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"کله پز برخاست ،جايش سگ نشست"
يا "پيروزی کودتای نظامی در واشنگتن"
از ھمان نخستين روز ھائی که در به اصطالح انتخابات امريکا" ،ترمپ" پيروز اعالم شد ،اين قلم در کنار ساير مسائل
بر دو نکته تأکيد ورزيد :يکی اين که "ترمپ" به مثابۀ نمايندۀ ساختار اقتصادی امپرياليزم امريکا ،بعد از حدود  ٧٠سال
در صدد است نقش نمايندگان ساختار سياسی را که خودشان را به قشر زورمندی تکامل بخشيده اند که حاضر نيستند به
آسانی از امتيازات دست داشته ،حتا مقابل تمويل کنندگان شان ،يعنی ساختار اقتصادی صرف نظر نموده تمکين نمايند و
ديگر اين که "ترمپ" به مثابۀ نمايندۀ جناحھای ديگر سرمايه ،از آن جائی که ظرفيت تاريخی سرنگونی امپرياليزم را
که فقط می شود به زور بازو و نيروی اليزال توده ھا تحقق بيابد ندارد ،دو انتخاب بيشتر ندارد ،يا می بايد در مقابل
خواستھای جناح سرمايۀ نظامی زانو بزند و اھدافی را که از ھمان طرف برايش ديکته می گردد ،تحقق ببخشد و يا ھم
حد اقل منتظر کنار گذاشتن خود به بھانه ھای مختلف از جانب ساختار سياسی و يا تصفيۀ جسدی از جانب جناح سرمايۀ
نظامی باشد.
چنين طرز ديدی با آن که در آغاز کمتر مورد توجه قرار گرفت ،اما بعد ھا اينجا و آنجا نويسندگان و تحليل گران
ديگری نيز به ھمين صف پيوستند .به خصوص زمانی که به تاريخ  ٢٠جنوری يعنی حين تصرف رسمی قدرت
"ترمپ" در سخنرانی اش ،خط و نشان برای ساختار سياسی کشيد ،ديگر آنھائی که ديرتر به قضايا پی می برند ،نيز
متوجه قضيه شدند.
اين قلم که متأسفانه نسبت به خيلی ھا به گفتۀ مردم کابل "سياه زبان" تر ھستم ،اندکی زود تر از ديگران متوجه تالش
کودتاگرانه در کاخ سفيد شده ،طی مقالۀ مشخصی ياددھانی نمودم که "ترمپ" بر مبنای خاستگاه و تعلق طبقاتی اش اين
ظرفيت را ندارد تا عليه دو جناح تذکار يافته ايستادگی نموده ،با ايستادگی اش منافع طبقاتی و يا جانش را با خطر مواجه
بسازد ،در نتيجه بدون آن که کسی متوجه شود به وعده ھای انتخاباتی اش پشت خواھد نمود و باز ھم زمام امور را حد
اقل در اختيار جناح سرمايۀ نظامی قرار خواھد داد
باز ھم متأسفانه پيشبينی اين قلم درست از آب برآمده" ،ترمپ" از طريق اعالم بودجه اش که بيش از  ۵۴ميليارد دالر
ديگر ھم بر بودجۀ نظامی دولتش افزود و تنی چند از نمايندگان نزديک و متعھد جناح سرمايۀ نظامی را در اداره اش
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قدرت بخشيد ،خواست جناح نظامی سرمايه را به طرف خود بکشاند .اين که چنين حرکتی تا چه اندازه جناح سرمايۀ
نظامی را از وی راضی ساخت ،تا ھنوز معلوم نيست؛ مگر نکتۀ ديگری کامالً مشخص است ،ساختار سياسی متوجه
امتياز دھی "ترمپ" شده ،آن حرکت را از دو جھت برای خودش مفيد ارزيابی نمود .يکی اين که دست "ترمپ" را در
چالبازی اش خواند و ديگر اين که متوجه شد" ،ترمپ" خالف ظاھر پر از غر و فش ،چندان انسان استوار و کله شخی
ھم نيست ،بلکه سگی را مانند است که با غو زدن ،ترس خودش را کتمان می نمايد.
به ھمين دليل ،ساختار سياسی با درک ضعف "ترمپ" بر فشار خود افزوده ،مسألۀ اتھام تأثير روسيه بر انتخابات
امريکا را به دو دليل به مثابۀ شمشير داموکلس بر گردن "ترمپ" آويزان نمود .نخست آن که وی را چنان زير فشار
قرار دھند که حتا در خواب ھم نتواند راجع به نزديکی با روسيه که در واقع اساس سياست خارجی وی را حين تبليغات
انتخاباتی می ساخت ،خود را نزديک با روسيه ببيند و از آن طريق بدون آن که جناح "اوباما -کلينتن" اعالم نموده باشد،
وی را وادار به تعقيب سياست خودش نمايد و از طرف ديگر ،ھر آنچه می خواھند از "ترمپ" بخواھند ورنه باز ھم
مسألۀ نزديکی با روسيه مطرح شده ،سر چند تن از افراد وی را خواھد خورد.
با وجود اين فشار ھا ،تا جائی که از اعمال "ترمپ" بر می آيد ،گويا وی خود را از جانب جناح سرمايۀ نظامی مصون
می ديد که به چند تغيير آشکار در سياست خارجی اش ،بدون اعالن قبلی دست زد.
"ترمپ" خالف دولت "اوباما" که تمام تخمھايش را در سبد افراط گرائی اسالمی در ھر دو شکل آن يعنی "اخوانيت"
نوع ترکيه و "وھابيت" نوع عربستان سعودی و کشورک ھای خليج فارس ،می گذاشت در عمل از يک جانب با اعزام
تعداد سرباز ظاھرا ً در حمايت کردھای سوريه ،مقابله با "اخوانيت" ترکيه را به جان خريد و از جانب ديگر ،با دست
کشيدن بر سر افراد درجه دوم عربستان سعودی ،به آنھا فھماند که نبايد زياد بر وی حساب نمايند ،در عمل با پذيرائی
خيلی حساب شده از "سيسی" رئيس جمھور مخالف "اخوان" مصر ،بدون آن که اعالم دارد ،در عمل تمايل دولتش را
به حمايت از ناسيوناليزم عرب که اينک مصر ادعای آن را دارد ،نشان داد.
ھمزمان با آن به صورت رسمی اعالم داشت ،که در رابطه با حل بحران سوريه ،به کناره گيری "اسد" به مثابۀ يک
پيش شرط نمی انديشد ،عملی که خيلی زود از جانب يکی از طرفھای درگير در مسايل سوريه ،يعنی دولت فرانسه
مورد حمايت قرار گرفته ،باز ھم تلويحا ً به نحوی فاصله گيری دولتش را از "اخوانيت" و گوشۀ چشم آن را به دولت
ھای ناسيوناليست و شبه ناسيوناليست عربی نمايان ساخت.
تا جائی که از جريان وقايع سه  -چھار روز اخير بر می آيد ،برخورد ھای عملی "ترمپ" که می خواست بدون اعالم
رسمی به مثابۀ خط حرکی سياستش شناخته شود ،از ديد مخالفانش در ساختار سياسی و جناح سرمايۀ نظامی -اگر
نگوئيم ھمه ،به جرأت می توان گفت آن بخشھائی که در سالھای حاکميت ھای "کلينتن -بوش -اوباما" تا حدود زيادی
ھمه کاره شده بودند -مخفی نمانده ،آنھا نيز به ھيچ صورت نمی خواستند و نمی خواھند تا تمام رشته ھای چندين سالۀ
شان را کسی "پنبه" بسازد ،حتا اگر آن کس رئيس جمھور امريکا نيز باشد.
اينجاست که بارديگر ماشين توطئۀ قبلی به کار افتاده ،در شرايطی که دولت "اسد" ھيچ گونه نياز مادی ،معنوی و
سياسی جھت استفاده از مواد کيميائی در جنگ احساس نمی کرد ،استخبارات انگلستان و "ميت" ترکيه ،به انتقال مواد و
بمب ھائی کيميائی به سوريه آغاز نمودند ،امری که ھمان يک ھفته قبل از طرف دولت سوريه به صورت رسمی به
مثابۀ ھوشدار و اعالم زنگ خطر افشاء شد.
از آن جائی که اين مواد به "خان شيخون" که برای ھمه کس اعم از دوست و دشمن می خواھد سوريه ،روسيه و ايران
باشد و يا ھم امريکا ،انگليس و يا ترکيه و حتا ملل متحد ،به مانند روز روشن است که آنجا قويترين پايگاه "جبھة
afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

النصره" يعنی "القاعده" يا بھتر است گفت ،شاخه ای از ناتو در لباس اسالم است ،حاکم بود ،وقتی منطقه بمبارد شد،
در جريان بمبارد فابريکۀ مولد بمب ھای کيميائی آن جا آسيب ديده ،در نتيجه عده ای مردم بيگناه نيز کشته شدند.
در چنين وضعيتی ،در حالی که نمايندۀ ملل متحد که مسؤوليت کنترول و انتقال تسليحات کيميائی سوريه را به خارج از
آن کشور به عھده داشت ،رسما ً داشتن نقش دولت سوريه را در بمباردمان کيميائی منتفی اعالم داشت ،در حالی که
مسألۀ تحقيق در مورد اين که چه کسی بدان دست يازيده ،در نخستين مراحل خود قرار داشته ،و آنھائی که دولت سوريه
را بدان کار متھم می نمودند ،ھيچ گونه سندی جھت اثبات ادعای شان نتوانستند نشان دھند ،امپرياليزم جنايتگستر
امريکا ،به مانند ھميشه با زير پای نمودن تمام معاھدات بين المللی به خود حق داد تا از زور خود استفادۀ سوء نموده،
بر کشور مستقلی تجاوز نظامی کرده در عمل به حمايت از تروريزم پرداخت.
اين که چرا اين حرکت فعال ً اتفاق افتاد ،می تواند روی داليل آتی باشد:
 تا جائی که گذشتۀ روابط بين المللی امپرياليزم جنايتگستر امريکا نشان می دھد ،اين کشور حد اقل از ختم جنگجھانی دوم به اينطرف ،روابطش را با کشور ھای ديگر اعم از دوست و يا دشمن ،بر مبنای تھديد ،تخويف و ارعاب
طرف مقابل عيار ساخته ،با اتکاء به ھمان سياست تخويف و ارعاب ھر آنچه را از طرف مقابل خواسته به دست آورده
است .ھرگاه به مقاومتی ھم برخورد نموده با ھزار ويک توطئه و نھايتا ً با زور اسلحه ،تالش نموده تا آن مقاومت را از
بين ببرد.
اين سياست با تمام کارآئی آن در طول دھه ھا ،از حدود يک و نيم دھه بدين سو که تجاوزات امريکا بر افغانستان و
عراق از يک سو خيزش خلقھای سراسر جھان را عليه آن کشور سبب شد و از جانب ديگر ماشين نظامی بس عظيم آن
کشور در مقابل ارادۀ آزاديخواھانه و تسليم ناپذير خلقھای افغانستان و عراق با وجودی که از عقب به وسيلۀ دست
پروردگان امپرياليزم يعنی "طالب" و "داعش" تخريب شده و می شود ،به شکست ھای افتضاح آميزی تن داد ،باعث
شد تا ابھت و برتری جوئی آن زير سؤال رفته ،تعدادی از نوکران زرخريدش نيز ،با صدای بلند عليه قدرت امريکا
صحبت نمايند ،به مانند بی اعتنائی ھای اسرائيل و عربستان سعودی عليه "اوباما" و گردن فرازی ھای المان و فرانسه
عليه شخص "ترمپ".
برون رفت از اين وضعيت تمام دوستان و دشمنان را وادار ساختن به اطاعت از سياست ارعاب ،ايجاب می نمود تا
امپرياليزم جنايتگستر امريکا ،استفاده از سالح کيميائی را بھانه قرار داده ،خالف تمام موازين و معاھدات بين المللی بر
سوريه حمله نموده و به نگرانی و مخالفت تمام کشور ھای جھان پشيزی ارزش قايل نشود .به عالوه با زدن سوريه که
بدون آنھم توان دفاع از خود را ندارد و در چندين جبھه با نوکران ناتو در جدال مرگ و زندگی قرار دارد ،به نحوی
پيامی برای ايران و کوريای شمالی و برخی از متحدان امروزش چون عربستان سعودی که می خواھد در خارج از
مدار حرکت نمايد ،نيز بفرستد که زمان تحمل ظاھری و تشبث به توطئه ھای "اوباما" سپری شده است.
 اگر فرض کنيم که شخص "ترمپ" نمی خواسته بعد از حرفھای  ۴روز قبلش به اين کار دست يازد ،و ضرب المثلیکه به مثابۀ عنوان اين نوشته نگاشته شده ،در موردش صدق نمی کند ،انجام حمله از دو حالت خارج نيست:
 -١کسانی خواسته اند وی را با اين حرکت ،به اجبار در يک جنگ وارد نمايند -بين سگ بازان افغانستان در چنين
مواردی اصطالح "زنجير به زنجير" وجود دارد .وآن به حالتی گفته می شود که دو سگ "صلحجو" تر از صاحبان
شان باشند و نخواھند با ھم جنگ نمايند ،در چنان حالتی ،سگ باز ھا زنجير را از گردن سگھا که قاعدتا ً حين جنگ
جھت حفاظت از دندان سگ حريف و احتراز از خفه شدن سگی که زنجير به گردنش است ،می بايد باز نمايند ،از
گردن سگھا باز ننموده ،به زور دو زنجير آنھا را به جنگ وادار می سازند-
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 -٢از لحاظ اداری ،ادارۀ وی ضعيفتر از ادارۀ "اوباما" عمل نموده ،ھمان جنگ افروزانی که طی چھار سال نتوانستند،
"اوباما" را وادار به جنگ سازند ،اين شارالتان را در دو حرکت ،به ميدان داخل نمودند.
 افراد جنگ افروز حدس می زدند که بعد از آن موضعگيری ھا از جانب "ترمپ" ،وقتی ھفتۀ آينده "وزير خارجۀامريکا "تيلرسون" و وزير خارجۀ روسيه "الواروف" با ھمديگر ديدار نمايند ،بعد ازآن ممکن است ايجاد درگيری بين
آنھا دشوارتر گرديده زمينه ھای نزديکی بين مسکو و واشنگتن را به وجود بياورد .نزدکيی که به اطمينان نخستين
بازنده ھايش در کنار جنگ طلبان امريکائی ،اتحاديۀ اروپا نيز خواھد بود.
 از لحاظ زمانی اين حمله زمانی صورت گرفته ،که رئيس جمھور "جمھوری خلق چين" مھمان کاخ سفيد است .به اينعلت می شود ادعا کرد که اين حمله نه تنھا به دستور "ترمپ" بلکه بر مبنای تمايل شخصی وی نيز صورت گرفته
باشد .بدان معنا که وی می خواسته بدين وسيله و به قيمت خون چند فرد سوريه ،رئيس جمھور چين را متوجه جديت
خود ساخته ،او را وادار نمايد ،تا حين مذاکرات جان سختی نشان ندھد ،در غير آن ھيچ کسی جلو راکتھای کروز را
گرفته نمی تواند.
 حمله می تواند جوابی باشد برای دولت سوريه و حاميانش که جرأت نموده و يک طيارۀ اسرائيلی را در خاک سوريهسقوط داده بودند -.اين کار را حدود يک سال قبل ھم امريکا انجام داده ،زير عنوان آتش اشتباھی حدود  ١٠٠تن از
عساکر دولت سوريه را در جوشاجوش جنگ عليه داعش از بين برده ،به مثابۀ حامی و نيروی ھوائی داعش در جنگ
وارد شده بود.
 می دانيم که در جريان دو ھفتۀ اخير ،دولت امريکا و متحدانش در جريان تصرف موصل در عراق ،حدود يک ھزارنفر غير نظامی را به قتل رسانيده بودند که با وجود محاصرۀ خبری ،وقتی اخبار آن به خارج درز نمود ،رسوائی قابل
مالحظه ای را برای امپرياليزم جنايتگستر امريکا ،دولت عراق و شرکايش به وجود آورد.
رسانه ھای جيره خوار امپرياليزم به قضيۀ "خان شيخون" نياز داشتند ،تا افکار عامه را از جنايات امريکا منحرف
ساخته ،به ارتش سوريه معطوف بدارند.
 دولت امريکا با اين حرکت ،می خواھد به "اسد" بفھماند که اگر ديگر در پی نابودی تو نيستم ،نبايد چنان تعبير شودکه می توانی با ديگران تانگو برقصی ،بلکه ھرگاه می خواھی در قدرت بمانی می بايد منشای قدرت دھنده را بھتر
درک نموده ،قبله ات را از تھران و مسکو ،به کاخ سفيد تغيير بدھی.
 واما اين که چه کسانی در عقب چنين جنايتی خود را پنھان نموده اند ،تا جائی که از مطالعۀ نقشۀ منطقه بر می آيد،تمام نقل و انتقاالت بمب ھائی کيميائی کار استخبارات دولت ترکيه و انگلستان می باشد.
به مثابۀ مؤخره جای دارد بيفزايم ،در جھان ھيچ فردی نيست که عمل کند و اشتباه نکند -نبايد فراموش کرد ،که بی
عملی خودش نيز اشتباه بزرگيست -از جمله ھرگاه قرار باشد يکی از اشتباھات بزرگ و جدی "پوتين" را در سياست
خارجی اش نشان داد ،بايد به جرأت نوشت ،خالف تصور ھمگان که نزديکی "پوتين" را با "اردوخان" و "ترمپ"
بزرگترين دستاورد وی می دانند ،من را عقيده بر آن است که اين نزديکی با در نظر داشت خصلت ايدئولوژيک
"اردوخان" و تربيت و اخالق کاسبکارانۀ "ترمپ" بزرگترين اشتباه وی بوده ،اين که عوارض چنين اشتباھی از کجا
آغاز و به چه ميزان قربانی خواھد گرفت ،آينده نشان خواھد داد.
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