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  در دام افتاد"ترمپ"
ر به تسليمش  را از پا در آوردند و وادا"دونالد ترمپ"نيرو ھای چھار آتشۀ جنگ طلب دست راستی امريکا سرانجام 

ی دھندگان امريکا داده بود، عمل کرد و به ھمه قول و قرارش پشت أ وعده ھائی که به رۀ خالف ھم"ترمپ". ساختند

 به "ترمپ"حمالت راکتی . اين جاست که مردم فرق بين گفتار و عملکرد سياسيون امريکا را مشاھده می کنند.  زدیپا

ات را نسبی کاھش داد و به  نظاميان اين کشور اطمينان خاطر بخشيد خواه و دموکرسوريه عطش جنگ طلبان جمھوري

ھر رئيس جمھور امريکا بايد تابع سيستم باشد، .   دورۀ انتخابات نخواھد بود"ترمپ" رئيس جمھور، آن "رمپت"که 

 .سيستمی که بر مبنای توسعه طلبی و تداوم جنگ استوار است

 غلبه کردند و او را وادار ساختند که  "دونالد ترمپ" بر صھيونيستھا - نگلوگروه ھای فاشيست، محافظه کاران جديد و ا

 به نيرو ھای جنگ طلب "ترمپ"بعد از کمتر از  سه ماه، . سوريه را زير ضربات مرگبار راکت ھای توماھاک بگيرد

 در جريان "ترمپ"در خالل اين مدت، کودتای نوع امريکائی عليه . امريکا  تسليم شد و راه جنگ را در پيش گرفت

که  سر به نيستش کرده يا حد اقل او را  يا او را وادار به پذيرش طرح ھای نيرو ھای جنگ طلب سازند و يا اين: بود

 شرط اول را می پذيرد  و از "ترمپ"شود که  مشاھده می. به پای ميز محاکمه بکشانند" روابطش با روس ھا"نسبت 

  .  می کندیروش جنگ طلبان پيرو

يک روز ليبيا را بمباران می کنيم تا در " در يک نطق انتخاباتی اظھار داشت که "ترمپ"، ٢٠١۶اه اپريل سال در م

پول ھای عظيمی را برباد داديم و انسان ھا را . روز بعد شاھد بربادی اين مردم ھستيم. آنجا دمکراسی را تعميم بخشيم

 حرف ھا و وعده ۀ دگرگون شد و به ھم"ترمپ"چه اتفاق افتاد که پس ". و ما خاور ميانه را خراب کرديم.. نابود کرديم

جو کرد که به دنبال توسعه طلبی و تحکيم حاکميت جھانی  و ال را بايد در عمق سيستم جستؤاين س.  زدیھايش پشت پا

چه يک قمرباز .  ھيچ گاھی در سياست شامل نبود"ترمپ". ين روش عقب نشينی نکرده استااست و يک لحظه ھم از

در جريان انتخابات، سيستم .  برداشتی از سياست جھان دارد و بايست چه تحليلی   از سياست خارجی امريکا داشته باشد

اما بعد از پيروزی، سيستم وارد ميدان . کرد که شايد  در انتخابات موفق نشود امريکا گفتار وی را تحمل کرد و فکر می

 اکنون راه اول پذيرفته  و طبق "ترمپ". که از صحنه بدرش کند رد و يا اين را يا به راه بياو"ترمپ"عمل گرديد تا 

  .دستور سيستم عمل می نمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ً وارد قصر سفيد شد و در اريکۀ قدرت قرار گرفت، فرق سياست بازی و  قمار بازی  را عمال "ترمپ"که  زمانی

ًکار برد که موقتا چنگی به ه ات زيبائی را ب کلم"ترمپ" جنوری يعنی روز حلف وفادری، ٢٠در . مشاھده و تجربه کرد

سياستی که از اشتباھات گذشته درس می . ما سياست خارجی متفاوتی را تعقيب می کنيم: " گفت"ترمپ". دل زد

من رئيس جمھور جھان نيستم، بلکه رئيس جمھور امريکا ...ما بيشتر در صدد برانداختن رژيم ھا نخواھيم بود...گيرد

 جنگ "گراھام" و سناتور "مکين" متجاوز قابل تحمل است؟ آيا برای سناتور ه جمالت برای سيستم ھميشآيا اين". ھستم

  ! قابل پذيرش است؟ ھر گز نه"ترمپ"طلب حرف ھای 

ر اسد اسرنوشت بش" وزير خارجۀ امريکا اعالم داشت که "تيلرسن" صرف يک روز قبل از راکت باران سوريه، 

 ساعت بعد از حملۀ ۶٣ًدقيقا . کن چه شد که ھمه چيز به يک بارگی عوض گرديد، ل"شود توسط مردم سوريه تعيين می

تا حال معلوم نيست که آيا دولت .  دستورحمله را به سوريه صادر کرد"ترمپ"وحشيانۀ سالح کيميائی در سوريه، ادارۀ 

مرموز ديگری در کار بوده است که که دست ھای   دستور استفاده از اسلحۀ کيميائی را صادر کرده يا اين"ر اسدابش"

با خلق اين حادثه، ادارۀ .  را به حمله به سوريه وادار سازد"ترمپ" برای جنگ طلبان امريکائی بدھد و ادارۀ ه ایبھان

  . عمل نمود"کلنتن" و "اوباما" و "بوش" تغيير ماھيت داد و مانند ادارۀ "ترمپ"

که، به مردم خود و جھان نشان  اول اين: ر ھدف  را تعقيب نموده است با حمالت راکتی بر سوريه، چھا"دونالد ترمپ"

که، فشار سياسی توسط گروه ھای جنگ طلب و دموکرات ھا را بر خود  دوم اين.  داد که او دست نشاندۀ روسيه نيست

مردم و مطبوعات را که، توجه  سوم اين. کاھش داد  و به آنھا ثابت نمود که پيرو سيستم است و از آنھا اطاعت می نمايد

. از موضوع مداخلۀ روسيه در انتخابات و طرز انتخاب شدنش دور نمود و آن را به سوی بحران سوريه معطوف داشت

. که، روسيه، چين، ايران و کوريای شمالی را به عقيده اش ترساند و به اتحاديۀ اروپائی قوت قلب بخشد چھارم اين

 رئيس جمھور در کنارش بود و خالف آداب ديپلماتيک، به "اکسی جين پينگ"ه تجاوز به سوريه زمانی اتفاق افتاد ک

 خواست بدين طريق به کوريای شمالی و ايران پيغام بفرستد و به آنھا بفھماند که "ترمپ".  چنين قباحتی دست زد

  .امريکا توان و ارادۀ درھم کوبيدن آنھا را در صورت لزوم دارد

امريکا خواست با ضربه به سوريه و نقض حاکميت اين کشور، " اظھار داشت که  رئيس جمھور سوريه"بشار اسد"

  : روزنامۀ ھافينگتن پست نوشت". روحيه تروريستھای شکست خورده را باال ببرد، اما به ھدف نرسيد

باری منجر شده  تغيير دادن حکومت در بسياری از کشورھا انجام شده و در نھايت به پيامدھای فاجعه 

   و نئومحافظه"دونالد ترمپ"اکنون  . ن عملکرد در سوريه نيز نتيجۀ مرگباری خواھد داشتاي. است

 ھائی  است که  که بحث ٔآنچه درباره اين حادثه ھولناک تر است اين. کوبند کاران بر طبل جنگ می

ھاجم  ھا برای ت رسد طرح  که به نظر میاشود، بدين معن ٔدرباره تغيير دادن حکومت سوريه مطرح می

  ".ی شدن ھستندئبه سوريه و سرنگون کردن اسد در حال نھا

 تصميم دارد ھمان سياست خارجی را که در جريان انتخابات منتقدش "ترمپ"از جريان بحران سوريه بر می آيد که 

متحان اين روش بار ھا در سياست خارجی امريکا ا. بود، ادامه داده و در نھايت تابع دساتير جنگ طلبان امريکا شود

که بر مبنای برخی اتھامات    قبل  از آن"ترمپ"ادارۀ . شده و ھر بار ھم به شکست افتضاح آميزی مواجه گرديده است

برانداختن نظام ھا  در چند .  ھای کشتار جمعی وارد جنگ گردد، بايد با دقت دوبار بينديشد ٔو توطئه ھا در باره سالح

پس يا بايد . ی در عراق و ليبيا پديد آمداداند که چه فاجعه   می"ترمپ" .سال اخير نتايج مصيبت باری داشته است

 . نيرو ھای  جنگ طلب"ترمپ"که   خود باشد و يا اين"ترمپ"خودش 


