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کم نیســتند نریوهایی از طیف راســت وبویژه مال باختگان رژیم سابق وبخشی از 
ایرانیــان که تحرکات ترامپ وامریــکا برای تغیری رژیم درایــران را آرزو کرده اند. 
مــن معتقدم که نــه تنها امریکا ودولت جدیدش که روس هــا وچینی ها به همراه 
اتحادیــه اروپــا نیز به جهان جنــوب و ایران ها نگاه متخصصنی درآزمایشــگاه به 
موش های آزمایشــگاهی را دارند ولذا آرزوی بی پایه برخی از ایرانیان به سرابی 

مضحک طعنه میزند.

***

پرزیدنت ترامپ درســخرنانی نخســتنی خود در هنگام ادای سوگند مدعی شد که 
"رویای امریکایی" را تحقق میبخشد. درهمان زمان آگاهان درجستجوی یافنت 
کتاب جدید نوام چامســکی بنام "نماز میت بر رویــای امریکایی" بودند! دانلد 
ترامپ ســپس امریــکا را قدرت اقتصادی جهــان نامید ویل درهمــان حال تولید 
ناخالــص ملی آن امرپاطوری درمقام ســوم وپس از چنی واتحادیه اروپا ایســتاد. 
ادعاهای 100 روز نخست ریاست جمهوری ترامپ یکی پس از دیگری یا به بن بست 
واقعیات خورد  و یا سخت به عقب نشینی رسید. وی هنگامی که 54 میلیارد دالر 
بــه بودجه نظامی 700 میلیارد دالری افزود ، عنــوان کرد که این پول را از بودجه 
کمکهای خارجی امریکا به دوســتان امرپاطوری تامنی میکند ویل بودجه مذکور 
تنها 25 میلیارد دالر اســت و حذف کمک به هر کشــور نیازمند آن را به سوی چنی 
یا روسیه مریاند! که جمهوری اسالمی ایران تنها بخشی از طرح خاورمیانه بزرگ 
اســت ونه مردن خمینی ســبب تکان های بزرگ در آن شــد ونه مردن خامنه ای 
تاثریی دریک ســازه ایدئولوژیک وتوتالیرت میکند و نیکوتر آنکه امید را به قدرت 

خود وابتکار زحمتکشان بندیم و نه دوستان رژیم!

***

دولــت پرزیدنــت ترامپ هــم اکنون و تنها پس از ســه ماه و نیم که از تشــکیل آن 
میگــذرد مــورد نه تنها انتقاد که خشــم همراهان دیــروزی خــود را فراهم آورده 
اســت. عدم انســجام سیاســی وبی تجربگی اکثر وزرای دولت او ســبب شده که 
تغیری مواضع ترامپ بطور هفتگی صورت گرید وبه قویل عمل زدگی بدون برنامه 
وچشــم اندازی مغشــوش ویژه گی کاخ سفید و همراهان شــده است. دراین میان 
تنهــا وهنــوز Fox News و آقایــان مــردوخ Murdoch و Roger Ailes به 
عنوان نه تنها شــبکه خربی طرفدار جمهوری خواهان که به مثابه ماشنی تبلیغی 
دولت ترامپ ودستگاه ایدئولوژیک نابسامانی های سیستم سیاسی دولت ترامپ 
به حمایت وبیشــرت جعل وتولید اخبار ســاختگی ادامه میدهد. که دستگاه فاکس 
نیوز وشــبکه های زیرحوزه آن اکنون به کالهربداری فکری و ایدئولوژیک متهم 
میشــوند چراکه شــبانه روز مشــغول ارائه تصویــر بدیل وســاختگی ازهرم قدرت 
درکاخ ســفید اســت. که آقــای ترامپ وقتی حتــی جعل گفته هــای تاریخی هم 

میکنــد نمیتواند تبعات آن را درک نماید. یعنی میگوید "نخســت منافع امریکا" 
ویل نمیداند  که این شعار قدیمی امریکایی ها بود در زمان جنگ جهانی دوم که 
مایل به دخالت درجنگ علیه آلمان نبودند! ویل اکنون ترامپ درحالیکه برطبل 

جنگ میکوبد آن را بکار میربد!

***

تجربه اعمال سیســتم اقتصادی-سیاســی موســوم به نئولیــربال وجهانی گرایی 
محافظه کاران نو ، تولید جهانی کرده است  که درکشورهای مورد بحث ، مردم به 
دو دسته تقسیم شده اند. دسته نخست اقلیتی هستند با پول های نجومی وثروت 
بیکران که از سرصدقه خصوصی سازی های راهزنانه و برداشنت تعرفه ها وتعرض 
به حقوق کارگران ودست آوردهای آنها وکاهش یا حذف هزینه خدمات اجتماعی 
ومعافیــت هــای مالیاتی برای یــک درصدی ها معرف شــده انــد. درمقابل هم 
مردمان زحمتکشی قرارد ارند که شبانه روز درتالش معاش هستند و 99 درصدی ها 
را تشــکیل میدهند. این اکثریت 99 درصدی ها نه تنها در امریکای شمایل واروپا  
که درحوزه جهان جنوب هم زنجریهای خودرا دارند. ورشکستگی اقتصادهای 
ملی بواسطه اعمال این سیاست ها از جهان سرمایه داری یک شبکه درهم تنیده 
و وابسته به مرکز تولید کرده که هرگونه تکانی محسوس در مرکز کشورهای مرتوپل 
، تولیــد زلزله های ویران کننده اقتصادی درجنوب میکند. به همنی جهت نیز از 
نئولیربالیسم امروزه به عنوان ایدئولوژی یوتوپیایی و ناکجا آبادی نام میربند. که 
دولت ترامپ نماینده راس کارتل های مایل و راهزنان سرمایه داری افسار گسیخته 
ای اســت که حتی درتحلیل شکســت های ایــن جهان بینی اقتصادی-سیاســی 

وامانده است.

***

دراین میان که جامعه امریکایی درحال درجا زدن اقتصادی وتجربه بحران های 
دوره ای اقتصــادی اســت ، چــپ امریکایــی خــودرا تنهــا درســازه اعرتاضــات 
وســازماندهی گوشــه ای از جنبش موســوم به صلح پیدا کرده ا ســت. اشــرافیت 
کارگری مسلط براتحادیه ها وسندیکاها به شدت منزوی شده وسری نزویل تقاضای 
عضویت ادامه دارد ، چرا که دهه هاست این اشرافیت کارگری ودررهربی اتحادیه 
هــا ، کارگران راهربار درپیشــگاه یک دولت دموکرات یا جمهــوری خواه و نواله 
های خوننی آنها ، قربانی کرده اســت. که این چپ چنان گیج وعقب مانده است 
که حتی شرکت آنها در تظاهرات علیه جنگ افروزی گاها سرازدفاع ازکشورهایی 
چون جمهوری اسالمی درآورده است. طبقه متوسط امریکا درخالل 40 سال اخری 
و تســلط نئولیربالیسم به شــدت ضعیف و کوچک شــده وفرق آنها با کارگران تنها 
امکان اســتفاده از کارتهای اعتباری است با اعتبارهای افزون تر.که ورشکستگی 
طبقــه متوســط امریکایی ســبب نوشــنت "نمــاز میت رویــای امریکایی" توســط 
چامسکی است! پرسشی که دراین زمان مطرح شده است بسیار کلیدی است وقابل 
تامل. کشــوری که درکارامــور داخلی وراهربدی خود درمانــده )امریکا( چگونه 
میتوانــد به اصول دموکراتیک دربرخورد به کشــورهای دیگر وفادار بماند. واین 

پرسشی است کلیدی برای سینه چاکان نامه نویس )ایرانی( به دانلد ترمپ.

***

من فکر میکنم که تجربه اندوزی سیاسی ترامپ و دولتش به صلح بنی الملل کمکی 
نمیکند وضایعاتی چند دربرداشــته باشد. نخست تهاجم بیشرت به حقوق واوضاع 
معیشتی زحمتکشــان وتضعیف هرچه بیشرت طبقه متوســط. قول او دائربرکشیدن 
تولیــدات امریکایی به کارخانه های این کشــور روزی کاغــذ میماند چراکه همان 
ســرمایه دارانی که ســبب موفقیــت او دراین انتخابات بودنــد ، منافع نجومی از 
صدور ســرمایه خود به خارج و بویژه شرق دور ، چنی وکره و ژاپن میربند. ترامپ 



که با ادعای مبارزه با تروریســتها به صحنه آمد ، هرچه بیشــرت دســت دردست آدم 
خواران اسالم سیاسی )درسوریه ...( میگذارد و متحدینی غری از القاعده وجبهه 
النصر وتروریســتهای همجنس ندارد. انچه که منتقدین لیربال ترامپ از جمله زیر 
حوزه هایی چون مجله معترب Nation میگویند ، این اســت که امریکا بهرت است 
ازطریق کمک به نریوهای دموکرات بنی الملل علیه دیکتاتورها و تروریستها موضع 
بگرید و هزینه جنگی خــودرا صرف مبارزه علیه تولید گازهای گلخانه ای و تولید 
آب آشــامیدنی و رفاه کشــورهای فقری نماید. این رویاها به عقیده من ، درحرارت 
یک تفکر امرپیالیســتی وجنگ طلب ومتنفر از مزدبگریان ، رنگنی پوستان ، زنان 
وعلیه خدمات اجتماعی وصلح ذوب میشــود وبزودی نتایج مخرب سیاست های 
ســاده انگارانه ودرعنی حال امرپیالیستی دولت ترامپ ظاهر میشود. گویی که بار 
دیگر وبقول مارکس "مجســمه مفرغــی ناپلئون )لوئی( درمیدان وندوم ســقوط 

میکند" که اشاره به سقوط یک قهرمان قالبی است. 

***

اوضاع رهربی سیاســی درامریکا ودرچهارچوب دولت جدید دانلد ترامپ بسیار 
شــکننده اســت و درافکار ناکجا آبادی و به دور از  پرنسیپهای رایج سیاسی طبقه 
اقتصــادی برتر امریکایی ســری میکنــد. Steve Bannon اسرتاتژیســت وتولید 
کننده سیاست های کالن واصلی کاخ سفید به واقع یک آدم از همه جا وهمه چیز 
 Rex( بی خرب اســت! وزیر خارجه دولت ترامپ اگرچه ســابقه دیپلماتیک دارد
Tillerson( ویل شاهکارش مدیریت شرکت نفتی اکسان است! ودرکل وبه مرور 
زمان دانلدترامپ مجبور است که دانه به دانه ادعاهای مسخره خود و اطرافیانش 
را کنــار بگذارد و بازی روز و بقویل نئولیربالیســمی که به پسانئولیربالیســم ترجمه 
کــرده انــد را ادامه دهد. که امریکا در بی تجربگــی کادر رهربی جدید اگرچه با 
هیاهوی آقای مردوخ وفاکس نیوز و رسانه های تابلویدی وجعل خرب وشایعه ساز 
مدتی مطرح میماند ویل بزودی و پله به پله به نازل ترین سطح سقوط میکند ، اگر 
این سقوط همراه وحتی زمنی خوردن خود ترامپ نباشد. من معتقدم اکنون جدا 
روابط بنی الملل دریک ایستگاه خطرناک متوقف شده است. مسری حرکت قطار 
امریکا به سمت عقب راندن چنی وهم پیمانان است ویل هرگز نمیتواند جدًا جلب 
همکاری روســیه را دراین مسری بدســت آورد. که دولت ترامپ برروی خرابه های 
ورشکســتگی اقتصادی دولت اوباما و نارضایتی بخشــی از زحمتکشان امریکایی 
برقدرت تکیه زدن ویل چشم اندازی نه چندان روشن درانتظار است که بی شک 

به عمر دولت یکبار مصرف ترامپ پایان میدهد. 






















