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  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ مارچ ٢۴

  

  ٢١گرائی امپرياليسم امريکا در قرن   افزايش جنگ
  ينتن و بوش گرفته، تا اوباما و ترمپاز کل: ٢١گری امريکا در قرن  افزايش روند نظامی

  
  :مقدمه

 جمھور دمکرات رئيس اول قرن بيست و يکم گسترش يافته، و توسط ھر دو ۀ در سراسر دو دھامريکاگری  توان نظامی

 جھت افزايش ھزينه ھای نظامی، ترمپ رسانه ھای جمعی به رئيس جمھور ۀحمل. خواه پذيرفته شده است و جمھوری

» بيل«جمھور پيشين او،  را در تمام  اشکال آن، تحت رئيس جمھور اوباما و دو رئيس ئیگرا شديد جنگًعمدا افزايش 

  .گيرند ناديده می) پسر(ن و جورج بوش کلينت) ١(

 در طول بيش از ھفده سال گذشته اقدام امريکا ميليتاريسم ۀما در اين  مقاله به مقايسه و بحث پيرامون افزايش بدون وقف

 در امريکا يک ويژگی ساختاری ضروری جھت الحاق امپرياليسم امريکا ئیگرا دھيم که جنگ و سپس نشان می. کنيم می

  .ست نظام بين المللی

  

  ميليتاريسم امريکا

که  چه کسی رئيس جمھور امريکا باشد، و بدون درنظرگرفتن شعارھای انتخاباتی  متداول وتوده پسند  نظر از اين صرف

گری ثابت   نظامیۀ نظامی در حمايت از اقتصاد داخلی، افزايش شديد ھزينۀھت کاھش ھزينسای جمھور منتخب جؤر

  .بوده است

 افزايش ٢٠٠١ ميليارد دالر در سال ٣١٣ به ٢٠٠٠ ميليارد دالر در سال ٣٠٢ جنگ از ۀکلينتن، بودج» بيل«تحت 

 ميليارد دالر در سال ۴۶۵ به ٢٠٠٢ال  ميليارد دالر در س٣۵٧، ھزينه نظامی از )پسر(تحت جورج دبليو بوش . يافت

 نظامی ۀ، ھزين)»کانديد جايزه صلح«اين (تحت رياست اوباما . جھش کرد٢٠٠٨ ميليارد دالر در سال ۶٢١، و تا ٢٠٠۴
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 ميليارد ۵٩۶ً افزايش يافت و سپس ظاھرا به ٢٠١١ ميليارد دالر در سال ٧١١ به ٢٠٠٩ ميليارد دالر در سال ۶۶٩از 

 ميليارد دالر برای ۶۵٠اکنون، ترمپ رئيس جمھور منصوب خواھان افزايشی معادل .  کاھش يافت٢٠١٧دالر در سال 

  . شده است٢٠١٨سال 

 ھزينه ھای چندين بخش ٢٠١٧ نظامی اوباما در سال ۀبودج: در سفارشات نظامی اوباما چندين نکته رعايت شده است

حساب نياورده  ی وزارت نيرو را بهئھای ھسته   جھت  سالحیدالر ميليارد ٢۵، از جمله يک افزايش »مرتبط به دفاع«

عالوه .  استترمپنھاد  تر از پيش  ميليارد کم٢٧ يا دالر ميليارد ۶٢٣ به ٢٠١٧ نظامی اوباما برای سال ۀکل ھزين. است

 و شامل  يست  ساالنه نۀنھادی بودج  نظامی اوباما برای عمليات احتمالی خارج از کشور که در ليست پيشۀبراين، ھزين

شود که در طول رياست اوباما سر   و ديگر کشورھای متعدد نمیاھا در افغانستان، عراق، سوريه، يمن، ليبي ھزينه جنگ

 ميليارد دالر از ھزينه ٨١۶ نظامی امريکا ۀدر واقع،  در ھشت سال رياست جمھوری اوباما ھزين. به فلک کشيده است

  . بوده استتر   جورج دبليو بوش بيشۀنظامی دور

 نظامی توسط رئيس جمھور ترمپ در مسير خط سير رئيس ۀنھاد افزايش ھزين خالف ادعای رسانه ھای جمعی، پيش

خواھان و دمکرات ھا اتکای خودشان را بر ارتش امريکا به عنوان  به وضوح، ھر دو جمھوری.  جمھور دمکرات است

 ميليارد و نيم دالر ٧ اوباما شامل ٢٠١٧ سال ۀکه بودج حالیدر.  شدت افزايش داده انده  قدرت جھان بۀنيروی محرک

تروريسم بود، ) مبارزه با( ميليارد دالر جھت جنگ سايبری و ٨و )  درصدی۵٠يک افزايش (» عمليات داعش«برای 

کار ه ی و ناوھای ھواپيمابر بئدريائی ھای ھسته  ترين افزايش برای ھواپيماھای جنگنده رادار گريز، زير اما بزرگ

نيروی دريائی و نيروی ھوائی سه چھارم بودجه را به . رفت، که به روشنی روسيه، چين و ايران را ھدف گرفته بودند

  .خود اختصاص داده بود

، بلکه در عوض، به سوی روسيه و »ھای تروريستی گروه«ھای امريکا نه به سوی  تحت اوباما،  افزايش تدريجی سالح

را به بندگی دھه پيش از  ن در نظر داشت که روسيه را ورشکسته سازد تا بدين منظور آنواشنگت. چين ھدايت شده بود

نھادات او نسبت به خواه عليه ترمپ برمبنای  پيش وری و کمپين وحشيانه حزب جمھ– اوباما –سيا . پوتين برگرداند

قطبی اکنون به سلب   تک) نجھا(روائی  محور دھه ھای طوالنی تالش امريکا برای فرمان. برخورد به روسيه است

 - ُقدرت از ترمپ و منصوبين او بستگی دارد، که در بخشی يا در کل، به عنوان تضعيف کل ساختار امپرياليسم نظامی 

  .گيری شده بود گونه توسط چھار دولت قبلی پی شود، ھمان محور امريکا  ديده می

 را امريکاھای اقتصادی   طرح اوست که فرصتدر»  برگ برنده«ً ظاھرا يک ترمپ نظامی توسط ۀافزايش ھزين

لمان را او )  جنوبیوريایسنگاپور، تايوان و ک( روابط با روسيه را قطع کند، تجارت با چين، شرق آسيا –گسترش دھد 

  . ستامريکا کسری تجاری ساالنه دالردوباره مذاکره کند، که ھمه شامل بخش عمده ای از مقدار تريليون 

شده توسط رسانه ھای جمعی بر ھر جنبه ای  ، فشار ثابت بر منصوبين او و خسارت تحميلترمپرر نشينی ھای مک عقب

خصيت او، حتی در مواجھه با افزايش تاريخی بازار سھام در سراسر  تابلوی سھام، شکاف شاز زندگی شخصی و 

از زمان شروع جنگ . دھد  میرا نشان» کند چه کسی حکومت می«که   بر قدرت و اينامريکاھای  عميق ميان اليگارش

. دارانه کھنه شده است مفاھيم قبلی از بحث ھای طرف. جھانی دوم ما شاھد شکاف اساسی بر سياست خارجی نبوده ايم

که  بازاريابان  سو ھستند، در حالی گرايان ھم آشکارا با جنگ) فايننشال تايمز و وال استريت ژورنال(مطبوعات مالی 

 ترمپ نسبت به روسيه و چين حمايت ۀنھادات آشتی جويانھای حامی بيزنس و پيش سياستز مالی در وال استريت ا

ھای دانشگاھيان، کارشناسان، سرمقاله نويسان، و  ، با اصطبل»انديشکده«ھای تبليغاتی، ملقب به  اکثر آسياب.  کنند می

در ھمين حال، رسانه ھای . کنند  مینظريه پردازان ليبرال و نومحافظه کار، تھاجم نظامی عليه روسيه را  ترويج
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ی ترمپ، توليدکنندگان داخلی و اتاق بازرگانی کشور برای کاھش ماليات داخلی و ئاجتماعی مردمی، حاميان ريشه 

  .اقدامات حمايتی فشار می آورند

 نيروی در مقابل، سيا،. ست ی جھت منافع اقتصادیئھای منطقه  ارتش طرفدار ترمپ و حامی تصور کلی او از جنگ

جنگی غيرمتعادل اوباما سود برده است، سياست ۀ  طور قابل مالحظه ای از بودجه  و نيروی ھوائی امريکا، که ببحری

کنند،  گيری می ھای متعدد عليه متحدان آنھا، مانند ايران را پی روياروئی نظامی جھانی با روسيه و چين و جنگ

  . داخلی داشته باشدنظر از ويرانی که چنين سياستی بر اقتصاد  صرف

 ۀکه در صدد است سرماي  از امپرياليسم برمبنای صادرات محصوالت و تسخير بازارھاست، درحالیترمپدرک دونالد 

ست و در خارج ادالرکه اکنون بيش از يک تريليون (ذاری مجدد سود خود گ ھای چند مليتی را برای سرمايه کورپورات

ست که کسری   اتحاد اقتصادی و نظامیۀاو مخالف آن شيو.   برگرداندامريکا، به بازار داخلی )داشته شده از کشور نگه

ست که کسری تجاری فلج کننده و  گرايان   را افزايش دھد، و اين در تضاد با دولت قبلی جنگامريکاتجاری و بدھی 

  .ھا و تحريمات عليه روسيه و متحدانش قبول کرده اند ظامی، پايگاه نامتناسبی را برای مداخالت نۀھزين

و درنتيجه کاھش (تری از ناتو   از شريک کردن اروپای غربی در پرداخت سھم بيشترمپھدف رئيس جمھور 

 ترمپھای کوچک  ھرکدام از گام. توسط ھر دو حزب سياسی رد شده است) امريکاوابستگی اروپا به ھزينه ھای ارتش 

قطبی شده که رھبری  تک) جھان(ھای نظامی  سوی بھبود روابط با روسيه منجر به برانگيخته شدن خشم امپرياليست هب

  .کنند ل میوخواھان را کنتر ھا و جمھوری دمکرات

دوام  توافقات ناپايدار با ايران و لبنان و پيمان صلح بی –امپرياليسم نظامی چند امتياز به متحدان روسيه ارائه داده است 

ست،   بالتيک تا آسيا–ھای نظامی خود از مناطق نورديک  در ھمان زمان واشنگتن در حال گسترش پايگاه. در اوکراين

  .کند و تھديد به حمايت از کودتا در برزيل، ونزوئال و اوکراين می

 ۀابر با سلطھدف ستراتيژيک از اين حرکات خصمانه، محاصره و نابودی روسيه به عنوان يک پتانسيل مستقل بر

  .جھانی امريکاست

  :بوده است» ی مستحکمامريکا«  ساخت ترمپ رئيس جمھور ۀسياست اولي

ليس در امتداد مرز مکزيک و در درون کشورھای سرشار از نفت و نظامی، افزايش قدرت نظامی و پۀافزايش بودج

شود و موقعيت چانه زنی اقتصادی   باعث تقويت ارتش در آسيا و جاھای ديگر میترمپدستور کار .  خليج فارسۀحوز

  .دھد منظور گسترش بازارھای صادراتی آن افزايش میه  را در مذاکرات دوجانبه بامريکا

  

  نتيجه گيری

  .ست شدت قطبیه بار بين دو امپرياليسم ب امريکا شاھد يک روياروئی مرگ

اين شامل .  شده است ی دولتی ثابت سنگربندیھا ً ايجاد شده توسط امپرياليسم امريکا عميقا با دستگاه گری، شکل نظامی

آوری باال و نخبگان سرمايه داری  چنين بخش فن ھای تبليغاتی، نيروی ھوائی و زمينی، ھم  سازمان اطالعاتی، بخش١٧

رکورد . برند حساب کارگران امريکائی سود می ست که از واردات خارجی و نيروی کار ماھر ارزان خارجی به تجاری

مزدھا، استاندارد زندگی رو به وخامت و  بارست، بازارھای از دست رفته، کاھش دست ھای مصيبت  از جنگھا يکی آن

 گزاف نوکری چند رژيم ضعيف را تأمين ۀھا با ھزين در بھترين حالت، آن. خارج است انتقال مشاغل با درآمد خوب به

  .اند کرده
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: چرخد تر اطراف رويکردی ديگر می ئیرياليستی با فرقی جز امپستراتيژيک از طريق يک آلترناتيو ترمپتالش رژيم 

 اقتصادی ۀی برای مداخلئمنظور افزايش بازار کار داخلی و تأمين حمايت توده ه دنبال استفاده از قدرت نظامی به او ب

  . خارج از کشورست

منزوی شود و توسط تحريمات  خود ئیتواند از بازارھای اروپا  متوجه شد که روسيه نمیترمپاز ھمه، تر  اول و مھم

 يک توافق جھانی را ۀنھاد مذاکرمعامالت تجاری با مقياس بزرگ پيشاين منجر به آن شد که او جھت . شکست بخورد

حمايت » سوسيال امپرياليسم«ترمپ از  دوم،.  باشدامريکاھا ، نفت، کشاورزی و صنايع مجلل  نفع بانک بدھد، که به

ھا، بتوانند منجر  رھای صادرت امريکا، برمبنای صنايع داخلی امريکا، نيروی کار و بانکموجب آن بازاه کند، که ب می

مزدھای باال و سود برای بيزنس و کارگران امريکائی بشود، وامپرياليسم امريکا نتواند متکی به مداخالت  به دست

ھای امريکا باشد که پس از  نکخارج از کشور توسط صنايع و با» مداخالت«پرھزينه و شکست نظامی شود، بلکه بر 

تر بازار سھام  به امريکا برگردانند، که اکنون توسط  آن بتوانند سودھای خود را جھت سرمايه گذاری و ترقی بيش

  . او برای مقررات زدائی و کاھش ماليات تحريک شده استۀ اعالم شدۀبرنام

ه ب روست که تاه  جديد با يک مخالف سرسخت روب امپرياليستیۀ در تالش جھت گذار به اين برنامترمپرئيس جمھور 

  .کند  را تھديد به سرنگونی میترمپحال در مسدود کردن دستور کار او موفق بوده و رژيم 

که پيروزی انتخاباتی  درحالی.  موفق به تحکيم قدرت دولتی نشد، اشتباھی که دولت او را تضعيف کردترمپاز آغاز، 

ست، که آسيب پذيرست و در  رائه داد، اما رژيم او تنھا يک جنبه از قدرت دولتیبه او دفتر رياست جمھوری را ا

ست، که قصد مرگ سياسی او را  معرض تحليل فوری و برکناری توسط زور و اجبار مستقل و شاخه ھای قانونگذاری

  .عھد به ميليتاريسم ھستندً و عميقا  مت–ُشاخه ھای ديگر دولت با  سناتورھای اوباما و رژيم قبلی پر شده اند . دارند

» ت ھای صبح زودئيتو«.  جايگزين نشدۀی خود حول يک رسانئ موفق به بسيج حاميان نخبه و پايگاه  توده ترمپ، دوم

  . رسانه ھای جمعی بر حکومت اوستۀ بی دوام عليه حملۀحمل او  يک ضد

 و انگستان حرکت کرد، اما او از معامله با جاپان با موفقيت جھت تأمين حمايت بين المللی با ترمپکه  ، درحالیسوم

  .روسيه، که مرکز تضعيف دشمنان امپرياليستی اش بود، عقب نشينی نمود 

ثر اشتغال داخلی شکست خورد و موفق به  ؤ جديد مۀھای مھاجرتی خود به يک برنام  در اتصال سياستترمپچھارم، 

ھا نفر زندانی و   تحت دولت اوباما نشد، که طی آن ميليونھای شديد ضدمھاجر افشاء و سرمايه گذاری بر روی سياست

  .اخراج شدند

ھا را   نظامی و چگونگی ارتباط آنۀھای اقتصادی حامی بازار خود و ھزين  موفق نشد که ارتباط بين سياستترمپپنجم، 

  . ًبا يک الگوی کامال متفاوت توضيح دھد

ژی مرکزی او را به عقب يمحافظه کار بر رئيس جمھور جديد ستراتھای ليبرال نو  ميليتاريستلۀ درنتيجه، موفقيت حم

حتی اگر او از اين  يورش متمرکز جان سالم بدر ببرد، . ست  تحت محاصره و در موضع دفاعیترمپ. نشينی کشاند

از ھايش، بدترين ترکيب   و سياست داخلی تکه تکه شده است و تکهامريکاامپرياليسم »  بازساخت«درک اصلی او از 

 اشتغال ۀ و يک برنامامريکائیبدون گسترش بازارھای خارج از کشور برای محصوالت :  ھردو جھان خواھد بود

 ۀھای خارج از کشور و طليع ، بازگشت به جنگترمپ آميز، چشم اندازھا برای رئيس جمھور دونالد يتداخلی موفق
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ست، که مقاالت زيادی در مورد مسائل  س بازنشسته در دانشگاه بينگھامتون نيويورکجيمز پتراس استاد جامعه شنا

  .ی التين نوشته استامريکاسياسی خاورميانه و 

  

  :توضيح برگرداننده

 را در دو جای مقاله در گيومه گذاشته کلينتن -  استاد پتراس جھت طعنه، بيل، نام رئيس جمھور دمکرات پيشين -)١(

  .حساب است ی صورتاست، که به معنا
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