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نويسنده :يورگ کروناورVon Jörg Kronauer -
برگردان و افزوده از :دپلوم انجنير نسرين معروفی
 ٢٠فبروری ٢٠١٧

"ترمپ" آقای جنگ
واشنگتن خود را مجھز به جنگ افزارھای جديد می کند.

يک مرد به طرف شھر"صنعا"  Sanaaپايتخت کشور يمن می رود ،وی از کنار يک رسم ديواری می گذرد که در آن
طيارۀ بدون سرنيشين اياالت متحده را نشان داده شده است .عکسFoto: dpa/Yahya Arhab -:
حد اقل  ٣٠تن کشته ،در ميان آنھا حد اقل  ١۵نفر ملکی ٧ ،تن کودک به سن وسال  ٣تا  ١٣ساله :اين است جمع بندی
اولين اقدام فرماندھی جديد اياالت متحده ،که در آخر ھفته در يمن به اجراء درآمد ،ظاھرا ً اين اقدام دولت جديد امريکا
به خاطر دسترسی به کمپيوتر القاعده بود .در ميان کشته شدگان ،کودک ھشت ساله ای بود که گلوی آن توسط گلوله
مورد اصابت قرار گرفته و به تدريج در اثر خونريزی ،جان خود را از دست داد .تھاجمی که توسط حمالت طيارۀ
بدون سرنشين شروع شد باعث تخريب تعداد زيادی از خانه ھا از جمله يک مکتب ،يک درمانگاه و يک مسجد ،شده
است .حمالت طيارات بدون سرنشين ھميشه تعداد زيادی از افراد ملکی را به قتل می رساند ،اين که اوباما تعداد
طيارات تھاجمی بدون سرنشين را از  ۵٧عدد ،که قبل از وی "جورج دبليو بوش"اجازۀ ازدياد آن را داده بود ،به تعداد
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 ۵۶٣عدد افزايش داده است ،که بخشی از تھوع آورترين اعمال زمان مأموريت وی است که می خواھند آن را ناچيز
جلوه دھند.
متخصصان غير وابسته تعداد کشته شدگان افراد ملکی در اين حمالت را تا به  ٨٠٠تن تخمين می کنند .سخنگوی دولت
بعد از حملۀ کشنده در يمن واضح بيان کرد ،که دونالد ترمپ اعمال اوباما را بدون تغيير ادامه خواھد داد.
بنابراين جنگھای اياالت متحدۀ امريکا زير حاکميت ترمپ به مانند گذشته ھا ادامه خواھد يافت ،به عالوه می توان
استنباط نمود که اين جنگھا حتا بيشترھم افزايش خواھد يافت .لذا يک فقرۀ تصادفی نيست ،که رئيس جمھور جديد اياالت
متحده به طور واضح ازياد بوجۀ نظامی را اعالم کرده است .اما توقف :مگر ترمپ ھم اعالم نکرده بود که وی در
ھماھنگی با روسيه در بارۀ جنگ عليه امارت اسالمی داعش)  ( ISو القاعده )  ( Al-Qaidaدر سوريه اقدام می کند
تا جھادگران را باالخره شکست بدھند؟ وی اين را گفته بود ،مگر به جای آن بالفاصله نيرو ھای دموکرات سوريه
) (SDFاتحاد کردی ) (YPGو ساير شورشگران ضد اسد را با وسايل نقليۀ ضد گلوله مجھز ساخت .درغير آن چه
کسی ھمه وسايل زرھپوش را به دست می آورد و به کدام ھدف بعد از پيروزی اميدوارکننده بر امارت اسالمی
"داعش" از آنھا استفاده خواھند شد ،ديده خواھد شد.
از آن گذشته موضوع چين نيز در بين است .بيانيۀ وزير خارجه امريکا "رکس تيلرسون" Rex Tillerson ،که می
خواھد مانع استفادۀ جمھوری خلق چين از جزاير بحيره جنوب شود ،و بيجنيگ آن مناطق را بخشی از قلمرو خود می
داند ،تھديدی است مسقيم به جنگ .وزير دفاع امريکا "جيمز متيس"  James Mattisروز چھار شنبه به طرف جاپان
و کوريای جنوبی حرکت کرد ،تا در آنجا در بارۀ برقراری راکتھای سيستم دفاعی اياالت متحده بحث و مذاکره نمايد.
"شتفن بننن"  Stephen Bannonيکی از پرنفوذ ترين افراد افراطی راست عقب صحنه و نزديکترين شخص مورد
اعتماد ترمپ که در اين ميان به حيث چھرۀ مرکزی در شورای امنيت ملی ارتقا نموده است ،يک زمانی اعتقاد خود را
که جنگ ميان اياالت متحده و چين صورت خواھد گرفت و آنھم در عرض  ١٠سال ،فاش نموده بود .چند روز بعد از
موفقيت انتخاباتی ترمپ ،زمزمه ھائی به وسيلۀ نخبگان فکری امريکا در زير سقف ھای بسته ،پيچيد که در درگيری
نظامی احتمالی آينده بين امريکا و چين ،می بايد تالش نمود تا روسيه را به جای دشمن در کنار امريکا آورد .احتماالً
ستراتيژی ترامپ بيشتر از آنچه به نظر می رسد ،مناسب است.
افزوده:
خوانندگان عزيز! تا جائی که گزارشات رسانه ھای خبری و صوتی را از زمان به قدرت رسيدن ترمپ به حيث رئيس
جمھور کشور امپرياليستی امريکا از نظر می گذرانيم ،ديده می شود که ھر روز رسانه ھا در مجموع دقيقا ً و ھدفمندانه
سعی می ورزند تا جھت دگرگون جلوه دادن فجايع و جناياتی که امپرياليسم امريکا در جھان مرتکب شده و می شود،
توجه و افکار عامه را به سوی به اصطالح موقف و اھداف سياست ھای خارجی و داخلی شخص ترمپ که از يک
جانب تھديد ھا و حمالت لفظی وی نسبت به جمھوری خلق چين است واز جانب ديگر با به راه انداختن تظاھرات در
داخل امريکا به ھراسم و رسمی که است ،معطوف بدارند .در حالی که امپرياليسم امريکا به تجاوزات و جنايات،
بمباردمان ھا و کشت و کشتار خلق ھا ھمانطور که رژيم ھای قبل از ترمپ بدان دست يازيده و جنايات آنھا درسطح
جھان روز تا روز گسترش می يافت ،ترمپ ھم به ھمان سياستھای جنايتکارانه چه در افغانستان و چه ھم در عراق و
يمن و  ...ادامه می دھد ،مگر تبصره ھای مبالغه آميز سياستمداران غرب ،تبليغ و ترويج رسانه ھا عليه سياستھای
خارجی و داخلی ترمپ طوريست که تصور می شود که آنھا با يک پديدۀ نا آشنا و غير مترقبه روبه رو ھستند ،در
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حالی که ترمپ آگاھانه به قدرت رسانده شده است تا ھمان سياستھای وحشيانۀ امپرياليسم جنايتبار را نه تنھا ادامه ،بلکه
گسترش بدھد.
به خاطر داريم زمانی که اوباما به حيث رئيس جمھور کشور امپرياليستی امريکا به قدرت رسانده شد ،بودند کسانی که
تصور می کردند که با به قدرت رسيدن اوباما امکان تغيير مثبت در سياست خارجی و داخلی امريکا به وجود خواھد
آمد ،در حالی که اوباما به مقايسه با رؤسای جمھور پيشين امريکا يگانه رئيس جمھوری بود که در تمام دورۀ رياست
جمھوری خود جنگ را با تمام حدت و شدت آن پيش برد ،رؤسای جمھور ديگر مانند بوش پدر و پسر ،کلنتن ،کارتر،
ريگان و ....تا حدودی با فراز و نشيب ھای معينی جنگ و خونريزی را با چنين حدت و شدت به صورت دوامدار عليه
خلقھای جھان اعمال نموده اند ،لذا مرا اعتقاد بر اين است تا زمانی که سيستم سرمايه داری امپرياليستی است ،رؤسای
جمھور کشور امپرياليستی امريکا دلقک ھائی ھستند که فقط مأموريت اجرای وظايفی را که از مقامات پشت پرده به
آنھا داده می شود ،به عھده دارند.
لذا با به قدرت رساندن ترمپ به حيث رئيس جمھور ھيچ تغييری در سياست خارجی امريکا که ھدف آن بقاء و
حاکميت سرمايه نظامی است؛ که آنھم راھی ديگر به جز تجاوزات ،صدور سالح ،کشت و کشتار ،دگرگونی ھا و
غصب منابع طبيعی کشور ھای افريقا ،خاور ميانه و در حال حاضر با تھديدات وطرح پالنھای جنگ در خاور دور که
جھان را به آتش خواھند کشيد ندارد ،به وجود نخواھد آمد .در صورتی که ترمپ بخواھد به حيث رئيس جمھور امريکا
باقی بماند ،مجبور است تا سياستھای جنايتکارانۀ کشور امپرياليستی امريکا را آنھم در شرايطی که بحران سرمايه
داری جھانی روز تا روز عميق تر می شود نه تنھا عملی نمايد بلکه بايد آن را گسترش بدھد ،که به يقين گسترش ھم می
دھد.
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