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کلينتون و بوش مريکا و پايان دورانانتخابات آ  

 

اح بنديهای کشور از ناست  آمريکا در شرايطی در حال بر گزاريست که  تمامی جيچهل و پنجمين دوره انتخابات ر
های متعدد تبديل شده و هر جناحی سعی دارد تا نظرات خود را به جمله  دوحزب دمکرات و جمهوريخواهان  به شاخه 

با اين شدت  بعداز جنگ جهانی دوم  اين اولين بار است که جامعه آمريکا. دوکانديدای  کلينتون و ترامپ تحميل کند  
است که  بسختی آنچنان گسترده م طتا راه حل مناسبی برای آينده اين کشور پيدا کند  اين تالدر جنگ و جدال است  

تا جايی که از هردو حزب  دمکرات و جمهوريخواه . ميشود اکثريت مردم را حول و حوش يک کانديدا  متحد کرد  
  .تعدادی از رهبران به حزب رقيب پيوسته  و عمال بر عليه کانديتاتور حزب خود وارد مبارزه شده اند 

سياستها و استراتژی رهبران آمريکا را بعداز جنگ   برای پاسخ گويی به اين  معضل بزرگ بايد مراحل تاريخی
  .جهانی دوم مورد تحليل و بررسی قرار داد 

بعنوان تنها کشور قدرتمند  اقتصادی ، نظامی   بطور فعال وارد   1945آمريکا بعداز جنگ جهانی دوم در سال  -
... ان ، ژاپن ، انگلستان  ، فرانسه  وچه در سراسر جهان قدرتهای بزرگ موجود از جمله آلم. مناسبات جهانی شد  

  .شوروی  آنچنان آسيب ديده بودند که قدرت عرض اندام در برابر آمريکا را نداشتند

آمريکا در جنوب شرقی آسيا ژاپن و ديگر مناطق تحت کنترل اين کشور آسيايی  را بسرعت  اشغال کرد و تحت  -
ها ی برتر مشخص نبود در نتيجه بسرعت وارد عمل شد و با کنترل خود در آورد ولی در چين هنوز وضعيت  نيرو

درست بعداز شکست فاشيسم در عرصه جهانی سعی کرد اين کشور بزرگ را  1945پشتيبانی از چيانکايچک  از سال 
در کنترل خود دراورد  که عمال موفق نشد  و با بجا گذاشتن صد ها تن اسلحه و ديگر تاسيسات نظامی  مجبور شد 

  .به تايون را فراهم کند  رئيس جمهور  وقت چين را ترک کند و تنها توانست  شرايط فرار چيانکايچک چين را

امريکا در جنگ جهانی دوم  به جز يک بندر که ژآپنی ها به آن حمله هوايی کرده بودند  آسيب چندانی نديده بود در  -
ده باقی ماند و تاسيسات صنعتی با تمام ظرفيت نتيجه تمامی امکانات صنعتی و زير ساختهای اين کشور دست نخور

به توليد ادامه ميدادند و  از جمله اروپا و ژاپن  برای پاسخ گويی به نيازهای هم پيمانان شکست خورده  و يا آسيب ديده
  .ساليان دراز در اختيارش قرار گرفت بازار بزرگ و مطمئنی  برای 

هانی دوم  خورده بودند عمال از نظر اقتصادی ، توليدی و زير ژآپن و آلمان بعلت شکست سختی که در جنگ ج -
ساختی  نياز مبرم به سرمايه گزاری گسترده  داشتند و آمريکا متعهد شد تا از نظر نظامی و دفاعی امنيت آنها را 

  .بود  1990تضمين کند  که اين خود يک سرمايه گزاری سود آورد و ادامه دار تا سالهای 

اروپايی  از جمله انگلستان و فرانسه  اگر چه قبل از جنگ  دارای مستعمرات فراوان بودند  ولی در بقيه کشورهای  -
عمالهمه مستعمرات  خودرا از دست دادند  و تا بامروز هم موفق نشده اند  1965جنگ آنچنان آسيب ديدند که تا سال 

  .قدرتی را که تا پيش از جنگ دوم جهانی داشتند باز سازی کنند 
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آمريکا با شرايط نامناسبی که در شوروی در اثر جنگ جهانی دوم  بوجود آمده بود و اين کشور تقريبا از نظر زير  -
ساخت و تاسيسات  اقتصادی و زير ساختی در شرايطی قرار داشت که بايد تمرکز را در داخل ميگذاشت  از فرصت 

ا مقاومت گسترده  اين کشور مجبور شد اين کشور را در ب استفاده کرد و با تمام قوا وارد صحنه جنگ در چين شد که 
ولی بسرعت خودرا سازمان دهی کرد  و با ارتش بسيار قدرتمند با تمام تجهيزات در سال . ترک  کند  1949سال 

و شوروی  در آورد   کره ای ها به کمک چين به شبه جزيره کره حمله کرد و اين کشور را به اشغال خود  1950
آنهم با  آمريکا باقی ماندارتش آمريکا را از بخش اعظم کره بيرون کنند و فقط بخش جنوبی آنرا در کنترل  موفق شدند

  .تهديد از استفاده از بمب اتمی که در ژاپن استفاده کرده بود

 است  نظامی از جمله توپ و تانک ، هواپيما وسآمريکا در جنگ کره و چين با شکست  سنگين و بجا گذاشتن تاسي -
هليکوپتر حتی کشتيهای  جنگی  و پادگانهای نظامی و دادن ده ها هزار کشته  و زخمی تن به صلح ناپايدار در اين 

  .اين دومين شکست و عقب نشينی آمريکا بعداز جنگ جهانی دوم بود.  جنگ داد 

ام شد که بعدا به برای پشتيبانی از ارتش شکست خورده فرانسه وارد ويتنامريکا  1975تا سال  1956از سال  -

هرسه کشور را ترک کند البته  1975در سال  شکست را بپذيرد و و مجبور شد گسترش پيدا کرد کامبوج و الئوس هم 
منجر به ترور که نچنان تضادهای داخلی آمريکا را برجسته کرد آبا تلفات بسيار سنگين و هزينه فراوان  اين جنگ  

  .از اين واقعه  ديگر نتوانست سر بلند کند و از صحنه  سياسی کشور حذف شدخانواده کندی بعد  . شدجان اف کندی 

هنوز توان آنرا داشت تا با توجه به درآمد ساليانه   قدرتمند تا اين دوره هنوز اقتصاد آمريکا بعلت نداشتن رقيب  -
بودجه نظامی جهان و %  90نظامی در نظر بگيرد  چيزی در حدود  هرينه کشور بودجه سرو سامان آوری را برای 

  .بخود اختصاص داده بود در آمد ناخالص جهان را % 40هنوز  

مرگ استالين  و سياستهای نادرست و حساب نشده سياستمداران اتحاد شوروی در دفاع از منافع ملی اين کشور و  -
هم پيمان تا آنجا  کشورهای عضو پيمان ورشو و افزايش تضادهای داخلی در درون رهبری اتحاد شوروی و کشورهای

پيش رفت که باز آمريکا  با توجه به قدرت اقتصادی و نظامی ابتکار عمل را بست گرفت  و به بسيج همگانی بر عليه 
بلوک شرق  اقدام کرد  و شوروی  هم بجای سرمايه گزاری در بخش توليدات مصرفی و ايجاد رفاه اجتماعی  و بهبود 

را  از دست  1985تا  1960ال سالهای مان بسوی نظامی گری روی اورد و عشرايط کاری برای شاغلين و همپيمان
. داد در دوره ای که غرب و هم پيمانان آ ن در زمينه خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی از بلوک شرق جلو زدند 

طح امکانات داشتند تا خودرا در س به اندازه کافی  و صنعتیشوروی و اروپای شرقی از نظر منابع طبيعی 
  .و چه بسا جلوتر بروند پروسه ای را که ما در مورد چين مشاهده ميکنيم د ناستانداردهای کشورهای غربی  برسان

با مشخص شدن اوضاع نابسامان اقتصادی و رفاه اجتماعی  در بلوک شرق  و نظامی گری اين بلوک امريکا بار   -
وروی را از درون متالشی کرد و تا آنجا پيش رفت که اين ديگر در سطح جهانی فعال شد  و بکمک پيمان ناتو اتحاد ش

کشور بزرگ را به سه قسمت روسيه اروپا، روسيه آسيا و روسيه  سيبری  تقسيم کند  ضمن آنکه پيمان ورشو هم 
عمال منحل شد  و شوروی از نظر اقتصادی  به قعر جدول  درآمد ناخالص جهانی سقوط کرد  البته با بدهکاری بسيار 

  دزيا

بودجه نظامی دنيا بود تا جايی که هنوز بودجه نظامی %  90در تمامی اين سالها بودجه نظامی آمريکا  بيش از  -

ميليارددالر  در سال  650روسيه  کمتر از ده درصد اين رقم  است  بودجه نظامی کمر شکن آمريکا هنوز هم بيش از 

  .نظامی جهان است  هبودج% 70است که معادل  

دومين قدرت اقتصادی و نظامی جهان  يک بار ديگر آمريکا و تعدادی از کشورهای غربی را به اين   نشکستدرهم   -
راه کشاند که  تمامی کشورهای اروپای شرقی را  به پيمان نظامی ناتو ملحق کنند  اين تصميم  مستلزم هزينه گزاف 

مجبور بود تا ارواق بهاء دار بدون پشتوانه  که عمدتا ميليارد ها دالری ميشد که غرب توان پرداخت آنها را نداشت  و 
دولتهای غربی متعهد به آن بودند  را وارد بازار سرمايه کند  که تا چند سال پيش تا حدودی مشکل گشا بود ولی بحران 
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و مالی  مالی را حل نميکرد و آمريکا هم در شرايطی نبود که  تعهدات بيشتری را بپذيرد   در نتيجه بحران اقتصادی
  .شروع شد

با انتخاب کلينتون بعنوان رئيس جمهور  موضوع يک پارچه کردن  اروپا بدون روسيه در دستور کار قرار گرفت   -
اين تصميم از آن جهت اتخاذ شد که اروپا و امريکا در صدد بر آمدند  تا بازار اروپای شرقی را تحت کنترل خود در 

که حمله به يوگسالوی    ميشدندداشتند که ميبايست بهر قيمت  از سر راه برداشته آورند  ولی موانعی بر سر راه قرار 
اتو بيطرف بود ولی آمريکا و پيمان ن از جمله آنها بود اين کشور در تمام سالهای درگيری بين بلوک شرق و غرب 

اين تاکتيک   شورهای عضو ناتو بود ککه خود مستلزم هزينه بسيار گزافی برای  ندعمال يوگسالوی را متالشی کرد
  . عمال پيوند اروپای شرقی را با روسيه  بالکل متالشی کرد

در اواخر دوره رياست جمهوری کلينتون  يک بار ديگر بحران اقتصادی  در جنوب شرقی آسيا  و اروپا و حتی خود  -
ان گرفت ولی برای بقيه کشورهای شروع شد که در جنوب شرقی آسيا با مداخله اقتصادی چين  سروسام آمريکا 

با انتخاب جورج بوش  تصميم بر اين شد که بازهم از فرصتها استفاده شود و . عضو پيمان ناتو  الينحل باقی ماند 
  .مشکل مالی از طريق اشغال منابع نفتی کشورهای عراق و ليبی  حل شود 

با در نظر گرفتن قدرت اقتصادی و نظامی روسيه  که در مقابل پيمان ناتو در سطح پايين تر از ايتاليا قرار داشت   -
حمله بعراق و اشغال منابع نفتی اين کشور و کشورهای عرب نشين منطقه به مرحله اجرا در آمد و غرب توانست با 

کنترل دولتهای اين کشورها که بعداز اشغال عمال وجود خارجی  نابودی عراق و ليبی  به منابع نفتی اين مناطق بدون
  .خود را حل کندو بازار نداشتند  مشکل مالی 

با وجود همه اين  پيش بينی ها مشکل اقتصادی کشورهای غربی و ژاپن حل نشد و اروپا مجبور شد تا از گاز و   -
بود و روسها موفق شدند بيش از سی درصد گاز مورد  نفت روسيه استفاده کند که بمعنای دادن امتيازاتی به روسيه 

ضمن آنکه  کشورهای اروپايی با توليد محصوالت . استفاده آلمان و ديگر کشورهای غربی اروپا را تضمين کنند 
صنعتی که عمدتا در آمريکا مشتری داشت بسياری از کارخانجات توليدی آمريکا را از کار انداختند  اگر چه تعدادی 

تهای بزرگ آلمانی  وديگر کشورهای اروپايی در آمريکا ورشکسته شدند ولی باز هم مشکل افزايش قيمت نفت از شرک
  .و گرانی آن باقی ماند 

روسيه از صدور صادرات نفت و گاز به منابع ارزی عظيم يورو و دالر دسترسی پيدا کرد و توانست اوضاع خودرا  -
سطحی برساند که  هيچ کشوری جرات به تجاوز به آنرا نداشته باشد  سروسامان بدهد و سيستم دفاعی کشوررا در

اروپا و آمريکا  با توجه وسعت روسيه و جمعيت کم اين کشور و منابع عظيمی که از فروش نفت و گاز عايدش شده 
اين  افزايش فشار  به به بود و ميتوانست بيشتر زير ساختهای کشور را نو سازی کند نگران شدند و شروع کردند

با افزايش  نفتکشور و سعی کردند روسيه از اين منابع ارزی محروم کنند در نتيجه در زمان اوباما ناگهان  قيمت 
دالر به کمتر از چهل دالر کاهش دهند  که فشار  130گر کشورهای شيخ نشين  از يو دتوليد عراق ، ليبی و عربستان 

  .ی آمد و اين کشور همچنان در منگنه باقی ميماند بسيار بزرگی برعليه منبع در آمد روسيه بحساب م

آمريکا و اروپا با اين تاکتيک بدو هدف اصلی خود رسيدند   اول اينکه به نفت ارزان دسترسی پيدا کردند و توانستند -
 جبران مافات افزايش قيمت محصوالت توليدی بکنند و در رقابت با توليدات چين که بعنوان يک قدرت اقتصادی وارد

عرصه بين المللی شده است در رقابت قرار گيرند  از طرف ديگر کشورهای توليد کننده نفت عرب با پولی که از 
فروش نفت ارزان بدست می اورند مجبورند با خريد اسلحه از آمريکا و غرب  دو طرفه به غرب کمک کنند تا سرپا 

  .رد همه اين ترفندها کمکی به مشکل اقتصادی آمريکا نک. بايستند 

بود ولی هنوز عملی نشده است  کنترل کامل چين و محاصره هم  نآخرين ترفندی که آمريکا درصدد اجرايی کردن آ -
نيروی % 80ريکا مآ رين سخنرانی دو مجلس در سه ماه پيش رسما اعالم کرد کهخاوباما در آ. جانبه اين کشور است 

ليا سکوهای اتمی نصب کرده اکه در استرنمهار چين روانه جنوب شرقی آسيا کرده است  ضمن آ اینظامی خودرا بر
  .مسلح شده اند  پن هم  بهمين ترتيباو در کره جنوبی و ژ
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  و ضعيت کنونی آمريکا و ديگر قدرتهای بزرگ 

ر نای  برنامه ريزی بر کسی پوشيده نيست که وضع اقتصادی آمريکا بشدت  آسيب پذير شده است و اين کشور ديگ
صنايع شده اند و  زير ساختهای کشور فرسوده . مجدد برای بحران آفرينی را در سطح جهان از دست داده است 

تا جايی که بدون صادرات سالح عمال آمريکا از گردونه  توليد کنندگان هستند غير قابل رقابت در سطح جهانی توليدی 
ه مدام دم از آزادی تجارت در سطح جهان ميزد مجبور شده است ورود بر تر دنيا عقب مانده است   کشوری ک

  .و يا برروی آنها گمرک و ماليات ببندد  کاالهای توليدی ديگر کشورها را به آمريکا محدود کند

عدم رقابت پذيری توليدات اين کشور  تا آنجا پيش رفته است که قشر متوسط يا همان تکنوکراتها و بوروکرتها که 
است و در گذشته از مواهب  صنعتی و توليدی و صادرات  آمريکا بهره مند بودند % 15درصد آنها در آمريکا باالی  

که در آمريکا قشر متوسط  اطالق ميشود  و تمامی  اين همان قشری است.  بدهند قدرت مانور خود را از دست 
مباحثات انتخابات آمريکا بر سر همين  قشر دور ميزده است قشری که قرار بود برای مردم کار ايجاد کند  ولی خود 
ا بر اساس برنامه ريزيهای اقتصادی نادرست سيستم اقتصاد آزاد که اينک فقط نامی از آن بيشتر باقی نمانده است تقريب

در بيشتر بخشهای صنعتی و مديريتی  خود را نشان ميدهد  حاال عدم رقابت پذيری  آنمتالشی شده است که نتيجه 
ديگر نه سرمايه ای هست که بشود به اين بخش فعال در جامعه  تزريق کرد و نه شرايط جهانی  اين امکان را به 

منافع ملی خود عمل ميکنند و اين آمريکاست که بايد  قدرتمند  بر اساس طبيعی است که کشورهای . آمريکا ميدهد  
  .يک راه حل برای اين مشکل سرنوشت ساز پيدا کند 

انتخابات اخير باز تاب  اين کنش ها و واکنشها در جامعه متالطم آمريکاست  که جناح محافظه کار معتقد هست بايد 
ت از جهان گشايی و دخالت در امور داخلی ديگران تمرکز را در داخل گذاشت  و کشور را دوباره سازمان داد  و دس

  .مليون نفری در آمريکا رسيد که ديگر قادر به ادامه زندگی با شرايط فعلی نيستند   76داد ببرداشت و 

بخش دمکراتها که  بعداز شکست سخت آمريکا در جنوب شرقی آسيا  در زمان کلينتون  و دودوره در زمان بوش  
مت آمريکا را به آن ظا بدست گرفته بودند  يک بار ديگر تالش کردند تا بقول خودشان قدرت و عکوتولو ابتکار عمل ر

متالشی شدن اقتصاد کشور  ،  نباز گردانند که نتيجه آن غرق شدن در بحرانهای داخلی و خارجی است که نمونه آ
ا به حراج گذاشته است  و کشور باالی هزينه باال ی بودجه نظامی ، بدهکاری بيسابقه دولت که اوراق بهاء دار خودر

  .هزار ميليارددالر بدهکاری ببار آورده است  23

جالب اين است که در انتخابات رياست جمهوری  آنقدر اوضاع شير تو شير شده است که بخش بزرگی از محافظه  
ز گردانند  درست همان سياستی هنوز  شيپور جنگ مينوازند  تا  آب رفته از جوی را به آن بابهمراه  دمکراتها  نکارا

که جان اف کندی  اتخاذ کرده بود و توسط  جورج بوش ادامه يافت و کلينتون هم  با شدت و حدت بيشتر در اوضاع 
بحرانی جهانی  با تمام نيرو  اين سياست را پيش برد و اوباما هم  عليرغم هارت و پوت هايی که کرده بود هنوز در 

و قرار است اين سنت ناپسند را به  هيلری کلينتون  منتقل کند  چهره ای که اگر چه مدعی  گير بحرانهای جهانی است
 و همواره برای جنگيدن رای داده است  است  تراست دمکرات است ولی در عمل از هر شخصيتی بيشتر محافظه کار

.  

   :عيت  ديگر کشورها  در رابطه با منافع ملیاوضاع جهانی و موق 

ميليون نفر بعداز  140ترين کشور دنيا با وسعتی در حدود ده ميليون کيلومتر مربع  با جمعينت در حدود روسيه  وسيع 
پاشيدگی اتحاد شوروی و بلوک شرق  در آستانه فروپاشی کامل قرار داشت همانطور که در باال به آن اشاره شد فشار 

وز هم در محاصره اقتصادی قرار دارد ولی همه جانبه ای از طرق کشورهای غربی به اين کشور وارد شد و هن
نيروهای جوان اين کشور بر اساس سنت گذشته موفق شدند  اين کشور را طی دوده اخير مجددا سرپا نگه دارند و از 
پاشيدگی آن جلوگيری کنند  بر خالف تبليغاتی که بر عليه روسيه ميشود  که گويا قصد اشغال و تجاوز به کشورهای 

ا دارد با واقعيت تطابق ندارد روسيه دارای جمعيت کم و وسعت زياد است  که برای حفاظت از خود اروپای شرقی ر
به بيش از سصد مليون نفر جمعيت نياز دارد  بنابراين  غير منطقی و ابلهانه خواهد بود که اين کشوربجای موضع 

  .دفاعی موضع تهاجمی بخود بگيرد 
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روسيه طی دو ده اخير موفق شد انسجام داخلی را حفظ کند روابط خودرا تا سطح استراتژيک با  چين باال ببرد  
سوای آن اتحاديه اقتصادی   درواقع هردو کشور نياز به اين روابط  برای ادامه پيشرفت و دفاع از کشور خودرا داشتند 

عضو موثر و تعيين کننده باشد و در مجموع شرايطی  انگهای با کشورهای همسايه  خود را ايجاد کند و در پيمان ش
ايجاد کرده است که هيچ کشوری جرات  حمله به اين کشور را نخواهد داشت   مسئله ای که  سياست گزاران امريکايی 

ارد  و و اعضاء ناتو  تاب تحمل آنرا ندارند  در آمد ناخالص اين کشور هنوز  زياد نيست ولی منابع ثروت فراوانی د
  .ميرود که تا چند سال آينده از مجموعه درآمد کشورهای اتحاديه اروپا  جلو بزند 

چين دومين قدرت اقتصاد جهان  و مرکز توليد  و مصرف کاالهای توليدی و در مجموع کارگاه توليدی  جهان است  
نصف  آنرا زنان تشکيل ميدهند  از نظر  ميلياردی  با نيروی کار باالی هفتصد ميليون نفری  که  1.3که  با جمعيت  

نظامی دومين قدرت نظامی جهان بعداز آمريکاست  ولی هنوز بودجه نظامی اين کشور کمتر از يک هفتم بودجه 
  .ميليون نفر جمعيت دارد  330نظامی آمريکاست که تنها 

بنای سياست اين کشور عدم دخالت در چين با هيچ کشور جهان پيمان نظامی مشترک و يا دوجانبه و چند جانبه ندارد  م
 یامور داخلی ديگر کشورها ، همکاری متقابل ، عدم استفاده از زور و ارتش برای حل مسائل جهانی ، همزيست

نيروی نظامی چين عليرغم بودجه .  مسالمت آميز و همکاری اقتصادی همه جانبه  با تمامی کشورهای جهان است 
سطح علم و دانش در اين . د که ميتواند کامال از منافع خود همانند روسيه دفاع کند  نظامی کم  در شرايطی قرار دار

چين تنها کشوريست که توانسته است  امريکا را در منطقه .کشور در بيشتر ابعاد آن حرف اول را در جهان ميزند 
  .جنوب شرقی آسيا مهار کند و مانع جنگ دوباره آمريکا با کره شمالی شود 

لی و اقتصادی چين چنان در جهان  تعيين کننده است که آمريکا باالترين بدهکاری تاريخ خود را به چين دارد وزنه ما 
و در مجموع بايد  گفت که آمريکا و ناتو برای تدارک جنگ با روسيه و چين بايد خيلی جوانب را در نظر بگيرند 

ست دادند  و استراتژی هردوکشور جلوگيری از چون اين دوکشور در جنگ جهانی دوم فاشيسم آلمان و ژاپن راشک
چين در شرايط حاضر عامل اصل ثبات  امنيتی و . جنگ  ولی در صورت شروع جنگ  پيروزی در آن است 

اقتصادی جهان است  و تمامی کشورهای جهان  عالقه وافر دارند تا با اين کشور همکاری همه جانبه کنند  چين 
جهانی است و بجز تکنيک هسته ای در همه زمينه های صنعتی ، اقتصادی ،  بزرگترين سرمايه گزار در عرضه

  .حاضر به همکاريست ....  ، آموزشی وفرهنگی  

اين دوکشور نقش تعيين کنند های در تعديل  سياستهای اقتصادی و نظامی و از همه مهمتر همکاری  متقابل  با امريکا 
آمريکا در رابطه با انتخابات  رياست جمهوری مشاهده ميکنم  خود گواه و تمام جهان را دارند  بلبشويی که اينک در 

نقش تعيين کننده اين دو کشور است  روسيه با صنايع نظامی فوق پيشرفته  خود و چين با بازدهی توليدی و نو آوری و 
ده اند حاال نوبت آنهاست همکاری همه جانبه با کشورها زمينه تعديل سياستهای نظامی آمريکا و پيمان ناتو را فراهم کر

که با تغيير سياستهای جنگ طلبانه خود که در هردوکانديداها مشاهده ميشود  تمرکز بر روی مسائل داخلی  و حل آنها 
  . بگزارند و جهان را بيشتر از اين متشنج نکنند 

می از جمله سيار در شانس آمريکا برای  بازسازی  خود کاهش بودجه نظامی ، انحالل بسياری از پادگانهای نظا
است  آمريکا طی شصت سال گذشته بيشترين آسيب را به و جهان عرصه بين المللی  و کاهش تشنج در خاورميانه 

دونيروی نابود  جامعه جهانی زده است  تنها در خاورميانه با علم کردن و پشتيبانی ازدو جريان ارتجاعی  شيعه و سنی
وارد صحنه کرده است که همچنان به کشتار و جنايت در منطقه ادامه ميدهند     شده تاريخی را دوباره از قعر تاريخ

خانم کلينتون با تئوری  بازگشت قدرت آمريکا  و پيروزی در جنگ خاورميانه   مهار و نابودی روسيه و بسيج 
ر انداخته اند  در عمومی بر عليه چين  ادامه دهنده راه کلينتون و بوش  است که آمريکا را به اين روز فالکت با

حاليکه در خود آمريکا با مقاومتی که مشاهده ميشود کار کالنهای بوش کلينتون ها برای هميشه تمام شده است  حتی 
  .اگرهيلری در اين انتخابات پيروز شود باز تغييری  در ماهيت اين امر ايجاد نخواهد شد 

د آمريکای  سالهای شصت است  با شعارهای عوام که در رويای ايجا استيک سرمايه دار بزرگ  پرونالد ترام
را درک نکرده اند  و با  ن يانه  عمال اکثر سفيد پوستان را دور خود جمع کرده است  اقشاری که هنوز جهانی شداگر

جهانی را ناديده بگيرند  بقول خودشان دوران طاليی را به آن آن به مخالفت بر خواسته اند و می خواهند تمامی قوانين 
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بينند  ت  شده اند و آينده ای برای آمريکا نمیتحتی در درون حزب جمهوريخواهان  که دچار تش پباز گردانند  ترام
ن تمرکز بر ن زيادی دارد  از طرف ديگر بسياری از طرفداران کلينتون  نيز با ترامپ همدردی ميکنند  و خواهاامخالف

روی مشکالت داخلی کشور هستند  ولی هردوی آنها فاجعه ای که در آمريکا رخ داده است نمی بينند  که آمريکا  
    .دورانش به پايان رسيده است

کا اجازه نخواد داد تا ترامپ پيروز انتخابات شود ولی داده ها مريجوليان آسانژ معتقد هست که سيستم نظامی امنيتی آ
دهد که چنين باشد بنظر من مردم تصميم دارند برای هميشه از شر سياستهای کلينتون و بوش  راحت شوند نشان نمي

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