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Hillary and the war party            

ارتباط    شما دراین آواخر  از دموکرات ها   به  :«6102»کونترپنچ  نزدهم اگست 

جندای کا رهای جها نی بادرنظرداشت  آنچه که درکنوانسیون فالدلفیا سیاست خارجی  وا

پیرامون بعضی  ازچیزها ونکا ت مهم و با ارزش  تذ کر بعمل آمده بود که باید در طول  

ویا  دیده   یکی از شما آن را نه شده ویت  رعانه مبارزات انتخاباتی درنظر گرفته شود  

کلینتون حسب  هیالری ( اسفانه ،مترقیومت)حامیان لیبرال از بسیاری   بلکه . اید شنیده 

 معمول ودیکته شده ازگفتگووسخن زدن به ارتباط سیاست خارجی طفره میروند وبعوض 

 

       

کاندید  ریاست جمهوری درموارد برنامه های  « تجربه کاری»یرامون داشتن بیشتر پ  آن

                                                                                                          . یند  توافق مینما اجتماعی او سر موافقت می جنبا نند ویا ابراز

اماچیزی که بیشترتوجه آنها رابخودجلب نموده ترس ورعب آنها ازاهریمن ودیکتا تور    

  از کشورهای ناتوان وبیچاره ء سر زبانها اقای والدیمیر  پوتین است که بقول آنها برخی



همین اکنون درمعرض تجاوز وحمله قراردارند واز سوی دیگر حتی  اروپایی ازجانب او 

با تاسف فراوان با تاید ازدشمن سابق خودکسیکه چندی ( Bernie Sanders)برنی سندر 

 ن پیش  هیالری را  بعنوان  یک وسیله وابزار وال ستریت محکوم میکرد درصف حامیا

 –نی  به لب نمی آورد  یل  وروابط جها هیالری قرار میگیرد وهیچ حرفی درمورد  مسا

ست های اجتماعی روز   درنظرداشت سیا باهیچکس نباید فریب خورد  وآن   اینکه  ولی 

افروزی  به   آتش    کلنتون  دوران اری هیالری  زمامد  چنین به نظر می آید که دوران

د  مجد یی   احیاخواهد بود ویا به عباره دیگر  ایاالت متحده امریکا امپریالیزمسته ء  پاخا

ایاالت  هژمونی  الیزم درسطح جهان  علیه مخا لفین ید امپری وضربه زدن  شدزورگویی 

متحده امریکا خواهد بود یعنی  به روی کار آمدن چرخه  جدیدی از نظامیگری وجنگ ، 

کر  اما چیزی که قابل تذ. رعب و ز وهممستولی شدن  فضای سکوت وخاموشی  ناشی ا

درتشویش به قبل   نسبت  اکنون همین  واقعا    هیالری کلنتونکه    اینست  پنداشته میشود

                                                                                                                                                                                                                   .  ه قرارداردصمخم واسواس و

 ونالدد  نسبت موفقیت ست جمهوری به  ریات  با در انتخا   هیالری کلنتون  پیروزی     

او و. است  وقابل پیشبینی« درک شده»و  « منطقی »مسخره ومضحک  بیشتر   ترومپ

ازابرقدرت بی همتا وجسور وبی باک در یک مسیر  آزادتر  بغرض  وپیشتیبانی باحمایت 

وآسیای مرکزی  بلکه درشرق میانه   ا پدرارو تنها  نه   خود اهداف   تحقق یاده کردن وپ

ونباید فراموش کرد  که هیالری کلنتون  این   یشروی است پکت وروااوقیانوس آرام در ح

ابرازداشته است  هنگام  نامزدی خود به ریاست جمهوری را نه تنها در تعهد وتمایل خود

وچنین وعده سپرده که درصورت  احراز بلکه او نظرواین تعهد ش را درج تاریخ نموده 

که به مقابل  روسیه  وچین   اوخواهد بود   متحده امریکا  ست جمهوری  ایاالت مقام ریا

ایستاده گی خواهد کرد   وفضای سکوت وخاموشی    وبی تفا وتی را  در برابر   تجاوز 

کنون  که  همین اایران  ریگمی نظادرهم خواهد شکست وعلیه تروریزم ونا بودی  روسیه

ده امریکا توسط اداره اطالعا تی ایاالت متحیاکه )جهانی بتاسی ازتوافق هسته ایی قدرت 

از خط  تاخت وتا ز ورویا روی  بیرون (  برای مد تی تعین شده  درحاشیه قرارداده شده

دموکرات ها ممکن به بسیار از سوی دیگر  .به تشد ید جنک خواهد پرداخت است مانده 

مطا لیا ت برای کسب وحصول  موقیعت بهتری درراحتی در تحت اداره هیالری کلنتون 

خواهند گرفت است قرار حزب  جنگ وتقویه ومیراث دوبا ره شا ن که عبا رت از آرایش

که )سیا سیی  بزرگ   یگر یکی از اسطوره های از سوی د.  راست خواهند کرد یا قدو 

لیبرالهای امریکایی  درجهت  کهاینست  (داردامریکایی  وجوددرنزد بسیاری ازلیبرالهای 

 یعنی میباشندبه جمهوریخواهان   نسبت صم  کمترمتخا  ست بیرونی پیاده کردن یک سیا

هستند    کمتر متمایل به نظامیگری  وبیشتر خواهان  روبراه ساختن  سیا ست دیپلوماتیکی

وهشتمین   بیست  (Woodrow Wilson ) ودرو ویلسن  کهولی تاریخ فراموش نمیکند 



، هاری  دراشاره  به  مکسیکو  در جنگ جهانی اول ریس جمهور ایاالت متحده امریکا 

درهندو چین ( LBJ)وجانسن ( JFK)جان اف کینیدی درکوریا،( Harry Truman)ترومن

فغانستان درا( Barack Obama )والبته بارک اوباما دربالکان (Bill clinton)بل کلنتون 

های توام با عملیات «  همچنین جنگ هیالری کلنتون »لیبی « هشت سال جنگ بیهوده »

مزخرافات    چنینبا  که بود خواهد   کافی  افریقا   ل وشما نه  میا  شرق پراگنده درسراسر

ه ای  پایان طقایاالت متحده امریکا   ن نه ومهمالت  وسیاست های زورگویی وجنگ طلبا

جهانی   درجنگ (  FDR)همانطوریکه  من  به ارتباط فرانکلین  روزولت )  دشو هگذاشت

تا    عمد (  pearl  Harbor)دوم  بیشتر  وگسترده تر  نوشته ام  که تهاجم  پیرل هاربور 

آرام براه افتاد     نوس اوقیات وتفتین ابر قدرت  ایاالت  متحده  امریکا  در توسط تحریکا

که امروز بشریت اصال   نمی خواهد که به زمستان ( ومفصلتر  ترپیچیده نی است   داستا

                                                                                                      . اتومی قدم گذارند 

ا وسخنرانی ه« آشفته»با درنظرداشت چیزی  از پیچ و تا ب وسیا سی  وبی نظم و        

که در واقع  خود   – ونالد  ترومپدوپیشنهادات پوچ ومهمل ونا ما نوس تقریبا  هرروزه  

نومحافظه )جاده را برای موفقیت حا می و بخد مت گرفته شده  ای لیبرال ها ونیوکان ها 

همچو هیالری کلنتون هموار میسازد وچنان خدمتی مینماید  که اورا نسبت بخود ( کاران 

بیش از   ونالد ترومپدجلوه میدهد  واز جانبی  نا گفته نباید گذاشت  که   ظاهرا  عاقل تر

میباشد  ومتزلزلحد غیرمنطقی ، بیش ازحد خود محور وخود شیفته وبیش ازحد نا استوار

ن   چنین  تداعی  میگردد  که  این  شخص  منا سب وسزاوار رهبری  در ذهن  انساکه 

وفرمانده کل نمی باشد واگر احیانا او به مقام ریاست جمهوری نایل آید  کسی چه میتواند 

فشا ر « ماشه ای  هستوی»بداند که او درعقب پرده  با تلون مزاجی ود ست لرزان   بر 

                                                                                                            .  ق ندهدوارد نه نماید  وجها ن را به نیستی سو

هنوز بد تر از آن  اینکه  دراینجا یک رقیب واجد شرایط برای احراز مقام رهبری در     

ه  یک دیکتاتور  نرم قصر سفید دیده میشود ویا موجود است که بتاسی از گذارشات رسید

کسی است که  خواهد ساخت عطش حامیان خودرا برآوردهکه ومالیم امپریالیستی آنکسی 

خواهد وبه مقابله ایستا د گی نموده !  پوتین چونمن  بزرگ حاکمیت  ملی  ش د  درمقابل

وبا درنظرداشت  همین د لیل  دراینجا  . شد  میبا  هیالری کلنتون  این شخص پرداخت که

رحسب ذیل  به جروبحث های طوالنی دراین مورد ضرورت  دیده نمیشود  و آن  اینکه  ب

حتی ) هیالری کلنتون  حسب دستور وهدایت داده شده  باالی ها  بیشتر  قا بل  اطمینا ن 

بوده است چونکه او بهترین گزینه برای مدیریت  امور ( اگر بیشتر قابل اعتماد هم نباشد 

ان ها فلترعبور نموده است  وبی مورد هم  نیست   از ا ینکه  اکثر  نیوکاز لیستی  امپریا

پروژه بیل کلنتون  خویش  بهکامل    ورضا یت  با اشتیا قوجمهوریخواهان عا لی مقام  

پیرو  تندروو  وبویژه  حلقات کلنتون   متحد ین هیالری –رو آ ورده و ثبت نام مینما یند 



یت  که لیبرال ها  وشوق وابستگی وحماشور کمی وکا ستیاو  ندرتا   از خارجیست  سیا

وبی وقفه  صحبت میکنند  یعنی  سخن ، سخن   بعمل  می آورند سخن میزنند  ازهیالری 

مصلحت گرایی  به ارتباط  یعنی او (رایی گ قطیعت)درمورد شگفت انگیزی  پراگماتیزم 

درحوزه سیاست خارجی  « به انجام کارها»کسیکه توانایی  اش را)هیالری و قاطع بودن 

.                                                                                  (نشان داد که فراتر از پرسش وسوال میباشد 

اره جدید افزون بر آن چنین به نظر می آید ویا انتظار آن برده میشود  که ریاست  یا اد    

را هرچه  تو ایاالت متحده امریکا وناکه بیند  را درخود می یی هیالری کلنتون  این توانا

وآن به   خفه وبه انزوا کشاند یشتر نیرومند تر سازد وروسیه یعنی دشمن  سنتی خود را ب

خواهد داد وبرخوردها ی  نگران کننده ء این مفهوم  که او بحران را دراکراین  گسترش 

سالح های هستوی    –اشباع خواهد نمود ( تکتیکهای قابل استفاده )ی را درمنطقه با نظام

را درتقابل با سالح های هستوی قد رت نظامی رقیب رونق بهتر وبا تکتیک های کارایی  

هیالری کلنتون   در سوریه رژیم  بشر االسد را تغیر خواهد داد ؟  –بکار خواهد انداخت 

پرواز ممنوع را با ایجاد یک منطقه ءکیب شده وتری خودی گام جنت اقدنه تنها  که شکس

بلکه اودرزمان ی وتحریک آمیز از هرج ومرج شد ید وخشونت  فراگرفته است غیرقانون

ماموریت اش بعنوان وزیر امورخارجه ایاالت متحده امریکا  آنچه که درتوان داشت  این 

او    دیگر  همین اکنون  از عملکرد واقدامات  نمود  واز سوی پیاده  لیسی را در لیبی  پا

فری در کی و طوالنی   جنگی  نظامی  ایاالت متحده  امریکا  ازنیروها خروج مبنی  بر

درکنار  عراق )درنظر است تا    بلکه قابل رویت  دیده نمیشودافغانستان هیچ نشانی های 

نیرومند از مقاومت  بخاطر   یک خاستگاه ویا مرکز ( ،  سوریه ،  لیبی ، یمن  واسرایل 

رعراق وسوریه د(  ISIS)افزایش  بمباران هوایی  دربرابر دولت اسالمی عراق وسوریه

وهای امریکایی به روی مستقر گردد؟ وهمچنان در نظر است که نیرولیبی وجاهای دیگر

بطور  با دیگران چنین پروژه ها  در  گذاری  سرمایه چنین  ند ؟افزون گردزمین بیشترو

وبه دنبال   مقا ومت  بیشتر تا میندستورالعمل برای  سلسله ای به شرح از درافق  بالقوه 

درحمایت  اقتصادی   بیشتر غیر قابل انعطافداخالت وبه دنبال مهیستری ضد تروربیشتر

      .            خواهد بوداو دای کارینداخل اج درفلسطین  جنایات اسرایلی هاازونظامی دیپلوماتیکی 

او از سترا تیژی شد یدا  بخطا رفته ودرست ناشنا سا یی پیگیری  تهاجمی  بطورجدی     

ازیکطرف  وتالش بخاطر  احیای  قدرتیکه از درون   اقتصاد  وتوان   (محور آسیا )شده 

نظامی چین را واژگون سا زد دراجندای کاراو ا ست و یا به عباره  دیگر  یکی از جنگ 

وبادرنظرداشت همین . میبا شدهیالری کلنتون خاص خود «های مذهبیجنگ»های صلیبی

و ( Paul Wolfowitze) پاول اولف ویتسچرا  اینکه  از   اصل  قابل تعجب هم نیست

                                                   .دن به خوشی وسرور  به اردوگاه کلنتون  می پیوند( Robert Kagans )رابرت کاگنس

بیش   ( Haim  Saben) حیم سابینهمچنین باز هم جای شگفت وتعجب نیست  از اینکه 



کلنتون  که مجددا  به قصر سفید برگردد  حد ثروتمند وفوق العاده ملیاردر درحمایت از از 

که در هرمورد ضرورت باشد  می تعهد می سپارد  که او به هر اندازه  پول وهزینه ای 

 موفقیت   که درصورت رد   لمقابل هیالری کلنتون  نیز به او وعده  می سپا وبا–پردازد 

هر آنچه که  اری خود  ن زمامد در زما ست جمهوری و  در انتخابات  واحراز مقام  ریا

نخواهد کرد  شته باشد  برای حقظ  انقیاد  استعمارفلسطین  دریغ  رت  خود دا درتوان وقد

چنانچه  هیالری یعنی که فلسطین را درتحت سلطه استعماری واستیالحفظ خواهد داشت ،

ه جوالی  مجددا   قول درما (  حیم سابین)امریکایی    این ملیاردر  کلنتون  در مالقات  با

نیکه به نحوه از آنحا  تالش ورزند که  اسرایل را مخالفت اش را  درمقابل کساداد که او 

غیر مشروع بنما یا ند مبارزه خواهد کرد واز هر راههای که ممکن باشد  استفاده خواهد 

کاهش   -از طریق وضع تحریم   -کرد از جمله در سازمان ملل متحد با داشتن حق ویتو 

وبه همین  –ردم فلسطین بخاطر  مشروعیت م  جنبش هرنوع   تحریم سرمایه گذاری  و

منظوراو تالش های قانونی خودرا بخاطرخاموش ساختن جنبش مردما نیکه  از حق حقه 

مردم  فلسطین دفاع مینما یند  در چند ین ایالت  آغاز نموده  ودر عین زما ن هدایت داده 

ازند  بس سیاه  لست   داخل  را  فلسطین    آزادی  طرفداران  و  ن میا حا تمام  است که 

اورا  به    حسب دلخواه لیبرال ها است  او کهوبادرنظرداشت همین کارها وفعالیت های 

های او   تمام فعالیت که   یند  و می پندارند توصیف مینما« عملگرا»صفت یک شخص 

                                                                                                                    .رایی میباشد  موثر وکا

  لیستی  اولویت های امپریای ازوبسا موارد دیگردموکرات درباره این موارد  ن اگنخب     

ا به موعظه های آشنا میدهند  تترجیح  درعوض بلکهیند  م کمتر چیزی میگو درمالی عا

شغلی برای بیکاران   ت هاییا تهیه  فرص و ( آوردن  شغل )   ازجمله  دهیی ش سا وشنا

که  بپردازند  (اتفاق نخواهد افتاد  با زهم که) م کشور  شفا والتیا (که اتفاق نخواهد افتاد )

کمی بغرنج  لی   عا یک فرهنگیت  رعابا درنظرداشت این همه موعظه ها ی آرما نی 

واین  ن کار واشتغاالت  چیزی دیگری نمیباشد ضیا متقاا  برای آرام کردن وسکوت صرف

به سیاست خارجی تا مورد بحث باز وقوی وربط دادن آن که دراین خود حاکی از آنست 

گفت ومگو های نخبگان  به ندرت به برتری سطح  حرف حرام شمرده میشود ودر حدی 

 ومترقی  ن  لیبرال   میا حایگر   از سوی د   -فتاده منجر میگرددهای کلیشایی وپیش پا ا

درنظر داشت با اکنون اورا دنبال میکنند ویا نمیکنند خط چه یعنی آنهایکههیالری کلنتون 

به تخریب خود  خواستهخود نارا که اوپ ترومکاندیداتوری )خودرا رقیب ونهگچاواینکه 

فارغ ( برنی سندرز)ید از تهد و یا اینکه اوسازدصحنه خارج میاز( میپردازد وکشورش 

 دنبال مینمایند  خط اورااحسا س ترس ورعب با طرفداران او ناگذ یرا اکنون  گردیده است

که  خط  هیالری کلنتون را  دنبال مینمایند  ناشی ازترس حامیان  ویا به عباره دیگر همه

« برنی سندرز»ت وتهدید ممکن نیس   «ترومپ »احتمال موفقیت چونکه  ورعب است

                                                                                                                     .یده است نیز مرفوع گرد



کلنتون  به  هیالری چپ  سمتدر ترمپلد  ونادبرخ کشیدن مطا لبات عجیب وغریب     

  -ی مبارزه  با روسیه  ری  به جا ارتباط مسایل وموضوعات مهم جهانی  از قبیل  همکا

جنگ درعراق  وهرج مرج ثابت ودوامدار درمنطقه    ده نگهداشتن  یک انتقاد شد ید  اززن

 (پیامد منفی پیش بینی نشده ء ازیک عمل  یا تصمیم = Blowback)کمپ مقاومت دوایجا

نادیده گرفتن  چشم پوشی ازتجا رت  آزاد ،  –نه  جنگ درشرق میابه بیشتر وشوق  شور

همه وهمه  مطا لیی  تو نا تما یل  به تجدید  نظر  دراتحاد غیر مرسوم موافقت نامه ها ، 

این مسا یل مکث مینما ید ودارد که به  تبلیغ  این موضوعات  باالی  ونالد ترومپدکه اند 

دف   تصا  احیانا  حسب  ونالد ترومپدبهر حال  اگر   .خود بپردازد در مبارزه انتخاباتی 

هیالری اردوگاه درآنصورت  گردد(blowback)ومتبه درک پویا یی تاریخی مقا موفق 

نخواهد نشست  پس در این وقت است    دون پیداکردن سرنخ آرامکلنتون  نیز بی تفاوت وب

بختانه  وبد  که فرصتهای مساعد برای سرمایه گذاری دربخش تسلیحات باقی خواهد ماند 

بالکان  در   م از همه تی  مقد تا جایکه تشخیص شده این نوع سرمایه گذاری های تسلیحا

قی  س دراینصورت بادرنظرداشت ضرورت اخالپ -وعراق ولیبی صورت خواهد گرفت 

هیتلر )همچو    یر یذ باید به شکست و ناکامی  این شرر پیشگان و شیاطین  توصیف ناپذ

ضرور پنداشته  نه رزمید  و همچنا ن که میخواهد نسل کشی جدید را بکار اندازد ( جدید

د آوری  آز آن است که  برمال گردد  ونیاز به یا همچو شررپیشگان بایدمیشود که چهره 

از جمله  آن مهمل گویی ها وچرند یا ت است  که  ( کلنتون  هیالری)  ده های  داخلیعو

همگی آنها فاقداعتبار بوده ونمایانگر آنست که به احتمال قوی   وبه یک باره گی  ممکن 

است که سراسر جهان را بحران فراگیرد  وبعید نخواهد بود که بعد ازهمه پنتاگون  برای 

                                                                            . وفان نگردد اولین بار  دستخوش این  بحران وت

رز  مباله زن ویا داد وستد گر ماهر  یک  مله وچا بدون  معا ونالد ترومپدالبته که       

ید   به تهد   ن را مواجهه که جها   و ذ بح  اژدهاری کشتن وجنگجو وتک رو به د نبا ل 

واین  رفته استگریکی کمین  درتا رمبوسطح وتراز باال  نظیر نقش   ژ نموده از نتا وشا

توام با بسیار ترس    رامبوموضیعگیری  خودرا  با خوشحالی وبه تکرار  مانند  اسطوره 

ازمقامات  جمهوریخواهان  تبلیغ واشاعه مینما ید؛ ودرعین حال اوبه صفت  یک شخص  

پرابلم ها «  حل »نترول  بشکل  غیرعا دی  وبا  بی پروایی  راه  یکه تا ز وغیرقابل  ک

اوبصورت بسیار قاطعانه  وشجاعانه و بدون کدام احساس  –رایاد دها نی وزمزمه میکند 

ترس  وواهمه  از اسالم هراسی سخن بمیان می آورد و ضد یت خود را علیه مسلما نا ن 

اما ازسوی دیگر ظهور وبرآمد  هیالری کلنتون  به حیث  کاندید  –افراطی  نشان میدهد 

وحتی   «منطقی»بیشتر« یا مید»جمعیارتباط ت جمهوری ایاالت متحده امریکا درس ریا

مردم را  بخود   بسیار آبدیده  وشخص کامال  ایدیال برای  برنامه های امپریالیستی  توجه

جهان  میتواند   امپریالیزم را  درسطح  ات لب ومطا جلب  کرد  یعنی کسیکه  خواست ها 



گرچه روایت وداستان  .زد براورده سازد وحمایت لیبرال ها ونیوکان ها را از آن خود سا

ده  به نظر می اصلی که چرا هیالری کلنتون نامزد  ریاست جمهوری  شد کمی خسته کنن

هترین ، آماده ترین  نظر طرفداران وحامیان هیالری ؛ او یکی از بآید ولی بهرصورت از

هوشمند  با وجود شخص هوشمندو بسیاریعنی نامزد ریاست جمهوری میباشد واگاهترینی 

 هاتمام تاریخ طوالنی دموکراتبه اگر وآن اینکه .کاستی ها وعیوبی که اگر داشته هم باشد

انداخته   نظر  ن او میا از نظر حا جهان   بودن ریس جمهور ماهر درسطحاز نظر بهتر

کا ند ید بریا ست جمهوری ایاالت متحده امریکا بهتر وشا د در خواهیم یافت که همین شو

یسته میبا شد چنانچه رسا نه ها به نوبت خویش  در ستا یش او احساس خستگی نه نموده 

ونالد ترومپ دچنین به نظرمیرسد که چانس  برد  درمقایسه با او -بلکه عاشق او میبا شند

این چانس برد خود نا خواسته تالش بخرچ میدهد  افزون بر  کاهش کم است ویا اوخود به

وی میباشد   با از بودجه ووجوه مالی  افساننتخاباتی هیالری کلنتون که سرشارآن  ستاد ا

ار را پوست  واسپانیایی تب  میتواند تا حدود  تعداد زیادی  از زنان سیاهسازماندهی  بهتر 

 ه همراء بمیتواند بسیج سازد  اما بدتر از آن   ه کاخ سفیدنه تنها که  برای راهپیمای او ب

گ، او همه چیز را هر روز بشمول  تغیر رژیم جن حزب جنگعینک های  امپریالیستی 

به  راتهاجم وبمباران ،حمالت هواپیماهای بدون سرنشین  تهدید وخشونت ونقض معاهده 

وبا شعار صلح پسندی  ید  نما میتواند مشاهده  (John F kenedy)سبک  جان اف کیندی 

جنگ   ؛ نما یدرارفررسی وموشگافی سیاسیی رویدادها بها ازدموکرات (انسا ند وستا نه )

پوشش    منطقه بالکان   در« پاکسازی قومی»و «نسل کشی»بل کلنتون  برای مبارزه با 

لب مناسبی  قا  یک در وناتونور  ژیو  پولیتیک   ایاالت متحده امریکا  برای فقط یک ما

                                                                                                                                                   .  بود که براه انداخته شده بود 

میگری  ونظا اختالط انفجاری نییو لیبرالیزم سوی دیگردراینجایک منطق بویژه ای ازاز  

طورکامل دموکرات ها  بان مخلوطی که همه شرکتهای بزرگ چنمیخوردبه نظرکلنتونی 

 عم از وال ستریت درجهان اصاحبان ثروت  ثروتمندان  -فع قدرتمند ترین  منابا برخی از

ال بی های اسرایل    سازی  ، سوخت های فسلی ، شرکت های بزرگ دوااقتصاد جنگی  

  تعداد  شستی  دراکراین  ،اسرایل ، عربستان سعودی  ، همچنان رژیم های نیوفا  روابط

به این شرکت ها  وصمیمی تنگ  روابط تنگاهم  نبی  جاواز کشورهای خلیچ فارس  از 

که بادرنظرداشت  پس منظر   بط غیر قابل  انکار  میباشدارونی  نیروهای ارتجاعی  جها

ونالد دنها ونیروهای امپریالیستی  برای شرکت ها وسازمااین رابطه های  تنگاتنگ  بین 

ممکن  را تنگ  وبیش از حد نا  ن عرصه چنا« دیوانه »   و«  فریب خورده» ترومپ 

                                                                                                .نخواهد داشت  را فتر بیضوی درکاخ سفید نس ورود به د ساخته که او ابدا  چا

به راحتی میتواند   کاری یا اجرا ت  از مدیریت  برتری جویی   ترومپ اقای یا اینکه   

عضو از « 969»در ماه مارچ     بندی  کند  که  جهانی  ایاالت متحده امریکا را  سرهم



شده اعم از  اولف   کمیسیون  امنیت عامه  جمهوریخواها  بشمول  جنگ طالبان شناخته

و کرفت  سکا برنت   و  ، ( Robert  Kagen)  کاگلن   رابرت ،   (wolfwitz)ویتس 

(Brent Scowcroft )را محکوم  ترومپ را که باهم  نامه  را امضا کردند  ودر آن نامه

واطمینانی   مطلوب شخص (  اسرایلی ها )ساختند  که او  از نظر منافع  امریکایی ها و 

ساعد  با ترکیب  از وضع  نام  ترومپ از سوی دیگر. نیست  ونباید به کاخ سفید راه یابد 

 ادای احترام  به کارشناسان ارشد  خودرا  به مخمصه میگذارد وبا امتناع  سرسختانه  از 

به افتضاح   که  امریکا   صوص بی احترامی  به همان نابغه ای  خط سیاست خارجیبخ

صورت موزون وهم آهنگ داد  واز جانبی دراین اواخر   عراق  کمک کرد  وبه آن سرو

نامه ای ضروری تر دیگر  که تا حدی  شبیه  به همان  پیامی بوده  توانست که در حوزه 

از نظر    را   ونالد ترومپدسته به آن  .پیو  ید  که ای عمومی بر موثریت خود را بکشا

نظارت  برا اهداف  جهانی امریکا  شخص غیر قابل اعتماد واطمینان  می پندارند واین 

به  وال استریت جورنال  و واشنگتن پوست  - نیویارک تایمس  - سی ان انمطلب را   

                                                                                                                                          . خطوط زیرن  چا پ ونشر واعالم نمود 

بازگشت ورو آوردن به  جشن ویا کارناول سیاسیی مجمع دموکراتها  که در آن پرچم      

که    بود  آنچه  خروشان  دراهتزاز توقف  ون امریکا  بد متحده   ایاالت  دموکرات های

 جکی کینیدیبخشی  صحبت الهامکند به یاد ازی کلنتون درمورد چه میتوانست فکرهیالر

(Jackie Kennedy )(  9129)ل  در سا جان اف کینیدی  شوهرش   که در آستانه ء  که

جان  :نقل قول شده است  نچنی جکی کینیدیاز    به کاخ سفید عروج وصعود نمود  افتاد

جنگ    یک  ممکن است   از اینکه اف کینیدی  در آن زمان   بسیار جدی  ونگران بود 

اغاز گردد  جنگ نه با مردان  بزرگ که خودکنترول  ویا خویشتن دار باشند بلکه جنگ  

                              .با مردمان کوچک یعنی با آنهایکه با ترس وبا غروردرحالت تحرک وجنبیدن میبا شند 

یکی از    جا ن اف کیندیکه  نیم  س ز تا حد  زد میساتذکرات فوق  ما را وادار پس این

اما تاریخ  نشا ن داد   بود  دولتمردان ویا  حکومتداران  فوق العاده بزرگ وخویشتن دار 

معماران  احتماال  بد  بربریت  ازیکی ازطراحان ویکی از جکی کینیدیکه شوهر محترم 

و کشتار  غیر قابل عمق  با تخریب  ویتنام  توام جنگ –بین المللی  درتاریخ امریکا بود 

این مرد بزرگ  (  سی آی ای)وهم چنان جنگ نا فرجام  ری او ا مد سنجی دردوران زما

مرد بزرگ درکوبا  وبد نبا ل آن بحران موشکی در کوبا  نشان دا که خویشتن داری این 

بجز از اشاعه وترس ورعب در اذهان مردم د نیا به  نسبت احتمال  آغاز  جنگ هستوی  

اسواس و  دو  ازین   به جز  ن اف کیندی جا  ویا اینکه در بیوگرافیبود نچیزی دیگری 

با این  حال   هیالری کلنتونآمده گفتیم    تا اینجا  آنچه لذا کرده بود نچیزی دیگری نفوذ 

بل  چیزی قا آیا  موفقیت  به  بی اش ودستیا  با نامزدی سی  دراین لحظه حمااسته نا خو



                                                                       .  داد دخواهن  اوخود ذهن عمیق امپریالیستی خودرا  نشا  یا اینکه  ؟شد  افشا میبا

  «2016-8-24» با تقدیم سالمها    -------------------------------


