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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

    ٢٠١٧ فبروری ٢٠
  

 !»ترمپيسم«نام   ويروس جديدی به
ويروس . ويروس کامپوتری و ويروس بيماری در نزد انسان و ديگر موجودات زنده: ويروس انواع و اقسام دارد

کند خودش را در يک  کامپيوتری، يک نوع از بدافزار است که در اغلب مواقع بدون اطالع كاربر اجرا شده و تالش می

کد آلوده وقتی اجرا شود، . شود وقتی موفق به انجام اين کار شد، کد جديد، آلوده ناميده می.  کند  ديگر کپیئیکد اجرا

 موجود، ئیسازی از خود بر روی يک کد اجرا اين عمل توليد مثل يا کپی. آلوده کندتواند   خود کد ديگری را می نوبه به

  .ويژگی کليدی در تعريف يک ويروس است

تواند خودش را با استفاده از يک ميزبان تکثير  ای تعريف نمود که می توان برنامه ی را میکمپيوتربنابراين يک ويروس 

طور  نويسان نوشته شده و سپس به ھای معمولی ھستند که توسط ويروس مهی از جنس برناکمپيوترھای  ويروس. نمايد

ھا و يا کامپيوترھای ديگر را آلوده   و يا جا گرفتن در ناحيه سيستمی ديسک، فايلئیناگھانی توسط يک فايل اجرا

 .کنند می

. دا کرده و وارد آن شوندھا ھمه جا ھستند و منتظرند تا يک سلول ميزبان پي از نظر دانشمندان و متخصصان، ويروس

ھا وارد بدن شوند و زمانی که وارد شدند، يک سلول  ممکن است از طريق بينی، دھان، سطح خراشيده پوست و يا زخم

  .کنند برای ميزبانی پيدا می

ھای دستگاه تنفسی يا دستگاه گوارش را مورد حمله خود قرار  برای مثال، ويروس سرماخوردگی و آنفلوآنزا سلول

 از سيستم دفاعی را تخريب Tھای  شود نيز، سلول  که سبب بيماری ايدز میHIVويروس نقص ايمنی انسان يا . دھند می

  .کنند می

اغلب آنتی . ھا ندارند ی روی ويروستأثير ھيچ ھا ھای پزشکی، برخالف باور عمومی، آنتی بيوتيک طبق نظريه

بنابراين، . شوند شان می د و مانع توليد ماده ژنتيکی يا ديواره سلولیپردازن ھا می مبارزه مستقيم با باکتری ھا به بيوتيک

  .فايده و ھم مضر است ھا در مواقع سرماخوردگی عمال بی استفاده سر خود از آنتی بيوتيک

ه گا  گاه به )Ebola( ابوال. اند شدن صدھا نفر شده ايد که سبب کشته را شنيده» ابوال« نظير ئیھا ترديد شيوع ويروس بی

اين ويروس با ايجاد تب شديد و خونريزی بيمار . شود ھا در آفريقا شايع می ھا و ميمون باری در ميان انسان طور مرگ به

 نفر را مبتال کرد و با شيوع آن از ھر ٣٠٠ ابوال حدود ١٩٧٦در سال . ابدئيآورد و خيلی سريع گسترش م را از پا درمی

  . درصد مبتاليان کشته شدند٨٠بار  ابوال شايع شد و اين١٩٩٥بار ديگر در سال .  نفر مردند٩بيماری   نفر مبتال به١٠
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برای مثال، ھمه ما . ھا کشنده نيستند اما ھمه ويروس. ھای بسياری را از پای درآورد اوايل قرن بيستم، آنفلوآنزا ھم انسان

  .ايم ايم و به سرعت ھم بھبود يافته سرماخوردگی را تجربه کرده

حدی خطرناک است که در حال حاضر ھمه متخصصان امور را   جديدی وارد جوامع بشری شده و بهاکنون ويروس

سرعت در حاکميت ناسيوناليستی و  اين ويروس به. نام دارد» يسمترمپ«اين ويروس جديد . دچار شوک کرده است

فدار تحريم مجدد اقتصادی از ايرانيان طر.  شروع شده و به ديگر نقاط جھان سرايت کرده استامريکافاشيستی از 

 ئیچنين کليه احزاب فاشيست و نژادپرست اروپا ايران و حمله نظامی به ايران گرفته تا پوتين، اردوغان، نتان ياھو و ھم

تب اين ويروس در وجود . شدت آلوده کرده است را به... گرا و ھمجنس ستيز و مردساالر و ضدزن و ضد خارجی

  .اندازد  میئیگو ھذيان  او را بهحدی باالست که مبتاليان، به

***  

عنوان چھل و پنجمين   در واشنگتن، به١٣٩٥ ]دلو[ برابر با اول بھمن٢٠١٧  جنوری ٢٠ روز جمعه ترمپدونالد 

چيز امروز آغاز  ھمه«: ، ساعت ھفت صبح در حساب توئيتر خود نوشتترمپ.  سوگند ياد کردامريکاجمھور  سئير

ھمراه  او سپس به» .شود کار آغاز می. جنبش ادامه خواھد داشت. برای سوگند خواھم ديد ١١شما را ساعت . خواھد شد

  .مايک پنس ھم جدا به کليسا رفت. اش برای دعا به کليسا رفت خانواده

ھا پيش از مراسم تحليف و سوگند به کاخ سفيد رفته بودند و با خانواده اوباما ديدار کردند و سپس باھم به مراسم  آن

  . رفتندتحليف

 شرکت ترمپاند، در مراسم سوگند   آمدهامريکاھيالری و بيل کلينتون ھم با اين پيام که برای حمايت از دمکراسی 

 سالش است، در مراسم ٩٢جورج بوش پدر که . جيمی کارتر و جورج دبليو بوش ھم در مراسم شرکت کردند. کردند

  .شرکت نکرد

 در امريکاپوستان  يس، نماينده کنگره و از رھبران جنبش حقوق مدنی سياهھا به رھبری جان لوئ تعدادی از دموکرات

  .مراسم شرکت نکردند

ھا به انتخاب شدن او کمک  روس«داند چراکه  نمی» مشروع«جمھوری  سئي را رترمپجان لوئيس گفته است که 

  ».اند کرده

او ضمن تکرار .  شبيه بودامريکا پيشين ھای حساب با دولت سخنرانی او در مراسم سوگند بيش از ھر چيز به تسويه

» عظمت« و شھروندان اين کشور اھميت داده و احيای امريکاھای انتخاباتی خود گفت که بيش از ھمه به منافع  وعده

  .ھای خود قرار خواھد داد اياالت متحده را در کانون سياست

 المانھا و نشريات  اسير بسياری از رسانه و نطق او در مراسم سوگند موضوع محوری تفترمپجمھوری  آغاز رياست

کاری  وجه سازش ھيچ جمھور به سئياين ر«:  نوشتترمپو اروپا بود، از جمله نشريه اشپيگل که در تفسير خود درباره 

  ».نخواھد کرد

در واقع  ترمپتصور و انديشه دونالد «: در اين باره، از جمله آمده است زوددويچه سايتونگ یالماندر تفسير روزنامه 

دشمن  او در نطقش مخالفان خود را به. امريکااول : پرستی شوونيستی تشکيل شده بود از يک توھين و از يک ميھن

اش ياد  چنين رقيب انتخاباتی ای نيک درباره سلفش و ھم او ھيچ نکته. امريکادشمن  کشور بدل ساخت و باقی جھان را به

شمنان است و ھمه کسانی که در آينده قصد ھمکاری سياسی با او دارند، بايد  در پی مرزبندی با مخالفان و دترمپ. نکرد

  ».بر اين نکته واقف باشند، خواه در برلين و خواه در خود واشنگتن
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توانست   میترمپدونالد «: معتقد است) Lübecker Nachrichten(» خريشتنلوبکر ن«ی المانمفسر روزنامه محلی 

 اياالت متحده با   سوگند يادکرده جمھور تازه سئير. جای آن مشتش را نشانه کرد د، اما بهسوی جھان دراز کن دستش را به

البته دقيقا اين شعارھای تند .  در دوران کارزار انتخاباتی نداشتترمپتفاوتی با دونالد » امريکااول «شعار 

دھند که   اين شعار را سر میترمپند ھا ھم مان آن. کنند ھای اروپا را مجذوب می ناسيوناليستی ھستند که پوپوليست

 ھم از آن المانتوان واقعا انديشيد که اول ھلند، اول از ھمه فرانسه و  آيا می. شان بايد دوباره عظمت خود را بازيابد ملت

ت قبول در برابر مشکال تواند پاسخی کارآ و قابل  واقعا میئیگرا پرستی و ملی نشينی به ميھن ھا باشد؟ آيا عقب یالمان

  »امروزی در جھان باشد؟

 در عين حال به اين معنا است که احتماال جامعه جھانی تسويه حسابی بزرگ در پيش رو خواھد ترمپھای بزرگ  وعده

آميز باشد،  طلبان و نژاپرستان موفقيت داری جھانی و جنگ تواند برای سرمايه جمھوری می اين دوران رياست. داشت

ھای فرھنگی و   و جنبشئیاز سوی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوکه مخالفت جدی  مشروط بر آن

  .اجتماعی و مدنی قدرتمند در مقابلش قد علم نکنند

يک روز بعد و در حالی . طور رسمی وارد کاخ سفيد شد به» امريکااول «اين ميلياردر پوپوليست روز جمعه با شعار 

  .ديدار کرد) سيا( امريکا از آژانس اطالعات مرکزی ترمپه او بودند، ھا مشغول اعتراض ب که مخالفان او در خيابان

 ترمپ. در کنار نھادھای امنيتی است» ھزار درصد« کرد که تأکيدس جمھوری جديد اياالت متحده در اين ديدار ئير

  .ھا برشمرد  رسانه اش با اين نھادھا را ساخته و پرداخته مخالفت

او حتی در يک کنفرانس . ناميد» صداقتی در گزارش جمعيت مراسم تحليف بی«ھا را  ھا حمله کرد و آن رسانه  بهترمپ

 با آزادی ترمپدھنده دشمنی و خصومت   نشانمسألهھمين . نگاری از محل کنفرانس اخراج کرد مطبوعاتی خود رونامه

  .بيان و انديشه است

 امريکاس جمھور ئي اولين روز کاری وی به عنوان ر روز شنبه و درترمپھا نفر از مخالفان دونالد  چنان که ميليون ھم

  .در شھرھای مختلف اين کشور و ساير نقاط جھان تظاھرات کردند

اش انتقاد بسياری از فعاالن حقوق بشر، زنان،  خواه که کارزار انتخاباتی جنجالی ، ميلياردر جمھوریترمپدونالد 

 ٢١ھمين خاطر، شنبه  به.  به کاخ سفيد قدم گذاشتجنوری ٢٠ھای مختلف را به ھمراه داشت، جمعه  مھاجران و اقليت

ھا عليه آغاز به کار دولت   کشور دنيا صحنه تظاھرات زنان و حاميان حقوق آن٢٠ شھر جھان در ٦٠٠ بيش از جنوری

  .او شد

ھای اين  کسع. دانشمندان مستقر در قطب جنوب نيز روز گذشته با اجرای تظاھراتی چندده نفره به اين جنبش پيوستند

: بود  در دست داشتند که رويشان نوشته شدهئیآنھا پالکاردھا .ھا منتشر شد ھای توئيتری آن تظاھرات در حساب

  ». برای صلحئیھای دريا خوک«، »ھا برای صلح پنگوئن«

م در حدود ھای ديگری ھ ئی، جمعيتی حدود نيم ميليون نفر تجمع کردند، راھپيماامريکاروز شنبه در واشنگتن، پايتخت 

» آنجلس، بوستون، شيکاگو و اطراف کاخ سفيد نيويورک، سياتل، ناشونال مول، لس« از جمله امريکا شھر ٣٠٠

عقيده برگزارکنندگان با رياست جمھوری  کنندگان برجسته کردن مسائل زنان بود که به ھدف اصلی تجمع. برگزار شد

، لندن، برلين، مکزيکو سيتی و سيدنی نيز ھزاران نفر جاپانستراليا، در نيوزيلند، ا. مخاطره افتاده است  بهترمپدونالد 

 به ترمپ ھزار نفر عليه دونالد ١٠٠ تا ٨٠در لندن حدود .  شعار سر دادندترمپھا آمدند و عليه دونالد  به خيابان

در اولين روز کاری آن و  امريکا پيام صريحی به دولت ئیای اعالم کردند، اين راھپيما ھا آمدند آنان طی بيانيه خيابان

 صرفا درباره حقوق زنان نيست و ئیبه گفته آنان اين راھپيما. طور به تمام جھان، که حقوق زنان حقوق بشر است ھمين
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گفتنی است در جريان . گيرد افرادی از جنسيت و سن و نژاد و فرھنگ و گرايش سياسی مختلف را در بر می

  . نفر بازداشت و تعدادی ديگر نيز زخمی شدند٢٠٠ بيش از اعتراضات شب مراسم تحليف در واشنگتن

از جمله ) بازيگر ھاليوود( و کيرستن استوارت) امريکائیخواننده و بازيگر ( ، شر)کارگردان ھاليوود( مايکل مور

 آغاز  اين نقطه« نامی، ھم با فرياد  مدونا، خواننده. ھای سرشناسی بودند که تظاھرکنندگان را ھمراھی کردند چھره

  .ھا پشتيبانی کرد از اعتراض» انقالب است

ای از روزنامه واشنگتن پست   در سخنرانی خود در واشنگتن با پاره کردن نسخهامريکائیمايکل مور کارگردان منتقد 

اکثريت مردم . جا است قدرت اين. طور باشد فکر نکنم اين.  قدرت را در دست گرفتترمپاين تيتر نوشته «: گفت

  ».ما اکثريتيم. جا ھستند ين اامريکا

 پخش امريکاھای اصلی   نيز در اين مراسم شرکت داشت و در سخنانی که زنده از شبکهامريکائیمدونا خواننده مشھور 

که کاخ سفيد را منفجر کنم فکر  خيلی به اين. ام بله من عصبانی«: مدونا گفت.  دشنام دادترمپشد چندين بار به  می

  ».ام کرده

 موقت واشنگتن پوليسس ئير. دليل ازدحام جمعيت لغو شد سمت کاخ سفيد عمال به  بهئیشده راھپيما ريزی مهمسير برنا

  . نماندئی برای راھپيمائیقدر زياد بود که ديگر جا پيتر نيوشام به آسوشيتدپرس گفته است جمعيت اين

ز جنسيت و سن و نژاد و فرھنگ و گرايش  صرفا درباره حقوق زنان نيست و افرادی ائیگفته اين عده اين راھپيما به

  .گيرد سياسی مختلف را در بر می

 عليه مھاجران، مسلمانان، طبقات فرودست ئیھا  اقدامترمپبسياری از فعاالن مدنی و سياسی نگران آن ھستند که دونالد 

  .و دگرباشان جنسی انجام دھد و حقوق زنان را محدود کند

ھای او در سال   درباره زنان کرده و از جمله نواری از صحبتئی و ماليخوليا مردساالرانهئی اظھار نظرھاترمپ

تواند اندام  کند و حتی می ای مشھور است ھر کاری دلش بخواھد با زنان می گويد چون ستاره  پخش شده که می٢٠٠٥

  .ھا را بگيرد جنسی آن

  .ھا سرازير شدند گتن به خيابانسوی بنای يادبود جورج واشن  بهئیمعترضان روز شنبه در مسير راھيپما

 داده و موضوعاتی چون سالمت، تغييرسايت کاخ سفيد را   بالفاصله پس از آغاز کار او وبترمپای دونالد  تيم رسانه 

  .ات اقليمی و حقوق دگرباشان را حذف کرده استتغييرحقوق شھروندی، 

ھای  گيری واسته بودند در اعتراض به موضع خامريکاھای اجتماعی از زنان سراسر  مبتکران اين رژه در شبکه

  .ھا بيابند  به خيابانترمپسکسيستی و نژادپرستانه 

د دفاعى موشكى براى مقابله با يستم جدي از سامريکاای گفته است كه  هيانيد با انتشار بيترز، كاخ سفيگزارش رو به

  .گرى منتشر نشده استي دئاتيدر اين مورد جز. ران و كره شمالى استفاده خواھد کرديدات ايتھد

 ميليار ٣٥ای با ثروت تقريبی  اتمام نرسيده است؛ کابينه ی پيشنھادی وی به ھنوز روند بررسی صالحيت نامزدھای کابينه

ترين  ای متشکل از افراطی کابينه. صد کشور جھان است )GDP(ی که اين ميزان، معادل رشد توليد ناخالص داخلی دالر

  چه قرار است در اين دوره تواند دورنمای آن ھای کليدی آن می ه که يادآوری مواضع چھرهخوا اعضای حزب جمھوری

  . اتفاق بيفتد را تاحدی روشن سازد چھارساله

خواه کنگره برخوردار است، در حالی   بر اعضای جمھوریئیپارتی که از نفوذ باال مايکل پنس، از اعضای جنبش تی

ترين مخالفان سقط جنين، حقوق دگرباشان  عنوان سرسخت ب شده که از او بهجمھور انتخا سئيعنوان معاون ر به

 در ساير کشورھا ذيل عنوان امريکاچنين يکی از مدافعان دخالت نظامی  پنس، ھم. شود جنسيتی، و مھاجران نام برده می
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در گذشته، .  ابراز کرده استشدن زندان گوانتانامو بوده، و بارھا مخالفت خود را با بسته» جنگ عليه ترور«ايدئولوژی 

صراحت بر آن  ای ايران، از جمله مواضعی بوده که وی به ات ھستهتأسيس اسرائيل به   پيشگيرانه حمايت از حق حمله

  .کرده است  میتأکيد

، از مخالفان جدی طرح )EPA( زيست  برای تصدی آژانس حفاظت از محيط ترمپ پيشنھادی  اسکات پروئيت، گزينه

طور   و ھمينئیوھوا ات آبتغييرمنظور جلوگيری از  ھای برق به ای نيروگاه ما برای کاھش گازھای گلخانهدولت اوبا

گيرد که وی نسبت  ، در حالی صورت میEPAس ئيعنوان ر پيشنھاد او، به. بوده است» انرژی پاک«طرح موسوم به 

  .دی دارد ترديد جئیوھوا ات اقليمی و آبتغيير  کننده واقعيت بسيار نگران به

پومپئو، ديدگاھی . است) CIA( امريکا برای رياست سازمان اطالعات مرکزی ترمپ پيشنھادی  مايک پومپئو، گزينه

چون پنس، از مخالفان بسته شدن زندان  پارتی است که ھم او نيز، از اعضای جنبش تی. نزديک به مايکل پنس دارد

شدت خصمانه در قبال  چنين موضعی به ست و ھمامريکاالح گرم در او از مدافعان سرسخت استفاده از س. گوانتاناموست

روحانيون مسلمانی که حمالت تروريستی را به شدت محکوم «طور که در اظھارنظری مشھور گفته  دارد، آن» اسالم«

  ».ھا ھستند دست تروريست کنند، ھم نمی

ای ايران و  طور ويژه، توافق ھسته به. ه استدر قبال ايران نيز، مايک پومپئو تاکنون مواضعی نقادانه اتخاذ کرد

بار خوانده، و از   فاجعه- ترين دولت حامی تروريسم در جھان است  که ازديد وی توافق با بزرگ- کشورھای غربی را 

  .انتظار خود برای لغو آن سخن گفته است

  آفروزانه  مواضع جنگ بارهدر. نامزد تصدی وزارت دفاع است» سگ ھار«ژنرال بازنشسته، جيمز متيس، معروف به 

بخش  تواند لذت کشتن دشمن در ميدان نبرد می«:  اشاره کرد٢٠٠٥توان به اظھارنظری از او در سال  ژنرال متيس می

شليک کردن به چند نفر با مزه . دار است ھای خنده پر از موقعيت. ھا بسيار بامزه است در واقع، جنگيدن با آن. باشد

 امريکائی طوالنی و جايگاھی برجسته در ميان نظاميان  او که از سابقه» .فنگ را دوست دارممن صدای تير و ت. است

خاطر مماشات با دولت ايران  ھای نظامی اوباما بوده و ھمواره دولت او را به برخوردار است، از منتقدان جدی سياست

داند و از مدافعان جنگ با ايران   از داعش میتر مراتب خطری بزرگ ژنرال ميتيس، ايران را به. گرفت به باد انتقاد می

ھا حاکی از آن است که ھمين موضع او نسبت به ايران و دفاع وی از جنگ عليه ايران بوده که  برخی از گزارش. است

عنوان نامزد پيشنھادی  با وجود اين، ژنرال متيس، پس از معرفی به. به اعالم بازنشستگی او از سوی اوباما انجاميد

  .توان لغو کرد ای با ايران را نمی  وزارت دفاع، اعالم کرد که توافق ھستهبرای

 ئیھا چھره  برای وزارت امور خارجه است که بهترمپ  س پيشين غول نفتی اگزون موبيل، گزينهئيرکس تيلرسون، ر

ای بر  ای گلخانه گازھتأثيرتيلرسون، با وجود پذيرش . چون ميت رامنی و ديويد پترائوس ترجيح داده شده است ھم

ناپذير است، چه اين واقعيت  ھای فسيلی اجتناب ، بر اين باور است که استفاده از سوختئیوھوا ات اقليمی و آبتغيير

از . رو مخالف تحريم اقتصادی روسيه است  ھمين او از مدافعان تجارت آزاد است و از. خوشايندمان باشد چه نباشد

  . سياسی و روابط دوستانه با والديمير پوتين ذکر شده است او نداشتن سابقهشده به  ترين انتقادھای مطرح جدی

 خارجی سنا، گفت   بررسی صالحيت خود برای تصدی وزارت امور خارجه در کميته با وجود اين، تيلرسون در جلسه

نان نيز، در خصوص اسالم و مسلما. شود  محسوب میامريکاکه رفتار روسيه در وضعيت امروز جھان خطری برای 

گرا  روھای اسالم  اتخاذ کرد و از ميانهترمپ  تری نسبت به مواضع ديگر اعضای پيشنھادی کابينه تيلرسون موضع معتدل

ای ايران با کشورھای  توافق ھسته چنين نسبت به ھم.  در جنگ ايدئولوژی نام بردامريکاترين متحدان  عنوان بزرگ به

يابی ايران به سالح  ھای مثبت اين توافق استفاده کرد و مانع دست  که بايد از جنبهھا، گفت غربی، با موثر خواندن تحريم
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، اسرائيل و کشورھای عربی خاورميانه نام برد و اضافه کرد که امريکاعنوان دشمن مشترک  او از ايران به. اتمی شد

  .راھم آوردھای مشترکی ميان اين کشورھا ف تواند زمينه اين امر، يعنی دشمنی با ايران، می

 برای دادستانی کل، که به ضديت با مھاجران ترمپتوان به جف سشنز، نامزد پيشنھادی  در کنار چنين افرادی، می

کلی، نامزد پيشنھادی . اف. چنين به ژنرال بازنشسته، جان ھم. ھای مذھبی و جنسيتی مشھور است غيرقانونی و اقليت

يتش تالش مأمورترين  شدن گوانتانامو بوده و اصلی ومپئو از مخالفان بستهچون پنس و پ برای وزارت امنيت داخلی که ھم

  .، عنوان شده استامريکابرای جلوگيری از ورود مھاجران غيرقانونی، از طريق مرزھای جنوبی 

 رمپتترين فرد در کابينه  اند مھم ، کسی که بسياری بر اين باورترمپھا، استيو بنن، مشاور ارشد  و در کنار ھمه اين

. دانند  میترمپ  ترين چھره کابينه اش خطرناک خاطر مواضع شديدا نژادپرستانه ھا بنن را به بسياری از دموکرات. است

  اين بخشی از سيمای ھولناک کابينه. ترين نفوذ را بر او دارد  بيشترمپ  عنوان استراتژيست اصلی کابينه ای که به چھره

  . استترمپ

جيمز .  کردتأئيدجمھوری اياالت متحده را  سئيمين ر٤٥سرانجام سنای اياالت متحده، نخستين اعضای ھيئت دولت 

  .شود گيرد و جان کلی وزير امنيت داخلی می متيس، ھدايت وزارت دفاع را در دست می

تنھا، سناتور کريستن ، به ژنرال بازنشسته، جيمز متيس، رای موافق دادند و امريکا سناتور ١٠٠ سناتور از ٩٩

  .جيليبرند از نيويورک، به او رای منفی داد

  .آورد  رای مخالف به دست١١ رای موافق در برابر ٨٨ژنرال بازنشسته جان کلی نيز، 

  . ھستند که ساعاتی پس از سوگند، کار خود را آغاز خواھند کردترمپاين دو وزير، نخستين اعضای کابينه دونالد 

ھا عبارت ھستند از  خانه شود؛ اين وزارت  وزير تشکيل می١٥ی اياالت متحده از معاون او و جمھور سئيکابينه ر

داری، دفاع، امنيت داخلی، کشور، کشاورزی، بازرگانی، کار، بھداشت و خدمات انسانی، مسکن  وزارت خارجه، خزانه

  .ل اياالت متحدهسربازان و دادستان ک ونقل، انرژی، آموزش، وزارت امور کھنه و شھرسازی، حمل

، ترمپدونالد .  برگزيده شده استامريکاترين فردی است که به رياست جمھوری   ساله است و مسن٧٠ ترمپ 

، دستور ساخت ديوار ميان مرز اين کشور با ٩٥، روز چھارشنبه ششم بھمن امريکاجمھوری اياالت متحده  سئير

 در زمان مبارزات انتخابات رياست جمھوری ترمپونالد ھای د ساخت ديوار مکزيک از وعده. مکزيک را صادر کرد

  .پارسال بود

اين فرمان . دھند  است که به مھاجران غيرقانونی مکزيکی پناه میئی، برخورد با شھرھاترمپفرمان ديگر دونالد 

تر  بيش. تندھس» غيرقانونی«مھاجران » پناھگاه « اصطالح  است که بهئیھا گيری درباره شھرھا و ايالت مربوط به سخت

  .ھاست برخورد شديدی با مھاجران غيرقانونی ندارند  دمکرات ھا دست اين شھرھا که مديريت آن

او پيش از امضای اين .  اين دو فرمان را ھنگام بازديد از وزارت امنيت داخلی صادر کرده استامريکاجمھوری  سئير

که عمليات ساخت اين ديوار ظرف چند ماه آينده آغاز سی گفته بود  بی دو فرمان در مصاحبه با شبکه تلويزيونی ای

  . پرداخت خواھد کردامريکا درصد ھزينه آن را به ١٠٠شود و مکزيک  می

 دی گفته بود ٢٢جمھوری مکزيک، روز  سئيتو، ر  در حالی است که انريکه پينا نيهترمپ امروز ئیھای اجرا فرمان

. پردازد  و مکزيک احداث کند، نمیامريکااده است که در مرزھای  وعده دترمپکشورش ھزينه ديواری را که دونالد 

  . کيلومتر است٣٢٠٠ و مکزيک امريکاطول مرز 
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 ئی اختالف نظرھاامريکاکامال مشخص است که ما با دولت آينده «: ھای مکزيک گفته بود وی در اجتماع سفرا و کنسول

:  کرده بودتأکيدجمھوری مکزيک  سئير» .واھد پرداخت ديوار که البته مکزيک ھزينه آن را نخمسألهداريم، مثل 

  ».اصول بنيادين ما مثل استقالل کشور قابل معامله نيستند«

  ».طبيعی است که اين حرف را بزند«جمھوری مکزيک  سئي در واکنش گفته است رترمپدونالد 

 ترمپ است که -  نفتا-ی شمالیامريکايکی ديگر از مسائل ميان دو کشور، مذاکره مجدد بر سر پيمان تجارت آزاد 

  .خواستار انجام آن است

روز پنجم بھمن، ايلدوفونسو گواخاردو، وزير اقتصاد مکزيک، در واکنش گفت مکزيک در صورتی که مذاکره مجدد 

. ھيچ گزينه ديگری وجود ندارد«: گواخاردو افزوده بود. بر سر مفاد نفتا به نفع اين کشور نباشد از آن خارج خواھد شد

  ».ماندن ما ھيچ دليل منطقی نخواھد داشت. مانيم چه در حال حاضر داريم نمی تر از آن برای چيزی کم

  .، کانادا و مکزيک به اجرا گذاشته شده استامريکا، بين سه کشور ١٩٩٤پيمان نفتا، از سال 

 در مورد ترمپاضع دونالد مو: الملل در دانشگاه لندن، گفته است ژيلبر اشکار، استاد مطالعات توسعه و روابط بين

خصوص وقتی   مختلف او، به ترين موضع در ميان مواضع طور خاص وحشتناک بوده است، احتماال ھولناک سوريه به

» متجاوز جنسی«ھر حال، او ھمان کسی است که مھاجران مکزيکی را  به. شود ماجرا به مھاجران سوری مربوط می

ھای او بستن در به روی  يکی از وعده. بنامد» تروريست«اجران سوری را نمايد که مھ خوانده، و چندان عجيب نمی

تر از آن سخن گفته بود،  تری است که پيش تری از طرح کلی ای که در واقع نسخه نرم ه مھاجران سوری بوده است؛ وعد

  .آيند  میامريکايعنی بستن در به روی ھمه مسلمانانی که به 

 به اندازه کافی ناخوشايند ئی در مورد سوريه زد؛ سخنانی که البته خود به تنھاترمپ بود که ئیھا ھا نخستين حرف اين

که او   شنيديم که بشار اسد، روی ھم رفته، از ھر جايگزين ديگری در سوريه بھتر است، و اينترمپبعدتر از . ھستند

 با امريکا مناسبات تغيير برای ترمپ اين موضع ھمبسته با اشتياق.  دھدتغيير را نسبت به اسد امريکاخواھد سياست  می

از اين وضعيت .  شده، سوريه استتأکيدھای ھمکاری که روی آن  يکی از حوزه. روسيه و ھمکاری با پوتين است

  .رسد طور کلی بوی خوشی برای مردم سوريه به مشام نمی به

شکلی معنادار نسبت به   را بهامريکاع تر سياست و موض عنوان شر کم ھمکاری پوتين و قبول اسد به آيا اين اشتياق به

بس تصميم گرفت با روسيه عليه   خواھد داد؟ ديديم که دولت اوباما ھنگام آتشتغييرچه در دوران اوباما شاھد بوديم،  آن

  ...داعش و القاعده ھمکاری کند

ايجاد کند، » مناطق امن«، گفته بود که قصد دارد برای پناھجويان سوری ٩٥، روز چھارشنبه ششم بھمن ترمپدونالد  

  .شود  مربوط میامريکاسوی  ھای او برای محدود کردن مھاجرت به سياست اقدامی که به

 قرار است در روزھای آينده امضاء کند از ترمپھا حاکی از آن است که براساس فرمان رياست جمھوری که  گزارش

  .به اين منظور تھيه کنند خواھد خواست تا طی سه ماه، طرحی امريکاوزارت دفاع و خارجه 

اين يک تصميم مستقل « در اين زمينه با ما مشورت نکرده و امريکا: دميتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملين، گفت

تمامی پيامدھای احتمالی اين طرح بايد بررسی شود و نکته مھم اين است که وضعيت پناھجويان را «: او افزود» .است

  ».تر نکند وخيم

حمايت » مناطق امن«گويند ھميشه از ايجاد  ھای مسلح اسالمی فعال در جنگ داخلی سوريه می وهدولت ترکيه و گر

  . را بررسی کنندامريکااند ولی قبل از اظھار نظر بايد طرح مشخص  کرده
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ما از ھر طرحی برای حفاظت :  گفتالمانخبرگزاری  ھای مخالف بشار اسد، به نورالدين الزنکی، يکی از رھبران گروه

 کرد که چنين تأکيدبا اين وجود، او . ات اين طرح مطلع شويمئيکنيم ولی ابتدا بايد از جز ز غيرنظاميان حمايت میا

  ».ھای روسيه و ايران برای توسعه نفوذ خود در سوريه مقابله کند تواند با طرح می«اقدامی 

ھای آن  اين طرح و توصيه ای مربوط بهھ نکته مھم اين است که نتايج بررسی: سخنگوی وزارت خارجه ترکيه نيز گفت

دولت ترکيه از اغاز جنگ داخلی سوريه اين پيشنھاد را مطرح کرده بود و بھترين مثال «: او افزود. دقيقا چه خواھد بود

اشاره سخنگوی وزارت خارجه ترکيه به اين شھر مرزی در شمال سوريه بود که در تابستان سال » .شھر جرابلس است

  .بازپس گرفته شد) داعش( ھای مورد حمايت ترکيه از گروه حکومت اسالمی  گروهدست گذشته به

خبرگزاری .  استقبال کردترمپقطر، يکی ديگر از کشورھای حامی نيروھای مخالف بشار اسد نيز از سخنان دونالد 

ھای ممنوعه  برضرورت ايجاد مناطق امن و محدوده«دولتی قطر گزارش داد که يک مقام وزارت خارجه آن کشور 

  ». کردتأکيدپرواز در سوريه برای حفاظت از غيرنظاميان 

 امريکاھنوز برای اظھار نظر در مورد اين طرح دولت :  سياست خارجی اتحاديه اروپا، گفتمسؤولفدريکا موگرينی، 

  ».ات طرح مشخص شد در مورد آن موضع گيری خواھد کردئيزمانی که جز«بسيار زود است و اين اتحاديه 

ای از آن را در اختيار دارد گفته   که نسخهامريکانويس فرمان رياست جمھوری  در پيش: برگزاری رويترز نوشتخ

ايجاد مناطق امن در سوريه و « برای ئیھا اند طرح  روز موظف شده٩٠شود که وزارت خارجه و دفاع طی  می

ھاجران سوری در اين مناطق خواھند توانست م. کشورھای اطراف که شھروندان سوری در آن ساکن شده اند، تھيه کنند

  ».منتظر تصميم قطعی بمانند که يا بازگشت به سوريه و يا اسکان در کشور ثالث خواھد بود

شود،  ناميده می» منطقه امن«چه که  گويند در اين سند به مشخصات دقيق آن ھای رويترز و آسوشيتدپرس می خبرگزاری

  .ای نشده است چ اشارهھا ھي محل دقيق و نيروی محافظ آن

 ميليون آواره در داخل سوريه و خارج از آن ١٠جنگ داخلی سوريه تاکنون حدود نيم ميلوين کشته و تقريبا بيش از 

خصوص ترکيه و اردن و  ھا پناھجوی سوری در کشورھای ھمسايه به در حال حاضر، ميليون .برجای گذاشته است

  .لبنان سکونت دارند

ای ايران  المللی حاصل شد توانست برنامه ھسته ت اسالمی ايران، که با مشارکت تمامی شرکای بينای حکوم توافق ھسته

ايران . ای اين کشور را تسھيل کند ھای ھسته ات و فعاليتتأسيسھای سرزده از  عقب برگرداند و روند بازرسی را کمی به

 اساسی که در اين جا مطرح سؤالپايبند است، اما ای خود تحت اين توافق  چنان به اجرای تمامی تعھدات ھسته نيز ھم

 با لغو يک طرفه اين توافق يا اقدامات عجوالنه خود امريکا يا کنگره ترمپشود اين است که آيا امکان دارد دولت  می

  .ای را در معرض خطر نابودی قرار دھند وجود آورده و دستاوردھای حاصل از توافق ھسته بحران جديدی را به

، »باب کورکر«، وزير دفاع دولت جديد و نيز »جيمز متيس« از جمله امريکائیھا و مقامات ارشد  از شخصيتتعدادی 

ھا اعتماد و اطمينان کاملی   در زمينه امور امنيت ملی به آنترمپ که امريکاس کميته روابط خارجی مجلس سنای ئير

  .اند  ھشدار دادهترمپای به  ھستهنشينی از توافق  دارد، نسبت به عواقب و پيامدھای خطرناک عقب

حفظ و حمايت از توافق  ای به ھای انتخاباتی ھيچ اشاره جويانه خود در خالل فعاليت  در شعارھای ضدمداخلهترمپالبته، 

» توافق بد«ای انتقاد کرد و آن را يک  ھای انتخاباتی خود بارھا از توافق ھسته او طی سخنرانی. ای ايران نکرد ھسته

ای را لغو نخواھد کرد اما در عوض مذاکرات مجددی را  اما او پس از مدتی عنوان کرد که توافق ھسته. دانست

 از سوی ھيچ يک از ديگر اعضاء مذاکرات ترمپمنظور انعقاد يک توافق بھتر ترتيب خواھد داد که اين وعده  به

  . و حمايت قرار نگرفته استتأئيدای مورد  ھسته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ای ايران محدود و منحصر نيست و او در اظھارات ديگری وعده  موضوع توافق ھسته ، تنھا به با ايرانترمپاما موضع 

کنند   در خليج فارس ايجاد مزاحمت میامريکا ئیھای ايرانی که اغلب برای ناوھای نيروی دريا ھا و کشتی داد که قايق

 در خصوص ترمپھد، اظھارات ای ايران رخ ند حتی اگر اتفاق خاصی برای توافق ھسته. را غرق خواھد کرد

  .تواند خطر جنگ با اين کشور را افزايش دھد  ايران میئیھای نيروی دريا کشتی

خواھان در  طور کلی جريان اصلی جمھوری  و بهترمپای ايران در کابينه  عالوه بر اين، تعداد مخالفان توافق ھسته

  .در ايران استای  ھای مخالف توافق ھسته تر از گروه مراتب بيش  بهامريکا

ای را خطاب به رھبران حکومت اسالمی ايران نوشت و در   نامه٢٠١٥ در سال امريکائی، سناتور تندروی »تام کاتن«

تواند تمام قول و   میامريکاس جمھور بعدی ئياين نامه به مقامات ايرانی ھشدار داد که توافق با اوباما موقتی است و ر

  . ھميشه لغو کندای را برای قرارھا و توافق ھسته

باره   پس از کسب قدرت اين توافق را لغو خواھد کرد و در اينترمپکاتن بعدھا در اظھاراتی عنوان کرد که بدون شک 

ای ايران در پيش خواھد گرفت و  ای را در قبال توافق ھسته گيرانه  رويکرد بسيار سختترمپبا توجه به اين که «: افزود

ای ايران تمام شده است؛  رسد که کار توافق ھسته نظر می  دقت تمام عمل خواھد کرد، بهدر اجرای مفاد اين توافق با

ای خود موجب خواھد شد تا ايران پس از مدتی از اين   در اجرای توافق ھستهترمپھای بيش از حد  گيری چراکه سخت

  ».نشينی کند توافق عقب

ھای اين کشور   قصد دارد تا با بلندپروازیترمپدانم که  میاما من «: افزايد کاتن در بخش ديگری از اظھارات خود می

  ».در منطقه خاورميانه مقابله کند

، در »استراتفور«انديشکده . مداران جھان سالی پرچالش خواھد بود استيالدی برای سي م٢٠١٧بدين ترتيب سال 

 در اروپا و ئیگرا حتمال تشديد ملی پرداخت و در اين راستا از ا٢٠١٧ترين اتفاقات سال  بينی مھم گزارشی به پيش

  . و فروپاشی اتحاديه اروپا و تضعيف داعش سخن گفتامريکا

» ترمپدونالد « و چين نيست زيرا امريکان گزارش آمده است اکنون زمان مناسبی برای يک مناقشه تجاری ميان يدر ا

دنبال تمرکز بر تقويت  ور چين، نيز بهجمھ ، رئيس»شی جين پينگ«دھد بر مسائل داخل کشور تمرکز کند و  ترجيح می

اش در آستانه نوزدھمين کنگره حزب حاکم کمونيست خواھد بود، بنابراين ثبات اقتصادی بر اصالح و  قدرت سياسی

گذاری تحت رھبری دولت  اين معنی است که پکن به توسعه اعتبار و سرمايه اين به.  ساختار اولويت خواھد داشتتغيير

  .ھای چينی به سطوح خطرناک خواھد پرداخت يش بدھی شرکتحتی باوجود افزا

ھای اصلی اروپا؛  در اين سال انتخابات در ستون. برای اروپا خواھد بود» ساز سرنوشت«، سالی ٢٠١٧ن سال يچن ھم

 اروپا عنوان سومين اقتصاد بزرگ شود و احتمال برگزاری انتخابات در کشور ايتاليا، به  برگزار میالمانيعنی فرانسه و 

سال درباره آن نوشته شده، اتحاديه اروپا احتماال منحل خواھد شد، اما يک پرسش  طور که چندين ھمان. وجود دارد

. شود ، اين است که با برگزاری اين چند انتخابات، تا چه حد انحالل اتحاديه اروپا تسريع می٢٠١٧مطرح درباره سال 

ھای  سمت فروپاشی به بلوک چنان به وھا در اروپا پيروز شوند، اين قاره ھمر گران و چه ميانه  ، چه افراط٢٠١٧در سال 

  .ای حرکت خواھد کرد منطقه

ان در زمينه ئي وحدت اروپا٢٠١٧تواند در سال  روسيه می. ھاست  برای روسئیشکاف در اروپا يک فرصت طال

.  مناطق مرزی خود خواھد داشتتری برای تقويت نفوذش در ھا عليه روسيه را درھم بشکند و فضای بيش تحريم

ھا عليه روسيه و سطحی از ھمکاری با اين کشور در  تری به کاھش تحريم  تمايل بيشترمپچنين احتماال دولت  ھم

  .ھايش برای کاھش درگيری با مسکو خواھد داشت سوريه در راستای تالش
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روسيه تقويت وضعيت . تی وجود خواھد داشتھا برای آش سری محدوديت حال يک با اين : در ادامه اين مطلب آمده است

نوبه خود   نيز بهامريکا. دفاعی خود و ايجاد نفوذ در چندين حوزه اعم از امنيت سايبری تا خاورميانه را ادامه خواھد داد

  .طلبی روسيه تالش خواھد کرد برای مھار توسعه

کننده صلح و  ی راھبردش به ايفای نقش برقرارروسيه در راستا: استراتفور درباره وضعيت خاورميانه نيز نوشته است

  .زنی کند در خاورميانه ادامه خواھد داد تا در نزد غرب چانه» کاری خراب«

تر گروه تروريستی داعش را تحليل خواھد برد، رقابت برای  ، ھرچه بيش٢٠١٧که عمليات نظامی در سال  چنان  ھم

شدن  ای تشديد خواھد شد، اما داعش نيز باوجود تضعيف ی و منطقهتصرف اراضی، منابع و نفوذ در ميان بازيگران محل

نظامی آورده و انجام حمالت تروريستی در خارج را تشديد خواھد  ھای تروريستی و شبه لحاظ نظامی رو به تاکتيک به

  .کرد

ه نيز احتماال در از طرف ديگر، گروه تروريستی داعش تنھا نگرانی اصلی نخواھد بود، چراکه عالوه بر داعش، القاعد

 مثل شمال آفريقا و ئیھا تر خواھد بود؛ چراکه مشغول بازسازی آرام و تدريجی خود در مکان  فعال٢٠١٧سال 

  .جزيره عرب بوده است شبه

***  

ھای مجدد اقتصادی ايران و ھر  نظرم موضع انسانی و اصولی درباره ايران مانند گذشته اين است که بايد با تحريم به

ھا   چندانی بر حاکميتتأثيررود و  چشم مردم می ھا، مستقيما به زيرا دود اين تحريم. ری شديدا مخالفت کردکشور ديگ

  .ندارد

ھا مدافع حقوق بشر و دمکراتيک جھان متمدن، بات  در مقابل آلترناتيو ما اين است که اگر نمايندگان به اصطالح دولت

ھای جاسوسی شنود و  ايران، سالح و ابزارھای شکنجه و دستگاهکم به حکومت اسالمی  اتکا به قوانين خود، دست

ھای روزانه و اعدام کودکان و کشتن زندانيان سياسی و  دليل اعدام  نفروشند و نماينده حکومت اسالمی را بهکنترول

 به ويژه المللی کم برای مدتی از نھادھا بين زدن و اجرای قانون وحشيانه قصاص، دست ھا، شالق اجتماعی در زندان

اما امروز ھيچ انسان آگاھی توھم به سازمان ملل و ديگر نھادھا و . کميسوين حقق بشر سازمان ملل اخراج کنند

چون و چرا از   و حفاظت بیئیشان حفظ حاکميت و قدرت خود به ھر بھا داری جھان که ھدف اصلی ھای سرمايه دولت

 وضع موجود ھستند تغييرچون ايران، که خواھان  ای ھم جامعهمردم ھر . استثمار و کسب سود و سرمايه است، ندارد

  .ھا و دخالت خارجی بايد مستقيما به قدرت و ھمبستگی و مبارزه مستقل خود اتکا کنند نه دولت

ھای جھان است و برکناری اين حکومت ھم بر  ترين حکومت انگيزترين و جانی ترديد حکومت اسالمی، يکی از نفرت بی

 مھم اين است که با چه قدرتی و به چه سؤالاما . و ھم ضرورت انسانی و اجتماعی و تاريخی استحق و عادالنه 

 که جنگ داخلی و تروريسم ئیخبريم؟ کشورھا ؟ آيا ما از وضعيت عراق، ليبی، افغانستان و اکنون سوريه بیئیبھا

اصطالح دموکرات جھان و در راس  ی بهدانيم کشورھا آيا نمی. دولتی و غيردولتی نفس شھروندانش را بند آورده است

چون  داری ھم ترين گرايشات سيستم سرمايه ھا، از ارتجاعی ای آن ، اتحاديه اروپا، ناتو و متحدان منطقهامريکاھمه 

داری از سوی پا  کنند تا مبادا منافع سرمايه گرايش ناسيوناليستی، فاشيستی، نژادپرستی، مذھبی و نئوليبراليسم دفاع می

ھای  حتی جنگ. دار شود خواھان در معرض خطر قرار گيرد و خدشه ان و محرومان و استثمارشدگان و آزادیبرھنگ

بنابراين، ما بايد ھر لحظه نه . اند ھا انسان را گرفته ای نيز در راه نجات سرمايه راه افتاده و جان ميليون جھانی و منطقه

مند برای  طور روتين و ھدف باشيم، بلکه بايد ھمواره و بهتنھا آرزوی سرنگونی حکومت اسالمی ايران را داشته 
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ھای خارجی اتکا نکنيم و منافع حقير  قدرت وجه به ھيچ ای و به ھيچ عذر و بھانه برکناری آن مبارزه کنيم بدون اين که به

  !ھای مردم ترجيح ندھيم مان را بر منافع جامعه ايران و آزادی فردی و گروھی و سازمانی

***  

 شھر دنيا به پاخاستند تا بيزاری خود را عليه ٧٠٠ھا نفر در حداقل   کرد روزی که ميليونتأکيدتوان  يان میدر پا

ھای دست راستی و ارتجاعی و ضد مردمی او و  داری دنيا، عليه سياست ترين کشور سرمايه جمھوری بزرگ سئير

داری  ھای سرمايه مدام توسط احزاب و دولتھا نفر که  روزی که ميليون. حاميانش در ساير کشورھا اعالم کنند

شان مورد تعرض  شان و ھمه زيست و زندگی و شخصيت شان، بازنشستگی  تحصيل شان، کارشان، شان، زندگی حرمت

ھا،  ترمپ ،ئیداری و دول بورژوا طور که سيستم سرمايه پا خاستند تا به جھانيان اعالم کنند که دنيا آن قرار گرفته، به

خواھند و تبليغ  می... ھا، شيوخ کشورھای عربی، سران اسرائيل و  ای ھا، خامنه ھا، پوتين ھا، اردوغان ، مرکلھا ترزا می

خواھی،  ھا، محرومان، آزادی نفع پا برھنه رود تا چھره جھان را به روزی که می. کنند نيست و نخواھد بود و ترويج می

  . بسازندئی دھند و چھره زيباتغييرجويان و استثمارشدگان  طلبان، عدالت برابری

  ٢٠١٧ بروری ھفدھم ف- ١٣٩٥ ]دلو[جمعه بيست و نھم بھمن

 

 


