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هــر چــه ازعمــر دولــت جمهــوری خــواه دانلــد ترامــپ میگــذرد،

شــرکت هــای مالــی و غــول هــای صــدور ســرمایه آمریکایــی توســط

عمیــق تــر میشــود.

و خارجــی (ســرمایهگذاری هــای چیــن) آنهــا امــکان پذیــر اســت و

شــکاف بیــن دو کشــور فدراســیون روســیه و ایــاالت متحــده آمریــکا

همــکاری بــا چیــن و توســط طــرح هــای داخلــی (تولیــدات چیــن)

رویایــی کــه ابتــدا رهبــر اتحــاد شــوروی (خروشــچف) در کنگــره ۲۰

مهــار چیــن حیــات و رگ زندگــی زای آنهــا را قطــع مینمایــد .در

بیســتم آن را بــه تصویــب رســاند و محــور اصلــی سیاســت خارجــی

انتخابــات آمریــکا و نفــوذ کرملیــن در آن تولیــد میشــود و شــایعه

و  ۲۱حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی در دهــه  ۶۰میــادی قــرن

ایــن چهارچــوب اســت کــه شــایعاتی مبنــی بــر دخالــت روســیه در

خــود را علیــه چیــن بــر آن گزینــه جدیــد نهــاد .کــه همزیســتی روســیه

ســرقت ای میــل هــای دموکراتهــا و خانــم کلینتــن را جعــل میکنند!!

روی میــز قــرار گرفــت و استراتژیســت هــای اصلــی سیاســت امریــکا

مــن قبــا مدعــی شــده ام کــه سیاســت هــای کالن بویــژه در حــوزه

و امریــکا بــار دیگــر و ایــن بــار توســط دولــت پرزیدنــت ترامــپ
بــرای محاصــره و مهــار چیــن ســخت از آن جانبــداری کــرده انــد.

محــور سیاســت خارجــی آمریــکا در مــورد غــول جدیــد اقتصــادی
جهــان (چیــن) مهــار و کنتــرل آن بــوده اســت محافــل کنســرن هــای
تســلیحاتی و و نفتــی ســخت علیــه آن .کــه لــو لــو ســازی از روســیه

***

روابــط بینالملــل آمریــکا همــواره حــاوی برنامــه هــای ربــع قرنــی
(۲۵ســاله) و دراز مــدت اســت .از آن جملــه اســت کنتــرل و مهــار
چیــن و ماشــین سیاســی و نظامــی آن .در ایــن راســتا اســت کــه

آمریــکا بــه دوســتی و همــکاری روســیه نیــاز دارد و دانلــد ترامــپ

هنــوز عملــی اســت و دایناســورهای اطــاق هــای فکــر کورپریشــن هــا

آن را بــه نــازل تریــن شــیوه تنــزل داد! او بــا گمــاردن  Flynnدر

در ایــن راستاســت دروغ پــردازی هــای رســانه جریان اصلــی آمریکا

بــا همتــای روســی بــاز گــذارد.

ســخت دنبــال آن!

راس ارگان امنیتــی و جاسوســی امریــکا دســت وی را بــرای ارتبــاط

در مــورد ســرقت هــای ایمیــل هــای خانــم کلینتــن توســط مســکو

فلیــن همــان ژنــرال کــم حافظــه ای ســت کــه از روی نادانــی و بــی

روســیه از مشــاوران کاخ ســفید! دروغــی کــه بــزودی حتــی پلیــس

ترامــپ را در خطــر خلــع مقــام قــرارداده اســت .در همیــن راســتا

و تغذیــه افــکار عمومــی در خصــوص یارگیــری ســرویس جاسوســی

فــدرال آمریــکا آن را مــردود دانســت.
***

تجربگــی در امورســبب ســاز بحرانــی شــد و هــم رییــس جمهــور

اســت ســفر وی بــه عربســتان ســعودی و حملــه مســتقیم او بــه
جمهــوری اســامی ایــران کــه تــا حــدودی ترجمــه سیاســت رژیــم

نخســت آنکــه آمریــکا بــدون مهــار و کنتــرل ماشــین تجــاری و نظامی

 changeو برداشــتن جمهــوری اســامی کامــا علیــه سیاســت کالن

و کنتــرل نظامــی دنیــا ادامــه دهــد .کــه حتــی حضــور چیــن در آفریقا

اســت .کــه ناظــران سیاســی بــر بــی تجربگــی ترامــپ پــای

چیــن نمیتوانــد ســلطه جهانــی خــود را بــر حیــات گــردش ســرمایه

و ســرمایهگذاری هــای نجومــی آنهــا در آن قــاره ابتــدا نقــش آمریــکا

حمایــت از کلیــت نظــام اســامی از ســوی امپراطــوری امپریالیســتی

میفشــارند و آن را کامــا الف زنانــه و تــو خالــی میداننــد.در ایــن

پــس از جنــگ دوم جهانــی و در چهارچــوب طــرح مارشــال (بــرای

میــان کــه منافــع کنســرن هــای تســلیحاتی از ســوی ترامــپ تعقیــب

اجــرای پروژههــای آبادانــی اقــا در  ۱۷کشــور آفریقایــی صاحــب

اســامی در نامناســب تریــن زمــان صــورت میگیــرد .یعنــی زمــان

علیرغــم اراده سیاســی عظیمــی کــه خواهــان متوقــف کــردن حضــور

***

بازســازی اروپــای تخریــب شــده) را بیــاد میــآورد .کــه چیــن پــس از

جــای پــای نظامــی و تجــاری بــی رقیبــی در آن خطــه خواهــد شــد.
چیــن در آفریقــا و بویــژه کشــورهای حــوزه خــاور نزدیــک اســت

ولــی ســنگ انــدازی هــای کنســرن هــای نفتــی ـ تســلیحاتی و مالــی

مقابــل آنهــا قــرار گرفتــه اســت .بســیاری از ســرمایهگذاری هــای

میشــود ولــی جمــات شــفاهی و تــو خالــی ترامــپ علیــه جمهــوری
پیــروزی مجــدد روحانــی و نجــات کلیــت نظــام اســامی!

آنچــه کــه هــر روز بیشــتر آشــکار میشــود ،بــی شــک عــدم تجربــه و

دانــش سیاســی دولــت جدیــد ایــاالت متحــده آمریــکا ســت .در

حالیکــه کنســرن هــای نفتــی ـ-تســلیحاتی به دســت اوردهــای بزرگ

و منافــع افــزون تــر میرســند و یــک بــی برنامگی همراه سراســیمگی

کــه مــردم آمریــکا منتفــع بخشــی از غــارت بینالمللــی (بصــورت

دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریکا دیده شــده اســت ،معموال

ایــن تصویــر اکنون و در دوره ســلطه ســرمایه مالی و صدورســرمایه به

سیاســی ویــژه گــی دولــت ترامــپ شــده اســت .در حالیکــه در هــر

دعــوی روی جزئیــات و درگیــری جنــاح هــای متفاوت ســرمایه داران

بیمــه هــای وســیع و رفــاه عمومــی) شــده انــد.

انتهــا میرســد و انباشــت ســرمایه امریکایــی در جــوار ورشکســتگی

در تصاحــب بیشــتر موقعیــت هــای تجــاری و سیاســی اســت و برنامــه

طبقــات متوســط و زحمتکشــان ان کشــوربه کارخــود ادامــه میدهــد.

بمانــد .پرزیدنــت ترامــپ گاهــا مقابــل ایــن چهارچــوب قــرار گرفتــه

امریــکا بــه مضحکــه رســیده و چیــن و روســیه و اتحادیــه اروپــا ســر

و چهارچــوب سیاســت هــای کالن امپراطــوری بایــد دســت نخــورده
و هــر بــار بــا تحمــل ســرافکندگی سیاســی افــزون تــر کوتــاه آمــده

اســت .در حالیکــه محافــل امنیتــی و رســانه ای والبتــه کورپریشــن

ادعاهــای دانلــد ترامــپ دایــر بــر بازگشــت امکانــات تولیــدی بــه
کــردی تجــاری بخــش هــای بزرگــی از بــازار جهانــی را بــه خــود
اختصــاص داده انــد .گویــی تنهــا راه رهایــی کارگــران و زحمتکشــان

هــای عظیــم مشــغول زدن امــکان نزدیکــی آمریــکا و روســیه هســتند

دنیــای شــمال وجنــوب در همبســتگی مبارزاتــی آنها رقــم میخورد.

میکننــد کــه فریــب چنــد بــاره خوردهانــد و مجــددا توســط مدیــا و

ظاهــر شــده و دو ســوم کل تولیــدات مصرفــی چیــن راهــی امریــکای

و زحمتکشــان آمریکایــی نفعــی از دولــت جدیــد نبــرده و حــس

رهبــران خــود فــروش در اتحادیــه هــا و مراکــز کاری ،ســرباز قــدرت
گیــری بخــش دیگــری از ضــد کارگرهــا شــده انــد.
***

 ۱۷۱ســال از جنــگ آمریــکا و مکزیــک و الحــاق ایالتهــای کالیفرنیا،
کلــرادو ،تگــزاس و آریزونــا ،نــوادا ،نیومکزیکــو و یوتــا بــه ایــاالت

متحــده آمریــکا میگــذرد .در تمــام ایــن ســالها ،ســلطه واشــنگتن بــر
کشــورهای خارجــی ســبب قــدرت گیــری امپراطــوری عظیمــی کــرده

جهانــی گرایــی امپریالیســتی علیــه رفــاه زحمتکشــان خــود امریــکا
شــمالی و  ۲۳تریلیــون 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
دیگــری نباشــد کــه ائتــاف و اتحــاد و مبــارزه دایمــی آنهــا تصویــر

جدیــد سیاســت جهانــی باشــد و در ایــن معدلــه اســت که همبســتگی

مبارزاتــی زحمتکشــان شــمال و جنــوب معنــا پیــدا میکنــد.
***

