جالب توجه استبا اين وجود، اصولی

استفاده می کند، دست متحدان خود را باز گذاشته است که از ابزارھای کالسيک ) »ھای تک«(تکنولوژی برتر 

عليه » شورشيان«ه اصطالح متعارف استفاده کنند، مانند بمباران دشمنان از طريق حملۀ ھوائی، يا پشتيبانی از ب

 و مالی از طريق ھم پيمانان اروپائی يا فرماندھی به ااز مداخله در ليبي مبه عنوان مثال می تواني. نامطلوبديکتاتورھای 

  .توسط ترکيه و عربستان سعودی ياد کنيم» ارتش آزاد سوريۀ « اصطالح 

ر غير مسکونی غرب اقيانوس آرام تمايل مشابھی را يلۀ جزاأ و چين در مورد مسجاپاندر عين حال در منازعۀ بين 

  .اياالت متحده در تمام وضعيت ھای جنگی و منازعات خود را به امور لوژيستيک محدود می سازد. نشان می دھد

در آن دوران، . اين ستراتژی و بينش با ستراتژی نيکسون و کسينجر در پسا پايان جنگ ويتنام چندين نقطۀ مشترک دارد

 و کسينجر، مانند اوباما در حال حاضر، می خواستند فقط اھداف را در نظر بگيرند و از متحدان خود در جنگ نيسکون

حتی امروز، متحدان بايد کارھای کثيف نظامی را برای اياالت متحده . از طريق لوژيستيک اياالت متحده پشتيبانی کنند

  .انجام دھند

فرانسوی ھا را تداعی کند که طی دو جنگ جھانی به کار می بردند که اين شيوۀ فکری می تواند اصطالح طنز آميز 

حاکی از سرزنش به رفتار بريتانيائی ھا در اين جنگ ھا بود که می خواستند برای در امان نگھداشتن جان سربازان 

: ان را داشتند ندازند، در اين مورد بريتانيائی ھا نيز ضرب المثل خودشبيخطر ه خودشان جان سربازان فرانسوی را ب

  » !مبارزه را تا آخرين سرباز فرانسوی ادامه می دھيم«

 سال گذشته به ٢٠ئی ھا، زيرا از ديدگاه سياستمدارن واشينگتن در جنگ ھای امريکامتحدان بايد پاکسازی کنند و نه 

  .متحده راه اندازی شده استولی نمی گويند که تقريبا تمام اين جنگ ھا توسط خود اياالت . اندازۀ کافی قربانی داده اند

  

  :پی نوشت مترجم 

ی ترجمه کردم، چون ئولی من آن را مختصرا برنامۀ ھسته » برنامۀ اتمی نظامی ايران«البته نويسنده نوشته است )١(

. ی با رويکرد نظامی به اثبات نرسيده استئکه نمی خواستم اشتباه او را تکرار کنم زيرا در ھر صورت برنامۀ ھسته 

الت متحده جلوگيری از پيشرفتھای عمومی ايران و استقالل ايران است تا بتواند اه بر اين می دانيم که ھدف ايعالو

  . به مدد اپوزيسيون انيرانی به عنوان سگ نگھبان سيطرۀ منحوسش را بر ملت ايران تحميل کندالً ااحتم
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منعکس شده پذيرفته و در اين جا از آن ياد می در رسانه ھا که نويسنده چگونگی قتل اسامه بن الدن را به شکلی )٢(

  .ارشات ديگری خيلی پيش از اين تاريخ روی داده بوده استزکند، در حالی که مرگ اسامه بن الدن بر اساس گ
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