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چرا ترامپ اينهمه تهديد ميکند؟

Mohssen Massarrat محسن مسرت

Übersetzt von  Ahmad Ahghari احمد احقری

نگذشته سپتامبر 21 در ملل سازمان عمومی مجمع در ترامپ دونالد تهديدآميز سخنان از ديرزمانی هنوز
.افتادند دامش به او سخن مخاطبان که بود

برای جنگ با کرهکيم يونگ اون، رهبر کره شمالی در قبال تهديد ترامپب به نابودی کشورش گفت: "آمريکا بايد 
شمالی هزينه سنگينی متحمل شود". او در پی آن تهديد نمود کهکره شمالی در اقيانوس ارام يک بمب هيدروژنی مفجر
خواهد کرد. حسن روحانی، رئيس جمهوری اسالمی ايراننيز پس از بازگشت از نيويورک در سالروز آغاز جنگ ايران

 تسليحاتی دست خواهد زد.یو عراق اعالم نمود که ايران در صورتيکه آمريکا برجام را لغو کند، به تجهيز گسترده

. ترامپ از آغاز دوره رياسترودبه اين ترتيب همه چيز بر وفق مراد و تصورات رئيس جمهور آمريکا به پيش می
 صنايع-تسليحاتی اياالتیجمهوری خود، از هيچ فرصتی فروگذار نکرد اذعان کند که او در درجه نخست نماينده

 بودجه دولت در فوريه امسال خبر داد که در طرح بودجه دولت در همه اموربجزیمتحده است. او هنگام ارائه اليحه
 ميليارد دالر54 نظامی کشور را به ميزان یدر امور امنيتی صرفهجويی خواهد کرد.وی حتی مصمم است بودجه

افزايش دهد، زيرا اين ارتش بی بنيه شده نيازمنِد به يک "تزريق مالی" محتاج است. او دراجالس سازمان ملل مژده داد
11.5 ميليارد دالر افزايش خواهد داد. اين افزايش معادل رشد ساالنه 700که بودجه نظامی آمريکا راحتی به ميزان 

 تسليحاتیی تسليحاتی در تاريخ اياالت متحده آمريکا است. به اين ترتيب بايد انتظار مسابقهیدرصد و رکورد بودجه
همه جانبه ای با پيامدهای زنجيره ای در سطح جهانی را داشته باشيم. ابتدا روسيه و چين بهمناسبت افزايش نجومی

 تسليحاتی آمريکا به گسترش نظامی و تسليحاتی خود خواهند پرداخت و پس از آن کشورهای اروپايی دری بودجه
واکنش به تهديد تازه روسيه و همچنين ژاپن و ساير کشورهای آسيايی در واکنش به تهديد چين اقدام به افزايش بودجه

در مسابقه تسليحاتی جديد خواهند ، وضعی که خواه و ناخواه به شکل مارپيچی به جانب باالنظامی- و شرکت فعال
شدت ميابد.

رئيس جمهور آمريکا از هر فرصتی هم استفاده ميکند که به همپيمانان آمريکا در ناتو به اينکه اينان موظف هستند که
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ترامپ در اين راستا حتی آنگونه پيشسهم بوجه ارتش خود را تا دو در صد توليد داخلی افزايش دهند، گوشزد کند.
رفت که کشورهای عضو ناتورا با تاکيد به اينکه اين کشورها بايد مخارج امنيت شان را خود به عهده بگيرند آنها در
محضورات اخالقی قرار داد. البته جای بسيار تاسف است که شماری از دولت های اروپائی و قبل از همه آنجال مرکل
و وزير دفاع آلمان اورزوال فون در الين با ساده لوحی مختص به خود به تله ترامپ افتادند و ضمضمه افزايش بوجه

نظامی آلمان رادر رسانه های اين کشور به پيش کشيدند.

درنهايت پيامدبه نظر من درگيری پرخطر هسته ای ترامپ با کره شمالی، حتا اگر با نيمچه منطقی هم به آن بپردازيم
ديگری نخواهد داشت بجز مسابقه تسليحاتی هسته ای نه تنها در شبه جزيره کره، بلکه ميان اياالت متحده و متحدين کره
شمالی يعنی چين و روسيه. با توجه به اينکه طبق نظريه کارشناسان هدف اصلی تحريکات کره شمالی چيزی بجز
دريافت تضمين امنيتی از جانب اياالت متحده نيست، پرسش اين است که اگردولت اياالت متحده به اين خواست قابل
درک رژيم کره شمالی پاسخ مثبت دهد چه رويداد دهشتناکی در جهان اتفاق خواهد افتاد؟. از نظر من هيچ جز آن که به
درگيری مضحک و در عين حال مرگباری پايان دهد که در حال حاضر ميان داود پر مدعا و جالوت قدرتمند و دالل در
جريان است. و اين طبيعی به نظر ميرسد که در صورت پايان اين قاعله، کره شمال و کره جنوبی که از آغاز جنگ

 تاکنون در جدار بسر ميبرند، به احتمال بسيار زياد باالخره با يکديگر و بهمان داليلی که دو کشور1949کره در سال 
با يکديگر اتحاد کردند، متحد خواهند شد. اما به رغم اينکه صلح در منطقه و اتحاد دوکشور نهايتا به نفع مردمآلمان هم

کره و کل منطقه آسيای جنوب شرقی ميباشد، هيچ يک از دولت های اياالت متحده تا کنون از اعطای تضمين امنيتی به
کره شمالی اکيدا خود داری کرده اند زيرا که با از ميان رفتن دشمنی چون رژيم کره شمالی، اياالت متحده دليل اصلی
خود برای تضمين امنيت کره جنوبی، ژاپن، اندونزی، مالزی و ساير کشورهای آسيائی به همراه ايفای نقش هژمونيستی

ترامپ با دولت های اسبق آمريکا فقط در اينخود در آسيای جنوب شرقی را يک شبه از دست خواهد داد. تفاوت ميان 
تراست که ترامپ با تحريکات پی در پی خود در قبال کره شمالی، اين کشور را به سمت توليد تسليحات هسته ای بيش

ماجرا نيست.نگاه دارد. اما اين هنوز تمامتر گرم تا بازار رقابت تسليحاتی در آسيا را هرچه بيشدهدسوق می

رئيس جمهور اياالت متحده بالفاصله پس از پيروزی در انتخابات در کنار کره شمالی حمالت خود به ايران را نيز
. عالوه بر آنی خاور ميانه است عامل ناامنی در منطقهترينآغاز کرد. از نظر او جمهوری اسالمی ايران بزرگ

هاینی با ايران بود، زير سوال برد. اين ژستی جها مذاکرات بسيار دشوار جامعهیترامپ برجام را هم که نتيجه
تهديدآميز ضدايرانی باالخره در ماه مه سال جاری هنگامی که او به عربستان سعودی سفر کرد وسفارشهای عمده

 ميليارد دالر برای صنايع نظامی-تسليحاتی آمريکا دريافت نمود، باالخره به ثمر رسيدند.300تسليحاتی به ارزش باالی 
روشن بود که تسليح نظامی رژيم پترو دوالری سعودی به معنای اقدامی آشکارا و به شدت تحريکآميز عليه جمهوری

 سازمان ملل ترامپ به حمالت لفظی خود به ايران ادامه داد و دولت اين کشور رااخيراسالمی تلقی میشد. دراجالس
مانند بوش پسر به عنوان دولت ياغی تلقی نمود. عالوه بر اين روش الت معابانه اش او به طور جدی تحديد کرد که
برجام را بزودی ملغی خواهد نمود و بدين ترتيب درگيری هسته ای را مجددا در دستور کار بين المللی قرار خواهد

 تا آستانه جنگ ميان ايران و دولت2006داد. بدين ترتيب ترامپ شرايط ناامنی را تجديد حياط خواهد کند که در سال 
جورج دبليو بوش پيش رفته بود.

متاسفانه رئيس جمهور ايران هم با واکنش خود مبنی بر اينکه جمهوری اسالمی تسليحات نظامی خود را گسترش
خواهد داد در حقيقت به عکس العملی دست زد که در حقيقت هدف اصلی ترامپ و تحريکات حساب شده او برای ايجاد
يک رقابت تازه و خطرناک تسليحاتی در خاورميانه بود. رقابتی تسليحاتی مشابه آنچه که در دهه هشتاد ميالدی ميان
رژيم شاه در ايران و صدام حسين در عراق تحقق يافت و پيامد آن دقيقا جنگ هشت ساله بين اين دو کشور از سال

 اصلی اين رقابت تسليحاتیی سوخته و يک ميليون قربانی بر جای نگذارد. برندههای بود، که چيزی بجز زمين1980
در آن زمان و جنگی که در پی آن به وقوع پيوست، توليدکنندگان جهانی تسليحات و قبل از همه مجمع صنايع نظامی-

 است که در آن تا بهایتسليحاتی آمريکا بوده است. بازندگان اصلی اين رقابت نه تنها ايران و عراق، بلکه تمام منطقه
امروز هنوز جنگ، جنايتهای کالن و کشتار مردمان عادی در راستای منافع صنايع نظامی ادامه دارد. ترامپ آشکارا

. در اين شرائط است که تعويض دالرهای نفتی باور سازد تاريخی را از نو شعلهیدر صدد آن است که آتش اين فاجعه
تسليحات نظامی برای صنايع نظامی-تسليحاتی اياالت متحده امری مسلم و برای رشد اقتصاد آمريکا به موتوری محرک

تبديل شده است.

 در جهان، که از ابتدای پيروزیی تسليحاتی با آتِش مسابقهوقفهپرسش اين است که قصد دونالد ترامپ از اين بازی بی
خود در انتخابات در پيش گرفته، چيست؟ چرا او با شعار ناسيوناليستی و غيرقابل توجيه "اول آمريکا" به جهان اين پيام

 آينده به پيشهای و فقيرترين کشورها و نسلترين ضعيفی که حاضر است منافع کوتاه مدت خود را بر گردهدهدرا می
ببرد، حتا اگر برای آن مجبور به جنگ و زور متوصل شود؟ و باالخره چه چيزی نصيب اين رئيس جمهور خواهد شد
که اين چنين آشکار، هدفمند، سيستماتيک و قاطعانه در تمام مناطق جهان، در اروپا، آسيا و خاورميانه بی شرمانه آتش

و حتی از اين ريسک نيز واهمه ندارد که اين همه رقابتهای تسليحاتی از کنترل همهسازد میوررقابت نظامی را شعله
خارج و منجر به جنگ سوم جهانی شود؟

حدث من آن است که دونالد ترامپ، به عنوان تاجربی رحم و بدون معيارهای اخالقی معامالت امالک، در نظر دارد با
 قدرت در سياست داخلیترين عاملسياست کنونی خود پشتيبانی تمام و کمال بافت نظامی – صنعتی را که بزرگ

 قانونهائی چون خود در زمينههای سنگينی که او در سياستهای خود جلب کند. با توجه به شکستنفعآمريکاست، به
 داشته است، اين خطر که او قادر نباشد تا پايانی اروپا درمانی، قانون مهاجرت و يا روابط با اتحاديههایاصالح بيمه

. بر کسیشود میتر ملموس و به واقعيت نزديکتر رياست جمهوری خود بر مسند قدرت بماند، هر چه بيشیدوره
 در اياالت متحده آمريکا هيچ نيروی سياسی قادر به اين نيست که بتواند بدون پشتيبانی صنايع نظامی-کهپوشيده نيست 

 به هر قيمتی و بدونخواهدتسليحاتی اين کشور، رئيس جمهوری را انتخاب و يا از قدرت خلع نمايد. ترامپ هم که می
 که به اينهاست که ممکن است در جهان اتفاق بيفتد، برمسند رياست جمهوری باقی بماند، مدتایتوجه به هر فاجعه

تفاوتی کامل از اين که پس خود و با بیآفرينواقعيت آگاه است. عالوه بر اين او با سياست های غيرمسئوالنه و فاجعه
بيايد، يک هدف جانبی ديگری را   سالح وی. با صدور گستردهردنيز بدست خواهد آواز او چه بر سر جهان 

اقتصاد ناتوان آمريکا با قدرت رقابتی ضعيف اش، به حرکت درخواهد آمد و مشاغل افزارآالت نظامی به خارج، 
را هم ايجاد خواهند نمود. بدين منوال شعله ور نمودن مسابقه تسليحاتی در مناطق گوناگون جهان دستکم يکی ازایتازه
داده بود نيز تحقق خواهد يافت. از خطر بروز انتخاباتی که ترامپ بمنظور ايجاد اشتغال در آمريکاهای وعدهترينمهم

 انسان و شهروندان غيرنظامی در جهان ادغام خواهدهاسومين جنگ جهانی که بگذريم، اين مشاغل تازه با خون ميليون
گرديد.
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لذا جامعه جهانی و يک يک کشورهای مورد نظر ترامپ بمنظور جلوگيری از اهداف ناسيوناليستی و خودپرستانه
ترامپ در مقابل مسئوليت خطيری قرار دارند و الزم است کوششهای وی را برای شعله ورساختن مسابقه تسليحاتی

خنثی نمايند. دفاع از برجام نيز در اين راستا يکی از وظايف مهم جامعه جهانی بشمار ميايد.

Danke  روزنامه شرق
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