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   در ملل متحد"دو نالد ترمپ"
ين  ااعضای ملل متحد از.  وددومين جلسۀ ملل متحد ايراد نمواولين  بيانيۀ تھديد آميز خود را در ھفتاد " دونالد ترمپ"

انتونيو "يک ھفته قبل، سرمنشی ملل متحد . را غير متعارف خواندند ابراز ناخشنودی نمودند و آن" ترمپ"بيانيۀ 

سرمنشی ملل ." بحران کوريای شمالی شبيه به حالتی است که به جنگ جھانی اول منجر گرديد"اخطار داد " گوتيرز

. می را بيشتر خواھد ساختورگونه بی مباالتی در بحران کوريای شمالی خطر جنگ اتمتحد جھان را آگاه ساخت که ھ

 ."به کلی نابود نمائيمرا ما می توانيم کوريای شمالی "با کلمات تھديد آميز گفت " ترمپ"اما 

را به  اعضای ملل متحد ۀدر جريان صحبتش به انتقاد ملل متحد پرداخت و ھم" ترمپ"خالف ھمه تعامل ديپلماتيک، 

ملل متحد را به بروکراسی بيش از حد و سوء اداره متھم ساخت و طور کنايه آميز خاطر نشان " ترمپ. "تعجب انداخت

رئيس جمھور امريکا پيشنھاد کرد که ملل ."  ساخت که تعميرش در مقابل ملل متحد بيشتر منفعت آور است تا ملل متحد

ور ملل متحد به اين باورند که ھدف ترمپ از اصالح شدن ملل متحد، ناظران ام.  تغيير کند و اصالح شوددمتحد باي

داند که سھم ساالنۀ امريکا در  اين را نمی" ترمپ"اما . دھد کاھش مصارف ملل متحد است که سھم امريکا را تقليل می

  .نداخته استمصارف ملل متحد يک دھم مصارف ساالنۀ امريکا در جنگ امپرياليستی است که در افغانستان به راه ا

حيث قدرت بالمنازع   سال قبل به ابتکار امريکا روی صحنه آمد که بعد از جنگ جھانی دوم من٧٢ملل متحد 

. م با قدرت نظامی، عظمت مالی و سرمايه داری امريکا بر وزن جھانی امريکا افزودأتو. امپرياليستی جھان ظھور نمود

ا پرداخت بيشتر پول در بودجۀ ساالنۀ اين سازمان، بھره برداری م بأامريکا از موجوديت ملل متحد در خاکش و تو

باوجود اين کشور ھای . اين سبب شده است که  ملل متحد در اکثر موارد تابع خواست ھای امريکا باشد.  نموده است

تريبيون  ملل وحال قادر بوده اند و بلوک شرق در جريان جنگ سرد توانائی اين را داشتند که از  جھان سوم در گذشته 

شود که چرا ملل متحد که  اينجاست که امريکا سخت عصبانی می. متحد خالف ميل امريکا  حرکتی را به راه اندازند

  . پولی امريکا می چرخد، صد در صد منافع امريکا را برآورده نمی سازدۀبيشتر بر سھمي

 ملل متحد در مضيقه قرار داده و فشار اين ظھور چين در صحنۀ سياست جھانی و عروج دوبارۀ روسيه، امريکا را در

ناظران ملل متحد معتقدند که ملل متحد در اصل به حيث يک وسيلۀ سيستم جھانی روی . دو کشور را احساس می کند

صحنه آمد که نقش تفوق طلبانۀ امريکا را تقويت نموده و با خلق صندوق وجھی بين المللی و بانک جھانی و با ساير 
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 هداند که يک اما اين تفوق در حال تغيير است و امريکا می. ًامی، کال در خدمت امريکا قرار گرفته استپيمان ھای نظ

  .تازی اش بيش ازين تداوم نخواھد يافت

. ی خود را از دست داده استااصطالحات جرايم جنگی و جنگ تجاوز کارانه و حقوق بشر در منشور ملل متحد، معن

 پرنسيب ھائی اند که در منشور ملل متحد درج گرديده ۀا در حال حاضر ناقض ھمقدرت ھای بزرگ باالخص امريک

امريکا اکنون سعی می ورزد که با تجاوزات پی در پی، موقعيت در حال سقوط خود را در اقتصاد جھانی جبران . است

 روزی ھم نيست که از روز اول به تھديدات خود در ملل متحد آغاز کرد و" ترمپ"از ھمين رو، امريکای .  نمايد

عکس " ترمپ"نمايندۀ وينزيويال در ملل متحد به صحبت . نمايندۀ امريکا در ملل متحد سخنان تھديد آميزی اظھار نکند

و يا از " دونالد ترمپ"ما نه تھديد . ھيچ کشور نمی تواند حاکميت ما را تھديد نمايد"العمل نشان داده و اظھار داشت که 

 گفتار سخنان رھبران قرون  وسطی شباھت  به" ترمپ"اظھارات "نمايندۀ ايران گفت که ". مکسی ديگری را می پذيري

را ستودند و آن را يک بيانيۀ استثنائی " ترمپ"تنھا نمايندگان  اسرائيل و افغانستان اشغال شده سخنان ". ٢١دارد تا قرن 

  .  خواندند

تغيير ناپذير " دونالد ترمپ"ردم به اين اعتقاد رسيدند که عده ای از م. در داخل ھم خوب نبود" ترمپ"انعکاس صحبت 

فکر می کند که می تواند در ملل متحد مانند قمار خانۀ " ترمپ. "است و بيانيۀ وی در ملل متحد مؤيد اين ادعا است

" پترم. " سال قبل است٣٠" ترمپ"رئيس جمھور مانند " ترمپ"ما به اين نتيجه رسيده ايم که .  خودش حرف بزند

دونالد "ھلری کلنتن رقيب انتخاباتی . سازد دھد و صلح جھانی را به خطر مواجه می امريکا را به سوی انزوا سوق می

اين ھلری فاسد و "جواب داد که " ترمپ"بود " سياه و خطرناک" بسيار"ترمپ در ملل متحد "گفت که بيانيۀ " ترمپ

  . را دادندھسته ئیادارۀ اوباما بود که به کوريا اجازۀ داشتن اسلحۀ 

  .برد بار ديگر ثابت ساخت که ھنوز ھم در جھان ملی نه سياسی به سر می" ترمپ"

 

  

 

 

 

 


