
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  )Dmiriy Sedov ( - دميتری سدوف
  شيری. م. ا: برگردان از

 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٣
 

  سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
  مناقشه با واقعيات

 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سخنرانی جورج بوش کوچک، رئيس امريکااما رئيس جمھور سخنرانی بارک اوب

بوش در آن سخنرانی .  به يادھا آورد٢٠١٣ حمله به عراق در سال ۀ را در آستانامريکا ۀ در کنکرامريکاجمھور 

 وارد خواھند آورد، ترسيم اامريککه چگونه پھبادھای صدام حسين ضربات مرگبار به شھرھای  تصوير رنگينی از آن

  ...کرد

 مشابه ھمان تصوير را در مجمع عمومی سازمان ملل امريکاو اينک، پس از گذشت ده سال يک رئيس جمھور ديگر 

 سمی در اطراف دمشق در ۀدولت کما فی السابق در کاربرد ماد«: بارک اوباما اظھار داشت. متحد به نمايش گذاشت

اين موضوع را ھم اطالعات دريافتی از منابع مختلف راجع . نيروھای دولتی ترديد ندارد از سوی گست ماه ا٢١تاريخ 

 ئیيمياک سالح ۀ کاربرد گستردۀبه نوع تسليحات و چگونگی حمله، و ھم نتيجه گيری بازرسان سازمان ملل متحد در بار

وعيت خود سازمان ملل متحد معنی به سخره گرفتن عقل سليم و مشره ھر تصور ديگر، ب. کند در سوريه ثابت می

  .»است

ئی نه در اين باره، امريکااما طرف . معنی به سخره گرفتن عقل سليم استه  ھم، ھر گونه تصور خالف واقعيت، بواقعاً 

در نتيجه، خود اظھارات . کند  آن نيز خودداری کرده و میۀو نه در ھر مورد ديگر، ھيچ مدرکی ارائه نداد و از ارائ

  .شود د به مفھومی جز تمسخر عقل سالم تبديل نمیخودی خوه ھم ب

رسد، در اينجا  نظر میه خواھد سخنان او را باور بکنند، ب  جھان میۀ ھيچ دليل و مدرک از ھمۀاگر اوباما بدون ارائ

: دارد  اظھار میامريکارئيس جمھور . کند حرکت می» ئیامريکابرگزيدگی  «ۀنيز اوباما بر مبنای حس لجام گسيخت

 به اين دليل، که ما با فدا کردن یبخش. يک استثناء استامريکاخی ھا ممکن است موافق نباشد، ولی، من معتقدم بر«

 ۀدر بار. »جان و مال خود، آمادگی مان را برای دفاع نه تنھا از منافع خاص خود، بلکه از منافع عمومی اعالم کرديم

توضيح بيشتر خواسته شود، اما، چنانکه پيداست، اوباما غير ممکن است » ئی از منافع عمومی در خارجامريکادفاع «

  .توان انتظار داشت می پندارد، از او سخن ديگری نمی»  را بھتر از رژيم خشن قذافیااوضاع بی ثبات ليبي«که  از اين

حساب ه را ب» ترويج دمکراسی«وقت نياموخت تباه کردن زندگی جمعيت انسانی کشورھای ديگر در اثر   ھيچامريکا

  .کند ئی از واقعيات بازی میامريکاطرز زننده ای با درک ه حس خودويژگی ب. آورد
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خواست اين   میامريکاکه، رئيس جمھور  مثل اين. ھم خيلی شگفت انگيز بود» القاعده «ۀاما لحن سخن اوباما در بار

 ۀخود اين به اين مفھوم است، که گزينو . در سوريه آنقدرھا ھم خطرناک نيست» القاعده« جھان بقبوالند، که ۀرا به ھم

 که واشنگتن در پشت چه توافقات و تمھيداتی پنھان شود، از جست صرفنظر از اين. جنگ ھنوز کنار گذاشته نشده است

نحوی به ه تواند ب اين تصور، که سوريه می«: گويد اوباما می. کند جوی راه حل سياسی جنگ سوريه امتناع میو 

 ۀوقت آن رسيده است، که روسيه و ايران متوجه شوند اگر به ادام. قبل از جنگ بازگردد، يک توھم استوضعيت 

ايجاد فضا برای فعاليت :  به ھمان عاقبتی خواھد انجاميد، که خود آنھا ھراس دارندحاکميت اسد پافشاری کنند، دقيقاً 

  .»افراطيون، که در آن، آنھا ھر چه آزادانه تر عمل خواھندکرد

در اينجا ھمه چيز از وجود شکاف بين تخيل و .  بيھوده استامريکاجوی عقالنيت در سخنان رئيس جمھور  و جست

  .دھد واقعيت گواھی می

. شود ، در کشورھای ديگر ھر چه بدتر درک می»ادوارد سنودن«گری ءويژه در پی آخرين افشاه چنين گفتمانی، ب

جھان در مقابل تکبر رئيس جمھور . ر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دادندی التين دامريکاپاسخ سخت آن را رھبران 

: کند و می گويد زيرا اوباما ھنوز تھديد می.  و عدم تمايل او به در نظر گرفتن منافع ديگران بی تفاوت نمی ماندامريکا

است با ھر وسيله ای، از جمله با می باشد و آماده ) در خاورميانه (ۀ دارای منافع کليدی در منطقامريکا ۀاياالت متحد«

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتظار داشتند رئيس جمھور  .» آن دفاع نمايدزتوسل به نيروی نظامی ا

 موافقت شورای امنيت سازمان ملل  کارگيری نيروی نظامی در مناسبات بين المللی مستلزمه  در اين باره، که بامريکا

  .اما انتظارشان بيھوده بود. متحد است، سخن بگويد

 افغانستان را دستاورد سياست ۀئی از افغانستان گفت، در واقع او حماسامريکا خروج نيروھای ۀآنچه که اوباما در بار

رسد، مدير مرکز  نظر میه در واقعيت امر چگونه ب» دستآورد«که اين   آنۀدر بار. کند  تلقی میامريکا ۀاياالت متحد

خروج نيروھای بين المللی کمک به «: دھد ای مشترک المنافع، ژنرال نويکوف توضيح میضد تروريستی کشورھ

با توجه به . اميدج سياسی داخلی برای قدرت در اين کشور خواھد انۀ به ناچار به تشديد مناقش،امنيت از افغانستان

، ادر ليبي. ھھای مختلف منجر شود گروۀتواند به رو در روئی مسلحان احتمال بسيار قوی، میه واقعيات اين مناقشه ب

  .»سوريه و يکسری کشورھای ديگر خاورميانه درست چنين اتفاق افتاد

 با پيروی از امريکاکند، که محافل حاکم   سخنان بارک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حکايت از آن میۀھم

عنوان موضوع ه  آنھائی که بۀده اند و از ھممنافع خود، يک تصوير داخلی از جھان برای مصرف عمومی ترسيم نمو

 از ھيچ يک از شکستھای خود امريکاچرا که . سياست خود تلقی می نگرند، انتظار دارند به مصرف آن مشغول شوند

 استثناء ۀاين کشور با افسان. ، تا کنون ھيچ درسی نياموختا سياست خارجی، حتی در افغانستان، عراق، ليبيۀدر عرص

  .ھوش خواھد آمده  با دشواری، اما ب ناگزير، احتماالً امريکا. دھد ان به تسکين خود ادامه میبودن، ھمچن
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