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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ١۶
  

  ماجرا جوئی ھای ترمپ جھان را به کدام سو می کشاند؟
  

 ۀ و نظامی ميان اياالت متحدوژيکيدئولدر دوران جنگ سرد، آنگھی که کشمکش ھا و رقابت ھای اقتصادی، فنی، ا

بار و آن گاھی که بحران جا به جا کردن راکت ھای  امريکا و شوروی به سختی و با جديت ادامه دشت، حداقل يک

می در جزيرۀ خوک ھا در کوبا به وجود آمد، اين دو کشور، که دارای ذخاير عظيم سالح ھای متعارف و سالح ھای وات

می وــ سالح ھای کيمياوی، بيولوژيک، راديولوژيک و ات" CBRN-Waffen"نی آن را لمااکشتار جمعی، که به زبان 

ــ می نامند، می باشند، در حالی که جھان را در نگرانی و ترس عظيمی فرو برده بودند، تا سرحد  درگيری مستقيم و 

  .مسلحانه پيش رفتند

. زب جمھوری خواه امريکا، که قبل از جان اف، نظامی و سياستمدار، از ح"دوايت داويد آيزنھاور"گفته می شود 

کندی، رئيس جمھور اين کشور بود، اگرچه او را مردی می شناختند که به صلح جھانی بيشتر فکر می کرد، چند باری 

 دشمنان امريکا که شوروی و چين آن زمان باشد، افتاده بود، ولی ھر بار پی آمد ھای هبه فکر استفاده از بم اتم علي

عيت  و وض و ھول انگيز تحوالت غيرقابل پيش بينيی را که در نتيجۀ چنين اقدامی می توانست به وجود بيايدمرگبار

ًنسبتا آرام بين المللی آن زمان را مغشوش سازد، به خصوص با تجربۀ بسيار تلخی که از عواقب فاجعه بار جنگ 

ًا شخصا به دست آورده بود، از تعقيب اين انديشۀ عمومی دوم به مثابۀ يک جنرال و رئيس نيروی ھای متفقين در اروپ

  .مخرب صرف نظر کرد

ی از طرف نظاميان سوری را در جنگ عليه ئاوباما، رئيس جمھور پيشين امريکا ھم استفاده از سالح ھای کيميا

ده بود و ، يعنی آخرين نقطۀ تحمل امريکا در جنگ سوريه اعالم نمو"خط قرمز"مخالفين و مردم غير نظامی اين کشور

به دولت بشار االسد ھشدار داده بود که استعمال اين گونه سالح ھا امريکا را مجبور به دخالت نظامی در درگيری ھای 

سوريه خواھد کرد، وقتی گفته شد نظاميان سوری بم ھای سمی را عليه مردمان ملکی، اعم از زنان و اطفال استعمال 

ود، زيرا می دانست که دخالت امريکا در جنگ سوريه می توانست عواقب نموده اند، کاری نکرد، که وعده نموده ب

  . بسيار غمبار و خطيری را در قبال داشته باشد؛ حوادثی که شايد بعد ھا نتوانند جلو آن را بگيرند

ی که نه در فکر به خطر افتادن صلح نسبی در مرد خطرناک و ماجراجوئ! ترمپ، اما نه آيزنھاور است و نه اوباما

بلکه به تنھا چيزی که فکر می ! جھان است، و نه در فکر گسترش دامنۀ جنگ و تباھی و کشته شدن ميليون ھا انسان
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کند، اقتصاد امريکا، ثروت عظيم بانک داران، صاحبان صنايع سالح سازی، مالکين شرکت ھای بيمه و سائر سرمايه 

  . ين کشور است، و بر تحکيم سلطه و فرمانروائی خاص و مطلق امريکا در جھانداران بزرگ ا

ًبه استثنای روسيه و چين، کوريای شمالی و سوريه و ونزوئال و ايران، و قسما پاکستان که از يکسو مرکز تروريزم 

راه انداخته است؛ ھم به را با امريکا به " بازی موش و پشک"ًجھان است و از سوی ديگر از تقريبا چھل سال بدينسو 

ميخ چين می کوبد و ھم به نعل امريکا و مانند گوسالۀ دو مادره ھم از پستان امريکا می خورد و ھم از پستان چين، 

اين کشور ھا در واقع غرور و . ی ھستند، که در حال حاضر به نحوی از انحاء خار بغل امريکا می باشندئکشور ھا

د را بزرگترين قدرت اقتصادی ــ نظامی و ژاندارم جھان می پندارد به مبارزه و سلطۀ جھانی امريکا را، که خو

  . مصارعه کشيده اند

می کوريای شمالی، باوجود ھشدار ھای پيوستۀ امريکا به اين کشور، يا دشمنی وآزمايش پی در پی راکت ھای ات

شايد برای مردان محتاط و دورانديشی، . ..جمھوری اسالمی ايران با امريکا، بشاراالسد، حاکمان سياسی ونزوئال و

می فکر می ومانند بارک اوباما، که بيشتر به نتايج جنگ ھای گسترده و جھانی، به خصوص نتايج جنگ ھای مرگبار ات

 مانند ترمپ که تنھا قدرت امريکا را می بيند و از نتايج جنگ و عکس  کردند، قابل تحمل بوده باشد، اما برای شخصی

ی مجھز ئمی، بيولوژيک، راديولوژيک و کيمياوًديگرانی که بعضا با ذخائر بسيار بسيار بزرگ سالح ھای اتالعمل ھای 

ھستند، آن ھم به شکل ترسناک و سرسام کننده ای بی خبر است، نه موجودی اين ھا قابل تحمل است و نه نافرمانی و 

  . ياغی گری شان

کوريای شمالی و ونزوئال و پاکستان و گروه ھای تروريستی داعش و اولين پيام آشکار ترمپ برای سوريه و ايران و 

 راکتی بود که از کشتی ھای امريکا به يکی از ۵٩... روسيه و چين، که يکی از حاميان جدی کوريای شمالی می باشد 

تان به اين کشور پيام دوم را با پرتاب بزرگترين بم غير اتمی خود در افغانس. ميدان ھای ھوائی نظامی سوريه شليک شد

ی ئپيامی که حاوی نيات سلطه طلبانه و زورگويانۀ امريکا برای جھان، علی الخصوص برای کشور ھا. ھا صادر نمود

  .است که در باال از آن ھا نام بردم

به پيامی که اولين قربانی آن، از سوريه که بگذريم، افغانستان بی چاره ای است، که نخورده و نبرده در اين ميان، و 

  !خاطر ديگران بيشتر از پيش کباب خواھد شد
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