
ــذرد،  ــپ می گ ــد ترام ــواه دانل ــوری خ ــت جمه ــر دول ــه ازعم ــر چ ه
شــکاف بیــن دو کشــور فدراســیون روســیه و ایــاالت متحــده آمریــکا 

عمیــق تــر میشــود.                                                                                    
رویایــی کــه ابتــدا رهبــر اتحــاد شــوروی )خروشــچف( در کنگــره ۲۰ 
ــرن  ــادی ق ــه ۶۰ می ــوروی در ده ــاد ش ــت اتح ــزب کمونیس و ۲۱ ح
بیســتم آن را بــه تصویــب رســاند و محــور اصلــی سیاســت خارجــی 
خــود را علیــه چیــن بــر آن گزینــه جدیــد نهــاد. کــه همزیســتی روســیه 
ــپ  ــت ترام ــت پرزیدن ــط دول ــار توس ــن ب ــر و ای ــار دیگ ــکا ب و امری
روی میــز قــرار گرفــت و استراتژیســت هــای اصلــی سیاســت امریــکا 
ــد.  ــرده ان ــداری ک ــخت از آن جانب ــن س ــار چی ــره و مه ــرای محاص ب
محــور سیاســت خارجــی آمریــکا در مــورد غــول جدیــد اقتصــادی 
جهــان )چیــن( مهــار و کنتــرل آن بــوده اســت محافــل کنســرن هــای 
ــو لــو ســازی از روســیه  تســلیحاتی و و نفتــی ســخت علیــه آن. کــه ل
هنــوز عملــی اســت و دایناســورهای اطــاق هــای فکــر کورپریشــن هــا 

ســخت دنبــال آن!
 در ایــن راستاســت دروغ پــردازی هــای رســانه جریان اصلــی آمریکا 
در مــورد ســرقت هــای ای میــل هــای خانــم کلینتــن توســط مســکو 
و تغذیــه افــکار عمومــی در خصــوص یارگیــری ســرویس جاسوســی 
ــس  ــی پلی ــزودی حت ــه ب ــی ک ــفید!  دروغ ــاوران کاخ س ــیه از مش روس

فــدرال آمریــکا آن را مــردود دانســت.
                                                                                       *  *  *

نخســت آنکــه آمریــکا بــدون مهــار و کنتــرل ماشــین تجــاری و نظامی 
چیــن نمی توانــد ســلطه جهانــی خــود را بــر حیــات گــردش ســرمایه 
و کنتــرل نظامــی دنیــا ادامــه دهــد. کــه حتــی حضــور چیــن در آفریقا 
و ســرمایه گذاری هــای نجومــی آنهــا در آن قــاره ابتــدا نقــش آمریــکا 
پــس از جنــگ دوم جهانــی و در چهارچــوب طــرح مارشــال )بــرای 
بازســازی اروپــای تخریــب شــده( را بیــاد میــآورد. کــه چیــن پــس از 
ــب  ــی صاح ــور آفریقای ــا در ۱۷ کش ــی اق ــای آبادان ــرای پروژه ه اج
جــای پــای نظامــی و تجــاری بــی رقیبــی در آن خطــه خواهــد شــد. 
علیرغــم اراده سیاســی عظیمــی کــه خواهــان متوقــف کــردن حضــور 
ــت  ــک اس ــاور نزدی ــوزه خ ــورهای ح ــژه کش ــا و بوی ــن در آفریق چی
ولــی ســنگ انــدازی هــای کنســرن هــای نفتــی ـ تســلیحاتی و مالــی 
مقابــل آنهــا قــرار گرفتــه اســت. بســیاری از ســرمایه گذاری هــای 

شــرکت هــای مالــی و غــول هــای صــدور ســرمایه آمریکایــی توســط 
همــکاری بــا چیــن و توســط طــرح هــای داخلــی )تولیــدات چیــن( 
و خارجــی )ســرمایه گذاری هــای چیــن( آنهــا امــکان پذیــر اســت و 
ــد. در  ــع می نمای ــا را قط ــی زای آنه ــات و رگ زندگ ــن حی ــار چی مه
ــر دخالــت روســیه در  ــه شــایعاتی مبنــی ب ایــن چهارچــوب اســت ک
انتخابــات آمریــکا و نفــوذ کرملیــن در آن تولیــد میشــود و شــایعه 
ســرقت ای میــل هــای دموکراتهــا و خانــم کلینتــن را جعــل می کنند!!

*  *  *
مــن قبــا مدعــی شــده ام کــه سیاســت هــای کان بویــژه در حــوزه 
روابــط بین الملــل آمریــکا همــواره حــاوی برنامــه هــای ربــع قرنــی 
ــار  ــرل و مه ــت کنت ــه اس ــت. از آن جمل ــدت اس ــاله( و دراز م )۲۵س
چیــن و ماشــین سیاســی و نظامــی آن.  در ایــن راســتا اســت کــه 
ــپ  ــد ترام ــاز دارد و دانل ــیه نی ــکاری روس ــتی و هم ــه دوس ــکا ب آمری
ــاردن Flynn در  گم ــا  ــزل داد! او ب ــیوه تن ــن ش ــازل تری ــه  ن آن را ب
راس ارگان امنیتــی و جاسوســی امریــکا دســت وی را بــرای ارتبــاط 

ــاز گــذارد. ــا همتــای روســی ب ب
فلیــن همــان ژنــرال کــم حافظــه ای ســت کــه از روی نادانــی و بــی 
ــور  ــس جمه ــم ریی ــد و  ه ــی ش ــاز بحران ــبب س ــی در امورس تجربگ
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــرارداده اس ــام ق ــع مق ــر خل ــپ را در خط ترام
اســت ســفر وی بــه عربســتان ســعودی و حملــه مســتقیم او بــه 
ــم  ــت رژی ــه سیاس ــدودی ترجم ــا ح ــه ت ــران ک ــامی ای ــوری اس جمه
change و برداشــتن جمهــوری اســامی کامــا علیــه سیاســت کان 
حمایــت از کلیــت نظــام اســامی  از ســوی امپراطــوری امپریالیســتی 
پــای  ترامــپ  تجربگــی  بــی  بــر  سیاســی  ناظــران  کــه  اســت. 
ــن  ــد.در ای ــی میدانن ــو خال ــه و ت ــا الف زنان ــارند و آن را کام می فش
میــان کــه منافــع کنســرن هــای تســلیحاتی از ســوی ترامــپ تعقیــب 
میشــود ولــی جمــات شــفاهی و تــو خالــی ترامــپ علیــه جمهــوری 
اســامی در نامناســب تریــن زمــان صــورت می گیــرد.  یعنــی زمــان 

ــامی! ــام اس ــت نظ ــات کلی ــی و نج ــدد روحان ــروزی مج پی
*  *  *

آنچــه کــه هــر روز بیشــتر آشــکار میشــود،  بــی شــک عــدم تجربــه و 
دانــش سیاســی دولــت جدیــد ایــاالت متحــده آمریــکا ســت. در 
-تســلیحاتی به دســت اوردهــای بزرگ  حالیکــه کنســرن هــای نفتــیـ 

رویای همزیستی روسیه با ایاالت متحده آمریکا  
                           
مجید پهلوان

www.MajidPahlavan.com



و منافــع افــزون تــر میرســند و یــک بــی برنامگی همراه سراســیمگی 
سیاســی ویــژه گــی دولــت ترامــپ شــده اســت.  در حالیکــه در هــر 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریکا دیده شــده اســت، معموال 
دعــوی روی جزئیــات و درگیــری جنــاح هــای متفاوت ســرمایه داران 
در تصاحــب بیشــتر موقعیــت هــای تجــاری و سیاســی اســت و برنامــه 
و چهارچــوب سیاســت هــای کان امپراطــوری بایــد دســت نخــورده 
بمانــد. پرزیدنــت ترامــپ گاهــا مقابــل ایــن چهارچــوب قــرار گرفتــه 
ــاه آمــده  ــر کوت ــا تحمــل ســرافکندگی سیاســی افــزون ت ــار ب و هــر ب
اســت.  در حالیکــه محافــل امنیتــی و رســانه ای والبتــه کورپریشــن 
هــای عظیــم مشــغول زدن امــکان نزدیکــی آمریــکا و روســیه هســتند 
و زحمتکشــان آمریکایــی نفعــی از دولــت جدیــد نبــرده و حــس 
میکننــد کــه فریــب چنــد بــاره خورده انــد و مجــددا توســط مدیــا و 
رهبــران خــود فــروش در اتحادیــه هــا و مراکــز کاری،  ســرباز قــدرت 

گیــری  بخــش دیگــری از ضــد کارگرهــا شــده انــد.

*  *  *
۱۷۱ ســال از جنــگ آمریــکا و مکزیــک و الحــاق ایالتهــای کالیفرنیا، 
ــاالت  ــه ای ــا ب ــو و یوت ــوادا، نیومکزیک ــا، ن ــزاس و آریزون ــرادو، تگ کل
متحــده آمریــکا می گــذرد. در تمــام ایــن ســالها، ســلطه واشــنگتن بــر 
کشــورهای خارجــی ســبب قــدرت گیــری امپراطــوری عظیمــی کــرده 

ــورت  ــی )بص ــارت بین الملل ــی از غ ــع بخش ــکا منتف ــردم آمری ــه م ک
بیمــه هــای وســیع و رفــاه عمومــی( شــده انــد. 

ایــن تصویــر اکنون و در دوره ســلطه ســرمایه مالی و صدورســرمایه به 
انتهــا می رســد و انباشــت ســرمایه امریکایــی در جــوار ورشکســتگی 
طبقــات متوســط و زحمتکشــان ان کشــوربه کارخــود ادامــه میدهــد. 
ــه  ــدی ب ــات تولی ــت امکان ــر بازگش ــر ب ــپ دای ــد ترام ــای دانل ادعاه
امریــکا بــه مضحکــه رســیده و چیــن و روســیه و اتحادیــه اروپــا ســر 
ــود  ــه خ ــی را ب ــازار جهان ــی از ب ــای بزرگ ــش ه ــاری بخ ــردی تج ک
اختصــاص داده انــد. گویــی تنهــا راه رهایــی کارگــران و زحمتکشــان 
دنیــای شــمال وجنــوب در همبســتگی مبارزاتــی آنها رقــم می خورد. 
جهانــی گرایــی امپریالیســتی علیــه رفــاه زحمتکشــان خــود امریــکا 
ظاهــر شــده و دو ســوم کل تولیــدات مصرفــی چیــن راهــی امریــکای 
شــمالی و ۲۳ تریلیــون دالر پــول چیــن در بانــک مرکــزی امریــکا و 
بصــورت اوراق قرضــه خریــداری شــده اســت. گویــی هیچکــدام از 
ابــر قــدرت هــای جهــان قــادر بــه انداختــن یــوغ شکســت بــر گــردن 
ــر  ــارزه دایمــی آنهــا تصوی ــه ائتــاف و اتحــاد و مب دیگــری نباشــد ک
جدیــد سیاســت جهانــی باشــد و در ایــن معدلــه اســت که همبســتگی 

مبارزاتــی زحمتکشــان شــمال و جنــوب معنــا پیــدا می کنــد.

                                                            *  *  *


