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 تی يری ميسان

  آيا دونالد ترمپ مجبور شده کناره گيری کند؟
حاکم کشورش شد ؟ طی  ۀور شد از سياست اياالت متحده کناره گيری کند؟ آيا مطيع طبق مجبترمپآيا پرزيدنت دونالد 

 ايجادکرده AfriCom , CentCom , SouthComکادر بندی جديدی برای  ،دو ماه گذشته ، به نظر می رسد دولت او

نگ ھمراه بوده ؛ دومين دستور افريقا با اعالم ج ۀنخستين دستور نظامی پنتاگون عليه طرح ھای چينی در قار. باشد 

بزرگ ميان ايرانی ھا و اعراب بوده است ؛ سومين دستور نظامی تخريب زير  ۀنظامی در مسير تقسيم کردن خاور ميان

موريت ھای جديد باعث بازگشت نئو محافظه کاران به أاين م.  کارائيب بوده است حيرۀب ۀساخت ھای دولتی حوز

  .صحنه شده 

 ٢٠١٩ روریب ف١ /) سوريه(مشق  د/ ولترشبکه

 ، پرزيدنت ٢٠١٨مبر  نو۶ی ئ از انتخابات ميان دوره پس

دولت ھای . ت  تحت فشار بسيار عظيمی قرار گرفترمپ

شدند چرا که پارلمان مبر بسته  ماه دس٢٢فدرال در 

 Shutdownساخت ديوار مرزی با  ۀحاضر نشد بودج

 ماه ٢۵ روز بعد در ٣۵اين بحران .  را بپردازد يکوسمک

 به ترمپپرزيدنت . پايانی رسيد  ۀ به مرحل٢٠١٩ نوریج

 S&P Globalطور موقت در برابر خواسته ھای حزب 

Ratings  ۶بيش از   ایهبه گفت. دموکرات زانو زد 

    ر ھزينه برداشت ، يعنی گرانتر از لاميليارد د
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Shutdown ١[  شودئیساخت ديوار که می بايستی پول آن صرفه جو ۀين ھزينا[  

 نشان ھای زيادی در رابطه با ترک سياست خارجی و دفاعی خود و پيوستن به امپرياليزم ترمپطی اين دوره ، دولت 

ر سياست ييممکن است اين تغ ،، ايجاب می کندکه مديريت بنگاه داری ھای ساختمانی ئیاز آنجا. اياالت متحده نشان داد 

، با اين وجود. ن شده است يي باشد ، تاريخی که برای توافق بودجه تعروریب ماه ف١۵ظاھری برای از سر گرفتن آن در 

 ديگر حاضر نيست سياستی را که وعده ترمپوجود آورده اند که دونالد ه در حال حاضر عناصر بسياری اين تفکر را ب

  .داده بود دنبال کند 

 متحده سياست جديد اين کشور را در  در اياالت٢٠١٨مبر  ماه دس١٣در  Heritage Foundationمشاور امنيت ملی 

به کار گيری  ۀ نظارت بر نحو-ی سهمبارزه عليه تروريزم اسالم- تحوالت تجاری دو–يک ]: ٢[ افريقا مطرح کرد

ھر چند اينھا مطالب جديدی نمی باشند ، اما اھداف تجاری تنھا به صورت رقابت با قدرت . کمک ھای اياالت متحده 

   .، بلکه اعالم نبرد شديدی عليه چين و روسيه به شمار رفته است) مانند فرانسه و انگلستان(ھای استعماری گذشته نبوده 

.  نمود اعالم] ٣[ ترمپ، به طور علنی استعفای خود را به پرزيدنت نرال جيمز متيسج، وزير دفاع مبرماه دس ٢٠در 

، بلکه از پيامی که ، او برای باز گرداندن نظاميان اياالت متحده از سوريه مخالفت نمی کرد عکس نوشته ھای جرايدهب

، چرا که رھبری اياالت متحده در جھان را می توانست پايان برای متحدان عليه داعش ارسال شده بود نگران بود

اصله متيس را از کار برکنار که معتقد بود نبايد به او در برابر ملت درسی بدھند ، بالف  به لحاظ آنترمپ]. ۴[ دھد

  .رصت يافتن جايگزينی برای او را فراھم کند که ف ، بدون آننمود

 عقب نشينی کرد و اعالم نمود که بازگرداندن نظاميان اياالت متحده به ترمپ، پرزيدنت با اين وجود زير بار انتقادات

  .زمان ديرتری موکول خواھد شد 

، اليوت انگلز و سناتور وکراتدم ۀکنگره ، نمايند -١١۶ ۀ دورئی ، به ھنگام بازگشا٢٠١٩ نوریجدر سوم ماه 

ود قانون ارائه دادند ، بخشی از آن تا حد S– 31.R.H .1] ۶[ )-]۵[ -(جمھوری خواه مارکو روبيو ، دو پيشنھاد به 

در پی اين موضوع ، انگلز . ر باز سازی سوريه  و عبارت است از ايجاد مانع بر سزيادی با گذشته تفاوت نمی کند

 رئيس کميسيون وزارت امور خارجه در اتاق بازرگانی شد ، در )Syria Accountability Act 2003نويسنده (

  .پيشنھادی قانون عليه سوريه پيوست  ۀاو بالفاصله به اليح. حالی که جيمز ريچ رئيس کميسيون معادل سنا گرديد 

 "ارش سزارزگ"قربانيانی که در عکس ۀ، کلي و نه عناصر جھادی آمده است ، جمھوری عرب سوريه در ھر دو متن

متن سنا از اين . ھمين مطلب برای جلوگيری از باز سازی سوريه کافی است . ديده می شوند ، شکنجه کرده است 

د ئيأه طور گسترده بمباران می کرد ، ت را بمطلب فراتر رفته و کمک نظامی به اسرائيل را ، ھنگامی که کشور سوريه

  .می کند 

 ۀژی جديدی را برای خاور ميانيسترات اياالت متحده مايک پومپئو ، ۀ ، وزير امور خارج٢٠١٩ نوریج ماه ١٠در 

 مبارزه -  مبارزه با تروريزم اسالمی دو- يک: که عبارت است از ] ٧[  قاھره ارائه می دادامريکائی، در دانشگاه بزرگ

  .خارج شدن از منطقه به نفع ايجاد سازمان ناتوی عرب و اسرائيلی-عليه ايران و متحدانش سه

به نظر نمی رسد اتحاد نظامی . وضعيت کنونی را وخيم تر می کند  ،  وجود ، تقسيم منطقه ميان ايرانيان و اعراببا اين

ديگر ھمکاری می کنند و آن را از  که دولت ھای آنھا مخفيانه با يک ، با اينميان اعراب و اسرائيلی ھا به وجود آيد

، اتحاد تروريست ھا را عليه ، جان بولتوننيت ملی اياالت متحدهھم زمان مشاور ام. ملت ھای خود پنھان کرده اند 

  ]٨[ ايران تشکيل داده که در ميان آنھا عناصر سنی داعش و مجاھدين خلق ايرانی قرار دارند
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اياالت متحده مايک پومپئو اعالميه ای را عليه ونزوئال منتشر ساخت  ۀ، وزير امور خارجنوریجدر ھمان روز ، دھم 

و پس از آن بحران در ] . ٩[ و به خوان گوايدو اشاره کرد تا به طور خود خوانده خود را رئيس جمھور موقت اعالم کند

  .قانون اساسی ونزوئال به وجود آمد که برای ھمه روشن است 

 اين بحران را به صورت اقدامی عليه دولت بوليواری تفسير می کردند ، ما ئی و ونزوئالدر حالی که مطبوعات غربی

 ۀ کارائيب ھمان سياست درياچه ھای بزرگ افريقا و سپس خاور ميانحيرۀب  ۀپيش از آن اعالم کرديم پنتاگون در حوز

روسيه ھمين سياست را اعالم  ۀھای طوالنی ، وزير امور خارجذاکره مپس از .  خواھد کرد ءرا اجرا] ١٠[ بزرگ

به وجود آوردن دولت دوگانه و مرکز تصميم گيری ديگری در ونزوئال باعث ايجاد ھرج و ": مسکو گفت ] . ١١[ کرد

   ."ھم ريختن دولت ونزوئال می گردده مرج وب

 ۀ اجازترمپ گذاشت که در آن پرزيدنت ء، حزب دموکرات در اتاق نمايندگان قانونی را به اجرانوریج ماه ٢٢در 

  .اين متن بار ديگر توسط اليوت انگلز دوباره تحرير شد ] . ١٢[ خروج از سازمان ناتو را نداشت

حزب دموکرات به  Obamacare، از سوی که اين قانون به ھنگام انتخابات ميان دوره به بحث گذاشته نشد با اين

مراه با دبير کل سازمان ناتو ، آندرز فوگ اليوت انگلز ھ. ی اعالم شد ئوليت ھاؤصورت اولويتی در رابطه با مس

 به نفع سازمان ناتو آن را اعالم ٢٠١٨ والیجو در تريبتون آزاد ماه راسموسن ، اين متن را بازنويسی کردند 

  ] .١٣[ نمودند

. او در ونزوئال خواھد بود  ۀويژ ۀ ، مايک پومپئو اعالم کرد اليوت آبرامز نئو محافظه کار و نمايندنوریج ماه ٢۶در 

اياالت  ۀدترين اعمال مخفياننام او با ب. ابرامز در دوسال گذشته ، کانديدای امپرياليست ھا در وزارت امور خارجه بود 

  .ی التين به ھنگام جنگ سرد عجين شده است امريکامتحده در 

نئو محافظه کاران به يک فرمی از تروتسکيزم تعلق دارند ، که به لحاظ ايدئولوژيک به چپ افراطی وابسته است ، اما 

روان آن ھمواره گرايشات راست گرا و چپ پي. در واقع از زمان ريگان ، به حاکميت اياالت متحده وابسته شده است 

که در حال   بودند ، با اينترمپبا اين وجود آنھا مخالف انتخابات دونالد .ر حاکميت داشتند ييگرا سرگردانی در زمان تغ

  .حاضر به او پيوسته اند 

Africom- Centcom- southcomازه می دھد از منافع  به وجود آمده ، و به آنھا اج از اين رو کادر بندی جديدی

که نئو محافظه کاران  ئیخود و سازمان ھای فرا مليتی و اسرائيل دفاع کنند و نه از منافع ملت اياالت متحده ، از آنجا

  .وابسته به اين سياست می باشند ، اعضای شاخص آنھا به صحنه باز گشته اند 

 تنھا با مخالفت - ر سياست دھد ييطور راديکال تغ به ترمپاين عناصر باعث می شوند تا حزب جمھوری خواه و دولت 

ری  دموکرات ، پرزيدنت اوباما و ھيل آنھا با سياست حزب–از حضور سازمان تروريستی در دولت اياالت متحده 

  .ايجاد امپرياليزم نظامی در خدمت سازمان ھای فرامليتی : ن ھمراه خواھند شد که عبارت است از کلينت

.  نظر می رسد از سوی شخصيت ھای بارز و سرمايه گذار در حزب جمھوری خواه عملی شده اين کناره گيری به

  ] .١۴[  از او حمايت نخواھند کردترمپھمچنين ، برادران کوش اعالم کرده اند که برای انتخابات مجدد دونالد 
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