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 André Scheer اندری شير: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
  ٢٠١٧  مارچ٠١

  

 فضای انفجاری در قصر سفيد
  .ً احتماال رژيم المان ھم از آن راضی.ی را توسعه بدھدئزراد خانۀ سالح ھسته می خواھد تا ه  اياالت متحدادارۀ 

  

  Foto: Grafik jW -.دوست داردرا بمب که طور آموخته ،  چ:  رئيس جمھور عجيب و غريب يا

 امريکا ی اياالت متحدۀئمی خواھد تا به توسعۀ زراد خانۀ بمب ھسته " دونالد ترمپ " امريکارئيس جمھور اياالت متحدۀ

وی به اظھارات ماه  است، به روز جمعه انتشار داده" يتررو"خبر رسانی که  یدر يک مصاحبۀ مطبوعات .ادامه بدھد

 وی در آنزمان نوشته بود که اياالت متحدۀ امريکا مجبور :ورزيده افزودتأکيد دسمبر خود که از طريق تويتر گفته بود، 

 فرستندۀ سؤال مشخصيک پاسخ به وی در ". سعه بدھد، تا جھان به عقل بيايدتوتقويت نموده "می را واست تا نيروی ات

کيد کرد، که أوی ھمچنان ت".  استتسليحاتیبعد از اين يک مسابقۀ : " در زمينه توضيح داد" MSNBC" راديوئی 

، ار نخواھيم گرفتقر یگاه  عقب ھيچ کشور ديگر ما ھيچ: " می سياره باقی بماندوواشنگتن می بايد قوی ترين قدرت ات

می را در اختيار داشته باشند، ووی افزود، تا زمانی که دولتھای ديگر سالح ات. "ھم باشد  يک کشور دوستحتا اگر

را ترجمه نموده است، در رأس رمه  طوری که نمايندۀ مؤدب فرستنده آن -  at the top of the packاياالت متحده 

 که در سال کامۀ کاھش و محدويت ذخائر غنی سازی سالح تھاجمی ستراتيژيترمپ به توافقن. باقی می ماند) گله(
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معاملۀ خراب يک  اين توافقنامه :" ميان اياالت متحده و روسيه به امضاء رسيده بود، تاخت و تاز نموده گفت٢٠١٠

  "ديگر بوده است

عکس العملی بود که از گتن  واشنبه وسيلۀ نواختن طبل جنگ ازصلح در سطح جھانی طرفدار نيرو ھای شوکه شدن 

  Arms Control Association )اتحاديۀ کنترول تسليحات( ازDaryl Kimball" داريل کيم بال ".آنھا تبارز يافت

می وگفت، روسيه و اياالت متحده ھردو به قدر کافی سالح دارند که با تھاجم ات Reuter" رويتر"در مقابل خبر رسانی 

در شھر استکھلم، واشنگتن  SIPRIطبق اعالم بنياد پژوھشھای صلح . برخورد کنندومی درت سق و يا يک ی ديگرعليه

  . می را در اختيار دارندو کالھک جنگ افزار ھای ات٧.٢٩٠  و مسکو ٧.٠٠٠بيش از 

  اظھار نمودند، که بيانيۀ ترمپ به نحو جدی نشان می دھد(IPPNW)داکتران بين المللی برای جلوگيری از جنگ اتمی 

 گزارشگر بنياد Xanthe Hall"  ھلهايکسانت"خانم "  می به صورت فوری ضروريستوه تا چه حد منع سالح اتک"

ا وجود آن در مذاکرات کاھش   از دولت المان درخواست نموده است که ب (IPPNW)مربوط به نھاد" کاھش تسليحات 

داليل المان نسبت به لغو .  شرکت کندی در ملل متحد که از ماه مارچ  شروع می شود،ئغنی سازی ھسته ذخائر

می را وسالح اتگسترش  رئيس جمھور اياالت متحده منع مقاوله نامۀ مطابق به ادعای پوچ و مزخرفتوافقنامه، 

 يک ، میوسالح اتتحديد  مقاوله نامۀ بدون توجه بهبيانيۀ ترمپ " ھلهايکسانت"به اساس گفتۀ خانم . نمود خواھد تضعيف

  .شمشير کند است

می در سرا ومنع سالح اتل متحد تصميم گرفتند تا مذاکرات  تعداد زيادی از دولت ھا در مل٢٠١۶واخر سال ادر 

المان در مذاکرات مجمع عمومی ملل .  ماه مارچ شروع به مذاکره نمودند٢٧آنھا در . سرجھان را دوباره آغاز نمايند

اولريکه . " مذاکرات می بايد بايکوت شوداظھار داشت که چنين ه ای بيانيبا صدور  ه رأی دادچنان پيشنھادیمتحد عليه 

تأکيد المان و اين حرکت دولت با تأئيد  معاون سخنگوی دولت المان به روز جمعه در برلين Ulrike Demmer" ديمر

نظر می در "  نظامی مناقشاتۀمی را به حيث وسيلوسالح ات"تا زمانی که ھنوز ھم دولت ھائی ھستند که : بر آن افزود

ًا می بايد به داشتن سالح ھسته ئی به مثابۀ عامل ستند، لزومھکشور المان و اروپا از اين لحاظ مورد تھديد " و " گيرند

  ".ضرورتی که توسط ناتو تضمين می شود ،نمود پافشاری بازدارنده

از اظھار نظر در زمينه بود، در ھمين رابطه  به سؤال يک خبر نگار که به ارتباط بيانيۀ ترمپ Demmer" ديمر "

که موقف دولت روسيه از اين دولت المان متأسف است، ":  گفتهدر عوض اشاره به جانب مسکو نموده ب ورزيدااجتن

دولت المان  آن عکس از قرار معلوم ".  ی کمک کننده نبوده استئدر اين اواخر در راه يک جھان عاری از سالح ھسته 

  .نيستمتأثر موقف گيری اياالت متحده امريکا از 

 

  :افزوده

م يکی از اختراعات کشور ھای قدرتمند جھان است تا از آن از يک جانب برای وکه ما می دانيم، بمب ات تا جائی

ی در تالش اند تا ئقدرتنمائی خود در جھان استفاده نمايند و از جانب ديگرھر يک از کشور ھای دارندۀ سالح ھسته 

تا . دن بگذاریشور ھای ضعيف تر را تحت سلطه خود قرار دھند، خلقھا را نابود و حاکميت اين کشور ھا را زير پاک

امپرياليسم امريکا با پرتاب بمب . م را به کار برده استوبوده که بمب اتيگانه کشوری کنون کشور امپرياليستی امريکا 

 ھا ھزار نفر را به امراض گوناگون و صدر را به قتل رساند و به  ھا ھزار نفصدکازاکی به امی در ھيروشيما و نوات

ی است و يکی از دارندگان اصلی ئ سالح ھسته ٧.٠٠٠کشور امريکا که خود دارای حد اقل . عالج ناپذير دچار نمود

  حلقۀ غالمی اش دربه خصوص آنھائی که در صدد است تا کشور ھای ديگر در جھان ،اين سالح به شمار می رود
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ی و آنھم به دليل خطرات آن برای جھان ممانعت کند، اما خود به حيث نيروی ئسالح ھسته را از داشتن اسير نيستند، 

ی بی سالح در جھان از داشتن تسليحات نابود کننده و از اعمال جنايات گسترده نه تنھا  خلقھاتجاوزگر، ويرانگر و قاتل

. اين کشور می خواھد تا در جھت  توسعه و گسترش آن اقدام نمايدصرف نظر نمی کند بلکه ترمپ رئيس جمھورجديد 

 نظامی و برترمی قرار داشته به حيث قدرت ودر صدر قافلۀ  کشور ھای دارندۀ بمب اتکشورش ترمپ در صدد است تا 

  .اقتصادی به کشت و کشتار و استثمار خلقھای ستمکش و چور و چپاول  منابع ملی کشور ھای جھان ادامه دھد

استۀ چين را به مثابۀ درت نظامی و قدرت امپرياليسم نوخدولت ترمپ توسعۀ کشور امپرياليستی روسيه را به حيث ق

که حاال موضوعات در جھان به شکل بازگشت به دوران  در حالی. قدرت اقتصادی نمی خواھد در کنار خود بپذيرد

 رؤسای زھيچ يک ا. امپرياليسم شوروی اداره می شدجنگ سرد نيست، جھانی که توسط امپرياليسم  امريکا و سوسيال 

جمھور امريکا حاضر نبوده و نيستند تا ساخت جھان يک قطبی را که امريکا بعد از شکست سوسيال امپرياليسم 

، به حيث  نيز در آن شکست جايگاه خاص خود را داشته و دارد مبارزات آزاديخواھانۀ خلق افغانکه ،شوروی آنزمان

 حاکميت هامپرياليسم امريکا حدود سی سال است که به حيث يکه تاز ميدان توانست. ان بوده است، رھا کنديکه تاز ميد

مگر حاال . خود را با تجاوزات و مداخالت و ديگرگونی ھا در کشور ھای آسيا، افريقا و امريکای التين برقرار کند

 ضروريات ۀخواسته ھای جنايتکارانۀ خود را به مثابجھان آماده سازد، لذا مجدد مجبور است تا خود را برای تقسيم 

 که باعث ترس و یمی  و آنھم در تقابل با امپرياليسم روسيه و چين به نحوواصلی يعنی با گسترش و توسعۀ تسليحات ات

که شکست سياسی امريکا امروز مبھم و پوشيده نيست،  در حالی. خوف ديگر کشور ھای جھان گردد، مطرح می کند

ضيحات ترمپ در زمينۀ توسعه و گسترش تسليحات نظامی در حقيقت  بيانگر ضعف و شکست سياسی، نظامی و لذا تو

  .اقتصادی امپرياليسم امريکا ست

  !خوانندگان گرانقدر

 طوری که شما ھم به يقين گزارشات رسانه ھا مبنی بر قرارداد کاھش ذخاير پلوتونيوم ميان دولتھای امپرياليستی 

 و اجرای آن ء ميالدی ميان امريکا و روسيه امضا٢٠٠٠يد، اين قرارداد در سال ه اه را از نظر گذشتاندامريکا و روسي

وزير خارجۀ " سرگی الوروف"بر اساس اين توافقنامه که از سوی .  آغاز شد٢٠١٠بر اساس توافقنامه ای در سال 

 تن از ذخاير ٣۴ف موافقت کردند که  شد، ھر دو طرءوزير خارجۀ پشين امريکا امضا" ھيلری کلنتن"روسيه و 

ولی امروز ديده می شود که اين دو دشمن و رقيب . می از بين ببرندوپلوتونيوم خود را با سوزاندن در رأکتور ھای ات

ی که ميان اين دو کشور امپرياليستی وجود دارد، ھر يک به خاطر قدرت طلبی و جھانکشائی در ئديرينه با تضاد ھا

ی ھستند تا روزی در تقابل روی منافع استعماری و غارتگرانۀ خود با استعمال ئرش تسليحات ھسته صدد توسعه و گست

  . از خاک و خاکستر تبديل نمايندتلیسالحھای کشنده، جھان را به 
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