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 Political  سياسی

  
  مھدی ضميری

  ٢٠١۶ نومبر ٠٧
  

 کلينتن و بوش انتخابات امريکا و پايان دوران

 

ناح بنديھای کشور از جمله   در شرايطی در حال بر گزاريست که  تمامی جامريکا انتخابات راست  ۀچھل و پنجمين دور

حزب دمکرات و جمھوريخواھان  به شاخه ھای متعدد تبديل شده و ھر جناحی سعی دارد تا نظرات خود را به  دو

با اين شدت در   از جنگ جھانی دوم بعد امريکا ۀاين اولين بار است که جامع.  و ترامپ تحميل کند  کلينتندوکانديدای  

 سختی میه آنچنان گسترده است که  ب  اين کشور پيدا کند  اين تالطمۀحل مناسبی برای آيندتا راه   جنگ و جدال است

 که از ھردو حزب  دمکرات و جمھوريخواه ئیتا جا. شود اکثريت مردم را حول و حوش يک کانديدا  متحد کرد  

  . ارزه شده اند عليه کانديتاتور حزب خود وارد مبًتعدادی از رھبران به حزب رقيب پيوسته  و عمال

 را بعداز جنگ جھانی امريکا رھبران ستراتيژی به اين  معضل بزرگ بايد مراحل تاريخی  سياستھا و ئیبرای پاسخ گو

  .دوم مورد تحليل و بررسی قرار داد 

  طور فعال وارده عنوان تنھا کشور قدرتمند  اقتصادی ، نظامی   به  ب١٩۴۵ بعداز جنگ جھانی دوم در سال امريکا -

...  ، انگلستان  ، فرانسه  وجاپان ، المانچه در سراسر جھان قدرتھای بزرگ موجود از جمله . مناسبات جھانی شد  

  . را نداشتندامريکاشوروی  آنچنان آسيب ديده بودند که قدرت عرض اندام در برابر 

سرعت  اشغال کرد و تحت ه  را ب ئی اين کشور آسياکنترول و ديگر مناطق تحت جاپان در جنوب شرقی آسيا امريکا -

سرعت وارد عمل شد و با ه ی برتر مشخص نبود در نتيجه بد ولی در چين ھنوز وضعيت  نيروھا خود در آورکنترول

 جھانی سعی کرد اين کشور بزرگ را ۀ درست بعداز شکست فاشيسم در عرص١٩۴۵پشتيبانی از چيانکايچک  از سال 
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سيسات نظامی  مجبور شد أ گذاشتن صد ھا تن اسلحه و ديگر تیجاه موفق نشد  و با بً  خود دراورد  که عمالکنترولدر 

  .چين را ترک کند و تنھا توانست  شرايط فرار چيانکايچک رئيس جمھور  وقت چين را به تايوان  فراھم کند 

سيب چندانی نديده بود در  کرده بودند  آئی ھواۀی ھا به آن حملجاپان در جنگ جھانی دوم  به جز يک بندر که امريکا -

سيسات صنعتی با تمام ظرفيت أنتيجه تمامی امکانات صنعتی و زير ساختھای اين کشور دست نخورده باقی ماند و ت

دادند    به توليد ادامه میجاپان به نيازھای ھم پيمانان شکست خورده  و يا آسيب ديده از جمله اروپا و ئیبرای پاسخ گو

  .  برای ساليان دراز در اختيارش قرار گرفت و بازار بزرگ و مطمئنی

نظر اقتصادی ، توليدی و زير  از ًعلت شکست سختی که در جنگ جھانی دوم  خورده بودند عماله  بالمان و جاپان -

 متعھد شد تا از نظر نظامی و دفاعی امنيت آنھا را امريکااری گسترده  داشتند و ذ  نياز مبرم به سرمايه گ،ساخت

  . بود ١٩٩٠اری سود آور و ادامه دار تا سالھای ذد  که اين خود يک سرمايه گتضمين کن

  از جمله انگلستان و فرانسه  اگر چه قبل از جنگ  دارای مستعمرات فراوان بودند  ولی در ئی کشورھای اروپاۀ بقي-

امروز ھم موفق نشده اند ه تا ب مستعمرات  خودرا از دست دادند  و ۀھمً  عمال١٩۶۵جنگ آنچنان آسيب ديدند که تا سال 

  . باز سازی کنند ،قدرتی را که تا پيش از جنگ دوم جھانی داشتند

 از نظر زير ًوجود آمده بود و اين کشور تقريباه  با شرايط نامناسبی که در شوروی در اثر جنگ جھانی دوم  بامريکا -

گذاشت  از فرصت  بايد تمرکز را در داخل میسيسات  اقتصادی و زير ساختی در شرايطی قرار داشت که أساخت و ت

  اين کشور مجبور شد اين کشور را در ۀ جنگ در چين شد که  با مقاومت گستردۀ وارد صحنءاستفاده کرد و با تمام قوا

دھی کرد  و با ارتش بسيار قدرتمند با تمام تجھيزات در سال سرعت خودرا سازمانه ولی ب.  ترک  کند ١٩۴٩سال 

ھا به کمک چين  و شوروی وريائی    ک. حمله کرد و اين کشور را به اشغال خود در آوردوريا کۀه جزير به شب١٩۵٠

 باقی ماند آنھم با امريکا کنترول بيرون کنند و فقط بخش جنوبی آن در وريا را از بخش اعظم کامريکاموفق شدند ارتش 

  . استفاده کرده بودجاپانمی که در وتھديد استفاده از بمب ات

ت  نظامی از جمله توپ و تانک ، ھواپيما سيساأ گذاشتن تیجاه  و چين با شکست  سنگين و بوريا در جنگ کامريکا -

و ھليکوپتر حتی کشتيھای  جنگی  و پادگانھای نظامی و دادن ده ھا ھزار کشته  و زخمی تن به صلح ناپايدار در اين 

  .داز جنگ جھانی دوم بود بعامريکااين دومين شکست و عقب نشينی .  جنگ داد 

 به کامبوج ً فرانسه وارد ويتنام شد که بعداۀ برای پشتيبانی از ارتش شکست خوردامريکا ١٩٧۵ تا سال ١٩۵۶ از سال -

 ھرسه کشور را ترک کند البته با تلفات ١٩٧۵و الئوس ھم گسترش پيدا کرد  و مجبور شد شکست را بپذيرد و در سال 

که منجر به ترور جان اف  را برجسته کرد امريکاوان  اين جنگ  آنچنان تضادھای داخلی  فراۀبسيار سنگين و ھزين

  .  سياسی کشور حذف شدۀ کندی بعداز اين واقعه  ديگر نتوانست سر بلند کند و از صحنۀ  خانواد. کندی شد

  کشور ۀ توجه به درآمد ساليانرا داشت تا با علت نداشتن رقيب قدرتمند توان آنه  بامريکا تا اين دوره ھنوز اقتصاد -

% ۴٠ نظامی جھان و ھنوز  ۀبودج%  ٩٠  نظامی در نظر بگيرد  چيزی در حدود ۀآوری را برای ھرين  سرسامۀبودج

  .خود اختصاص داده بود ه در آمد ناخالص جھان را ب

افع ملی اين کشور و  سياستمداران اتحاد شوروی در دفاع از منۀ مرگ ستالين  و سياستھای نادرست و حساب نشد-

کشورھای عضو پيمان ورشو و افزايش تضادھای داخلی در درون رھبری اتحاد شوروی و کشورھای ھم پيمان تا آنجا 

دست گرفت  و به بسيج ھمگانی عليه ه   با توجه به قدرت اقتصادی و نظامی ابتکار عمل را بامريکاپيش رفت که باز 

اری در بخش توليدات مصرفی و ايجاد رفاه اجتماعی  و بھبود ذجای سرمايه گه بلوک شرق  اقدام کرد  و شوروی  ھم ب

 را  ١٩٨۵ تا ١٩۶٠ فرصت سالھای ًورد و عمالآسوی نظامی گری روی ه ن و ھمپيمانان بشرايط کاری برای شاغال
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. وک شرق جلو زدنداه اجتماعی از بل خدمات اجتماعی و رفۀن در زمين دوره ای که غرب و ھم پيمانان آاز دست داد در

 را در سطح استاندارد  کافی  امکانات داشتند تا خودۀشوروی و اروپای شرقی از نظر منابع طبيعی و صنعتی به انداز

  .کنيم  ھای کشورھای غربی  برسانند و چه بسا جلوتر بروند پروسه ای را که ما در مورد چين مشاھده می

 بار امريکارفاه اجتماعی  در بلوک شرق  و نظامی گری اين بلوک   با مشخص شدن اوضاع نابسامان اقتصادی و -

 اتحاد شوروی را از درون متالشی کرد و تا آنجا پيش رفت که ،کمک پيمان ناتوه ديگر در سطح جھانی فعال شد  و ب

 ورشو ھم که پيمان   سيبری  تقسيم کند  ضمن آنۀ آسيا و روسيۀ اروپا، روسيۀاين کشور بزرگ را به سه قسمت روسي

 منحل شد  و شوروی از نظر اقتصادی  به قعر جدول  درآمد ناخالص جھانی سقوط کرد  البته با بدھکاری بسيار ًعمال

  زياد

 نظامی ۀ که ھنوز بودجئی نظامی دنيا بود تا جاۀبودج % ٩٠  بيش از امريکا نظامی ۀ در تمامی اين سالھا بودج-

  در سال دالر ميليارد۶۵٠ ھنوز ھم بيش از امريکا نظامی کمر شکن ۀ بودجروسيه  کمتر از ده درصد اين رقم  است 

  . نظامی جھان است ۀبودج% ٧٠است که معادل  

 و تعدادی از کشورھای غربی را به اين  امريکا  درھم شکستن دومين قدرت اقتصادی و نظامی جھان  يک بار ديگر -

 گزاف ۀ پيمان نظامی ناتو ملحق کنند  اين تصميم  مستلزم ھزينراه کشاند که  تمامی کشورھای اروپای شرقی را  به

ً شد که غرب توان پرداخت آنھا را نداشت  و مجبور بود تا ارواق بھاء دار بدون پشتوانه  که عمدتا ی میدالرميليارد ھا 

کل گشا بود ولی بحران دولتھای غربی متعھد به آن بودند  را وارد بازار سرمايه کند  که تا چند سال پيش تا حدودی مش

 ھم در شرايطی نبود که  تعھدات بيشتری را بپذيرد در نتيجه بحران اقتصادی و مالی امريکاکرد و  مالی را حل نمی

  .شروع شد

عنوان رئيس جمھور  موضوع يک پارچه کردن  اروپا بدون روسيه در دستور کار قرار گرفت  ه  بکلينتن با انتخاب -

 خود در کنترول در صدد بر آمدند  تا بازار اروپای شرقی را تحت امريکااتخاذ شد که اروپا و اين تصميم از آن جھت 

شدند  که حمله به  ھر قيمت  از سر راه برداشته میه بايست ب آورند  ولی موانعی بر سر راه قرار داشتند که می

 و امريکارق و غرب  بيطرف بود ولی  آنھا بود اين کشور در تمام سالھای درگيری بين بلوک شۀيوگسالوی  از جمل

 بسيار گزافی برای کشورھای عضو ناتو بود  اين ۀ يوگسالوی را متالشی کردند که خود مستلزم ھزينًپيمان ناتو عمال

  .  پيوند اروپای شرقی را با روسيه  بالکل متالشی کردًتاکتيک  عمال

 اقتصادی  در جنوب شرقی آسيا  و اروپا و حتی خود   يک بار ديگر بحرانکلينتن رياست جمھوری ۀ در اواخر دور-

 اقتصادی چين  سروسامان گرفت ولی برای بقيه کشورھای عضو ۀ  شروع شد که در جنوب شرقی آسيا با مداخلامريکا

 با انتخاب جورج بوش  تصميم بر اين شد که بازھم از فرصتھا استفاده شود و مشکل مالی. پيمان ناتو  الينحل باقی ماند 

  .  حل شود ااز طريق اشغال منابع نفتی کشورھای عراق و ليبي

ن تر از ايتاليا قرار داشت  ئي با در نظر گرفتن قدرت اقتصادی و نظامی روسيه  که در مقابل پيمان ناتو در سطح پا-

ب توانست با  در آمد و غرء اجراۀعراق و اشغال منابع نفتی اين کشور و کشورھای عرب نشين منطقه به مرحله حمله ب

 وجود خارجی ًاز اشغال عمال  دولتھای اين کشورھا که بعدکنترول  به منابع نفتی اين مناطق بدون انابودی عراق و ليبي

  .نداشتند  مشکل مالی و بازار خود را حل کند

ز گاز و نفت  حل نشد و اروپا مجبور شد تا اجاپانبينی ھا مشکل اقتصادی کشورھای غربی و  اين  پيشۀ  با وجود ھم-

 ۀمعنای دادن امتيازاتی به روسيه  بود و روسھا موفق شدند بيش از سی درصد گاز مورد استفاده روسيه استفاده کند که ب

 با توليد محصوالت صنعتی که ئیکه  کشورھای اروپا ضمن آن.  و ديگر کشورھای غربی اروپا را تضمين کنند المان
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 را از کار انداختند  اگر چه تعدادی از شرکتھای امريکا از کارخانجات توليدی  مشتری داشت بسياریامريکا در ًعمدتا

 ورشکسته شدند ولی باز ھم مشکل افزايش قيمت نفت و گرانی آن امريکا در ئیی  وديگر کشورھای اروپاالمانبزرگ 

  .باقی ماند 

 پيدا کرد و توانست اوضاع خودرا  دسترسیدالر روسيه از صدور صادرات نفت و گاز به منابع ارزی عظيم يورو و -

را نداشته باشد اروپا  ت تجاوز به آنأرا در سطحی برساند که  ھيچ کشوری جر سروسامان بدھد و سيستم دفاعی کشور

   با توجه وسعت روسيه و جمعيت کم اين کشور و منابع عظيمی که از فروش نفت و گاز عايدش شده بود و میامريکاو 

ختھای کشور را نو سازی کند نگران شدند و شروع کردند به افزايش فشار  به اين کشور و سعی توانست بيشتر زير سا

کردند روسيه را از اين منابع ارزی محروم کنند در نتيجه در زمان اوباما ناگھان  قيمت نفت را با افزايش توليد عراق ، 

 کاھش دھند  که فشار بسيار بزرگی دالراز چھل  به کمتر دالر ١٣٠ و عربستان و ديگر کشورھای شيخ نشين  از اليبي

  .ماند  حساب می آمد و اين کشور ھمچنان در منگنه باقی میه عليه منبع در آمد روسيه ب

که به نفت ارزان دسترسی پيدا کردند و توانستند  دو ھدف اصلی خود رسيدند   اول اينه  و اروپا با اين تاکتيک بامريکا-

عنوان يک قدرت اقتصادی وارد ه ت محصوالت توليدی بکنند و در رقابت با توليدات چين که بجبران مافات افزايش قيم

 نفت عرب با پولی که از فروش نفت ۀ  از طرف ديگر کشورھای توليد کنند؛  قرار گيرند، بين المللی شده استۀعرص

.  و غرب  دو طرفه به غرب کمک کنند تا سرپا بايستند امريکاند با خريد اسلحه از اورند مجبورآدست می ه ارزان ب

  . نکرد امريکا اين ترفندھا کمکی به مشکل اقتصادی ۀھم

 ۀ کامل چين و محاصرکنترول کردن آن بود ولی ھنوز عملی نشده است  ئی درصدد اجراامريکا آخرين ترفندی که -

% ٨٠ امريکا اعالم کرد که ً در سه ماه پيش رسمااوباما در آخرين سخنرانی دو مجلس.  اين کشور است ۀ جانبهھم

می وکه در استراليا سکوھای ات  جنوب شرقی آسيا کرده است  ضمن آنۀنيروی نظامی خودرا برای مھار چين روان

  .ھمين ترتيب مسلح شده اند ه  ھم  بجاپان جنوبی و ورياینصب کرده و ک

  

  و ضعيت کنونی امريکا و ديگر قدرتھای بزرگ 

شدت  آسيب پذير شده است و اين کشور ديگر نای  برنامه ريزی ه  بامريکا پوشيده نيست که وضع اقتصادی بر کسی

زير ساختھای کشور فرسوده  شده اند و صنايع توليدی . مجدد برای بحران آفرينی را در سطح جھان از دست داده است 

  توليد کنندگان بر تر ۀ از گردونامريکا ًالح عمال که بدون صادرات سئیدر سطح جھانی غير قابل رقابت ھستند تا جا

زد مجبور شده است ورود کاالھای  دنيا عقب مانده است   کشوری که مدام دم از آزادی تجارت در سطح جھان می

  . محدود کند و يا برروی آنھا گمرک و ماليات ببندد امريکاتوليدی ديگر کشورھا را به 

ور  تا آنجا پيش رفته است که قشر متوسط يا ھمان تکنوکراتھا و بوروکرتھا که عدم رقابت پذيری توليدات اين کش

 بھره مند بودند امريکااست و در گذشته از مواھب  صنعتی و توليدی و صادرات  % ١۵ باالی  امريکادرصد آنھا در 

شود  و تمامی   اطالق میقشر متوسط به آن  امريکااين ھمان قشری است که در . قدرت مانور خود را از دست بدھند  

زده است قشری که قرار بود برای مردم کار ايجاد کند  ولی خود   بر سر ھمين  قشر دور میامريکامباحثات انتخابات 

ً بر اساس برنامه ريزيھای اقتصادی نادرست سيستم اقتصاد آزاد که اينک فقط نامی از آن بيشتر باقی نمانده است تقريبا

دھد  حاال   آن عدم رقابت پذيری در بيشتر بخشھای صنعتی و مديريتی  خود را نشان میۀتيجمتالشی شده است که ن

 امريکاديگر نه سرمايه ای ھست که بشود به اين بخش فعال در جامعه  تزريق کرد و نه شرايط جھانی  اين امکان را به 
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ست که بايد  يک راه امريکاکنند و اين  یطبيعی است که کشورھای قدرتمند  بر اساس منافع ملی خود عمل م. دھد   می

  .حل برای اين مشکل سرنوشت ساز پيدا کند 

ست  که جناح محافظه کار معتقد ھست بايد امريکا متالطم ۀانتخابات اخير باز تاب  اين کنش ھا و واکنشھا در جامع

دخالت در امور داخلی ديگران  و ئیتمرکز را در داخل گذاشت  و کشور را دوباره سازمان داد  و دست از جھان گشا

  . زندگی با شرايط فعلی نيستند  ۀ رسيد که ديگر قادر به ادامامريکا مليون نفری در ٧۶داد ه برداشت و ب

دوره در زمان بوش    و دوکلينتن در جنوب شرقی آسيا  در زمان امريکااز شکست سخت   بخش دمکراتھا که  بعد

 را به امريکاقول خودشان قدرت و عظمت ه بودند  يک بار ديگر تالش کردند تا بدست گرفته ه کوتوله ابتکار عمل را ب

 آن متالشی شدن اقتصاد کشور، ۀ آن غرق شدن در بحرانھای داخلی و خارجی است که نمونۀآن باز گردانند که نتيج

ته است  و کشور باالی  دولت که اوراق بھاء دار خودرا به حراج گذاشۀ نظامی ، بدھکاری بيسابقۀی بودج باالۀھزين

  .بار آورده است ه  بدھکاری بدالر ھزار ميليارد٢٣

 جالب اين است که در انتخابات رياست جمھوری  آنقدر اوضاع شير تو شير شده است که بخش بزرگی از محافظه 

  درست ھمان نوازند  تا  آب رفته از جوی را به آن باز گردانند ھمراه  دمکراتھا ھنوز  شيپور جنگ میه کاران ب

 ھم  با شدت و حدت بيشتر در کلينتنسياستی که جان اف کندی  اتخاذ کرده بود و توسط  جورج بوش ادامه يافت و 

 که کرده بود ئیرغم ھارت و پوت ھا اوضاع بحرانی جھانی  با تمام نيرو  اين سياست را پيش برد و اوباما ھم  علی

  منتقل کند  چھره ای که اگر چه کلينتنست اين سنت ناپسند را به  ھيلری ھنوز در گير بحرانھای جھانی است و قرار ا

ی داده أمدعی است دمکرات است ولی در عمل از ھر شخصيتی بيشتر محافظه کارتر است  و ھمواره برای جنگيدن ر

  .است  

  

  : اوضاع جھانی و موقعيت  ديگر کشورھا  در رابطه با منافع ملی 

 ميليون نفر بعداز ١۴٠ت در حدود ده ميليون کيلومتر مربع  با جمعيدنيا با وسعتی در حدود روسيه  وسيع ترين کشور 

 فروپاشی کامل قرار داشت ھمانطور که در باال به آن اشاره شد فشار ۀپاشيدگی اتحاد شوروی و بلوک شرق  در آستان

 اقتصادی قرار دارد ولی ۀاصرھمه جانبه ای از طرق کشورھای غربی به اين کشور وارد شد و ھنوز ھم در مح

 سرپا نگه دارند و از ًدھۀ اخير مجددا نيروھای جوان اين کشور بر اساس سنت گذشته موفق شدند  اين کشور را طی دو

شود  که گويا قصد اشغال و تجاوز به کشورھای اروپای  پاشيدگی آن جلوگيری کنند خالف تبليغاتی که عليه روسيه می

يت تطابق ندارد روسيه دارای جمعيت کم و وسعت زياد است  که برای حفاظت از خود به بيش از شرقی را دارد با واقع

جای موضع دفاعی ه ليون نفر جمعيت نياز دارد  بنابراين  غير منطقی و ابلھانه خواھد بود که اين کشوربيسيصد م

  .خود بگيرد ه موضع تھاجمی ب

ک با  چين باال ببرد  ستراتيژيا حفظ کند روابط خودرا تا سطح روسيه طی دو دھۀ اخير موفق شد انسجام داخلی ر

 اقتصادی  ۀ پيشرفت و دفاع از کشور خودرا داشتند  سوای آن اتحاديۀدرواقع ھردو کشور نياز به اين روابط  برای ادام

ع شرايطی ايجاد ن کننده باشد و در مجموييثر و تعؤ  خود ايجاد کند و در پيمان شانگھای  عضو مۀبا کشورھای ھمساي

 و امريکائیاران ذله ای که  سياست گأ مس.ت  حمله به اين کشور را نخواھد داشتأکرده است که ھيچ کشوری جر

را ندارند  در آمد ناخالص اين کشور ھنوز  زياد نيست ولی منابع ثروت فراوانی دارد  و   ناتو  تاب تحمل آنیاعضا

  . اروپا  جلو بزند ۀرآمد کشورھای اتحادي دۀرود که تا چند سال آينده از مجموع می
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 چين دومين قدرت اقتصاد جھان  و مرکز توليد  و مصرف کاالھای توليدی و در مجموع کارگاه توليدی  جھان است که  

دھند  از  را زنان تشکيل می  ونيم  ميلياردی  با نيروی کار باالی ھفتصد ميليون نفری  که نصف  آنيکبا جمعيت  

 نظامی اين کشور کمتر از يک ھفتم بودجه ۀست  ولی ھنوز بودجامريکا دومين قدرت نظامی جھان بعداز نظر نظامی

  . ميليون نفر جمعيت دارد ٣٣٠ست که تنھا امريکانظامی 

چين با ھيچ کشور جھان پيمان نظامی مشترک و يا دوجانبه و چند جانبه ندارد  مبنای سياست اين کشور عدم دخالت در 

ی ديگر کشورھا ، ھمکاری متقابل ، عدم استفاده از زور و ارتش برای حل مسائل جھانی ، ھمزيستی مسالمت امور داخل

 نظامی کم  ۀرغم بودج نيروی نظامی چين علی. آميز و ھمکاری اقتصادی ھمه جانبه  با تمامی کشورھای جھان است  

سطح علم و دانش در اين کشور در . روسيه دفاع کند   از منافع خود ھمانند ًتواند کامال در شرايطی قرار دارد که می

 جنوب ۀ را در منطقامريکاچين تنھا کشوريست که توانسته است  .زند   حرف اول را در جھان می،بيشتر ابعاد آن

  . شمالی شود وريای با کامريکا ۀشرقی آسيا مھار کند و مانع جنگ دوبار

 باالترين بدھکاری تاريخ خود را به چين دارد و امريکان کننده است که يي مالی و اقتصادی چين چنان در جھان  تعۀ وزن

 و ناتو برای تدارک جنگ با روسيه و چين بايد خيلی جوانب را در نظر بگيرند چون امريکادر مجموع بايد  گفت که 

وگيری از جنگ   ھردوکشور جلستراتيژی راشکست دادند  و جاپان و المانکشور در جنگ جھانی دوم فاشيسم  اين دو

چين در شرايط حاضر عامل اصل ثبات  امنيتی و اقتصادی جھان . ولی در صورت شروع جنگ  پيروزی در آن است 

ار ذ وافر دارند تا با اين کشور ھمکاری ھمه جانبه کنند  چين بزرگترين سرمايه گۀاست  و تمامی کشورھای جھان  عالق

....   در ھمه زمينه ھای صنعتی ، اقتصادی ، فرھنگی  ، آموزشی ویئجز تکنيک ھسته ه  جھانی است و بصۀدر عر

  .حاضر به ھمکاريست 

 و امريکان کننده ای در تعديل  سياستھای اقتصادی و نظامی و از ھمه مھمتر ھمکاری  متقابل  با يياين دوکشور نقش تع

کنم  خود گواه  ياست جمھوری مشاھده می در رابطه با انتخابات  رامريکا که اينک در ئیتمام جھان را دارند  بلبشو

  خود و چين با بازدھی توليدی و نو آوری و ۀن کننده اين دو کشور است  روسيه با صنايع نظامی فوق پيشرفتيينقش تع

 و پيمان ناتو را فراھم کرده اند حاال نوبت آنھاست امريکا تعديل سياستھای نظامی ۀھمکاری ھمه جانبه با کشورھا زمين

شود  تمرکز بر روی مسائل داخلی  و حل آنھا   خود که در ھردوکانديداھا مشاھده میۀر سياستھای جنگ طلبانيي تغکه با

  . بگذارند و جھان را بيشتر از اين متشنج نکنند 

 نظامی ، انحالل بسياری از پادگانھای نظامی از جمله سيار در ۀ برای  بازسازی  خود کاھش بودجامريکاشانس 

 طی شصت سال گذشته بيشترين آسيب را به امريکاالمللی  و کاھش تشنج در خاورميانه و جھان است   بين ۀعرص

دو جريان ارتجاعی  شيعه و سنی دونيروی نابود   جھانی زده است  تنھا در خاورميانه با علم کردن و پشتيبانی ازۀجامع

دھند    نان به کشتار و جنايت در منطقه ادامه می تاريخی را دوباره از قعر تاريخ  وارد صحنه کرده است که ھمچۀشد

  و پيروزی در جنگ خاورميانه   مھار و نابودی روسيه و بسيج عمومی امريکا با تئوری  بازگشت قدرت کلينتنخانم 

د که در خو  را به اين روز فالکت بار انداخته اند  در حالیامريکا و بوش  است که کلينتن راه ۀعليه چين  ادامه دھند

 ھا برای ھميشه تمام شده است  حتی اگرھيلری در اين کلينتنشود کار کالنھای بوش   با مقاومتی که مشاھده میامريکا

  .ری  در ماھيت اين امر ايجاد نخواھد شد ييانتخابات پيروز شود باز تغ

شعارھای عوام ی  سالھای شصت است  با امريکايای ايجاد ؤرونالد ترامپ يک سرمايه دار بزرگ است که در ر

 اکثر سفيد پوستان را دور خود جمع کرده است  اقشاری که ھنوز جھانی شدن  را درک نکرده اند  و با آن ًگرايانه  عمال

 را به آن باز ئیقول خودشان دوران طاله به مخالفت بر خاسته اند و می خواھند تمامی قوانين جھانی را ناديده بگيرند  ب
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 نمی بينند مخالفان امريکارون حزب جمھوريخواھان  که دچار تشتت  شده اند و آينده ای برای گردانند  ترامپ حتی در د

کنند  و خواھان تمرکز بر روی    نيز با ترامپ ھمدردی میکلينتنزيادی دارد  از طرف ديگر بسياری از طرفداران 

  دورانش امريکا است را نمی بينند  که  رخ دادهامريکامشکالت داخلی کشور ھستند  ولی ھردوی آنھا فاجعه ای که در 

  .  به پايان رسيده است

 اجازه نخواھد داد تا ترامپ پيروز انتخابات شود ولی داده ھا امريکاجوليان آسانژ معتقد ھست که سيستم نظامی امنيتی 

بوش  راحت شوند  و کلينتننظر من مردم تصميم دارند برای ھميشه از شر سياستھای ه دھد که چنين باشد ب نشان نمی

  .  دوران بازسازی و صلح را تجربه کند امريکاحتی با روی کار آوردن  رونالد ترامپ تا 

  )٠۴/١١/٢٠١۶( مھدی ضميری 

  

ًترامپ به عنوان يک سرمايه دار بزرگ، طبعا می تواند طرفدار بازسازی و رونق اقتصادی منطبق با منافع خود  [

ًست که آيا او با آنچه تا کنون گفته و نشان داده، واقعا خواھان صلح و صلح طلب ال جدی باقی اؤاما جای اين س. باشد

عالوه تاريخ نشان داده است که نظام سرمايه تنھا با گرم نگه داشتن بازار زرادخانه ھايش، يعنی جنگ ه است؟ ب

 به –ادی کنونی خصوص در شرايط بحران عميق اقتصه  ب- افروزی و صدور تسليحات می تواند از نظر اقتصادی 

حال ترامپ بايد شعبده باز ماھری باشد که ھم کشور را باز سازی کند و ھم صلح را به جھان ارمغان . روی پايش بايستد

  .] سيامک م–! و بيچاره مردمی که از ترس مار به افعی پناه ببرند! دھد

  

  

 

  


