
 

    عبداالحمد فیض

 

رامپ وآمادگی استراتیژیک برای جنگاداره ت  
 

( ۱۹۴۵-۱۹۳۹دریک نظرگذرا به تجاروب تاریخی بازمانده ازدوجنگ جهانی وبویژه جنگ دوم بین المللی )

نظام سیاسی امپریالیستی وجهان سرمایه بمنظورانحراف افکارعامه بوضوح به این نتیجه میتوان دست یافت که 

وذهنیت عمومی درعرصه جهانی ازحقا یق نهفته دربحران عمیق وگسترده سیاسی واقتصادی سیستم داخلی 

یداری که ازکرکتروخصلت ذاتی آن ناشی میشود، همواره به آغارجنگ درمقیاس وسیع جهانی سرما

است . شکل گیری جنبشهای ملی گراء دراروپای دهه سی سده بیستم ، عروج  یازیده –وویرانگری دست 

توأم با عمیقترین بحران اقتصادی ، سیونالیزم وافکارپاپولیستی درجرمنی که دربطن نظام سرمایداری نا

اجتماعی وسیاسی تکوین یافت ، موجب شد تا چهره ای ماجراجوی چون ادولف هیتلربمثابه رهبردلخواه مردم 

  ،بود نی جها ن ونظم حاکم ردربرابرسایرمردمان جهادرچنین یک فضای سیاسی حاکم که آگنده از تنفروانزجا

تراتیژیک با کانونهای ملیتاریستی وسکتاریزم تبانی اسس انهدام کامل مدنیت بشری  رادرونا قو دهبقدرت رسی

ملی سایرخلقهای اد یکدولت جهانی ، غارت ثروتهای را ایج جهانی که اهداف محوری وراهبردی این اتحاد

                                           به صدا درآورد. ،جهان وایجاد یک سیستم بردگی عمومی تشکیل میداد 

                                           

ه شده وماشین جنگی هیتلروحزب نازی با شعارایجاد یک آلمان نیرومند که درنتیجه جنگ اول جهانی ورشکست

د ازدستیابی کسب نمود وبعحمایت قاطع مردم آلمان را ،برتری نژادیوهکذا با شعار  بود آن نابود گردیده

می نیروهای مسلح آن کشورمعطوف بقدرت همه مساعی خود را درراستای بازسازی وارتقای توانمندیهای تهاج

صلح ورسای اعالم وبا باعث شد تا قدرتهای اروپای این اقدامات نازیها را مغایرمفاد معاهده  د واین امرکر

وبه نگرانیهای وت شد که درکنفرانس خلع سالح اشتراک ازهیتلردع،ازاهداف پشت پرده نازیها ابرازنگرانی 

                                                                                                     بین المللی پایان دهد.

                                                                                                     

( ۱۴هیتلرکه دیگرنمیتوانست نیات ومقاصد میلیتاریستی وجنگ افروزانه خودرا کتمان نماید در)

کشورش خواست که ازمردم  ، ( ازکنفرانس خلع سالح خارج ودریک اقدام شگفت انگیزی۱۹۳۳اکتوبر)

ام جرمنی تحت دوام حضورآن کشوردرجامعه ملل ابرازرای نمایند وسرانجعدم به خاطر دریک همه پرسی

اف تجاوزکارانه این هیوالی تاریخ بیش ( ازجامعه ملل خارج واهد۱۹۳۳)نومبر سال  اداره نانیزم دردواردهم

                                                                                                     ازپیش نمایان گردید.



ل گونان منجمله ضعف درصالحیتهای جامعه ملل یعنی نهاد بین المللی که بدالیهیتلربعد ازخروج کشورش از

با دستبازوخود مختاری نامحدود ازتعهدات ،  نی نبود حقوقی و ساختاری قادربه حل وفصل قضایای پیچیده جها

آلمان درمناسبات بین المللی تخطی نموده وبه ارتش آلمان دستورصادرنمود که ازآماده گی خود بین المللی 

ن ایتالیوی  ن دهد وسرانجام با ایجاد اتحاد با ناسیونالیستا ه وسیع اطمیناغرض شرکت در یک درگیری با ابعاد

( ۱۹۳۹ریست  جاپان پالن حمله مسلحانه را علیه حاکمیت وتمامیت خاک پولند درسال ) ورهبری میلیتا

طراحی وبدین گونه جنگ جهانی دوم که ویرانی بخش قابل مالحظه جهان وبا بیش ازپنجاه میلیون تلفات 

                                                                                        نی را باعث شد، آغازگردید.انسا

 

فلهذا باتوجه به آشتفگیهای عدیده درمناسبات جهانی ، ناتوانیهای گسترده سازمان ملل متحد درحل وفصل 

بحرانات چهانی، توسعه روزافزون افراطیت دینی با اهداف نفرت انگیز، گسترش کانونهای تشنج دراروپای 

تشدید وتعمیق بحران درسیستم سرمایداری جهانی ، میانه ، شمال افریقا ،جنوب آسیا ، خاور   شرقی ،

، توجیه کننده این واقعیت است که کامپلکس این ی ملی  گراء واحزاب راست افراطیظهورفزاینده جنبشها

داری های مزیدی با کلیه شرایط وفکتورهای دارید که وقوع جنگ دوم را دروجود وسردمفکتورها، شباهت 

                                                                               فردی چون ادولف هیتلر  موجب گردید.

 

چهره نا شناخته شده چون دونالد ترامپ درانتخابات نومبردرایاالت متحده پیروزی دراماتیک وغیرقابل باور

ضد جهان اسالم ، ضد حق متحده با سردادن شعارهای وکسب آرای بیش ازپنجاه درصد رای دهندگان ایاالت 

یرارزشهای به اصطالح  ن درتحوالت سیاسی جامعه وسایراکتهای مغانوا مهاجرت ، مخالفت با حضوربا

دم همکاری با ملل متحد وپیمان ئی وبخصوص وعده های شگفت انگیزموصوف مبنی برع جامعه امریکا

بدان متوسل اتالنتیک شمالی ویا )ناتو( بدون تردید یاد آوراقداماتی است که رهبری جرمنی دهه سی سده بیست 

                                                                                                              بود . گردیده

 

دونالد ترامپ این فیگورغیرسیاسی وچهره غیرمعمول وناشناخته بعد ازرسیدن درمقرفرماندهی خود درکاخ 

ین موضعگیری اش درقبال تعهدات بین المللی واشنگتن ، معاهده تجارت آزاد با دوازده کشورمهم سفید درنخست

الرغم عواقب ناگواراقتصادی  پشت پاء زد وعلی، بنام معاهده ترانس پاسفیک را ودوازده اقتصاد نیرومند

وتجاری آن خروج کشورش را ازین معاهده اعالم نمود ومتعاقب آن چین را به دستکاری درنرخ ارز)اسعار( 

متهم نموده وآن کشوررا که بزرگترین شریک تجاری ایاالت متحده پنداشته میشود فقط بدلیل رقابتهای راهبردی 

                                      های تجاری چین تهدید نمود. ( درصد تعرفه گمرکی برمحموله۴۵به وضع )

 

( جنوری با امضای سه ۲۸بتأسی ازگزارش پایگاه خبری گلوبل ریسرچ ، اقای رئیس جمهورترامپ بتاریخ )

فرمان  اجرائی ، ضمن صدوردستورسرکوبی کامل تشکیالت تروریستی داعش وفرمان منع صدورویزه 

من، سومالی وسودان( حین بازدیدش مهاجرت به اتباع هفت کشوراسالمی)ایران،عراق،سوریه،لیبیا،ی

آن کشوروبخصوص زراد ازپنتاگون، به وزیردفاع وارتش ایاالت متحده مسوولیت سپرد که نیروهای مسلح 

خانه هستوی واستراتیژیک امریکا به  اسرع زمان ممکن بازسازی وآماده ای یک جنگ بزرگ با ابعاد گسترده 

                                                                                                 علیه چین وروسیه گردد.

 



ی الرغم تعهدات ایاالت متحده به میثاق منع استفاده ، منع تهدید به کابرد تسلیحات هستوی  درین فرمان علهکذا 

( وسایرتعهدات دوجانبه آن کشورمبنی برمنع گسترش واستعمال تسلیحات غیرمتعارف با ۱۹۶۷مصوب )

پنتاگون را تا ( را تجویزداشته وافزایش بودجه جنگی ۲۰۲۲اتمی تا سال )، تهدید بلقوه با کاربرد سالح مسکو

                                                                                      ( چندین برابرمنظورنمود.۲۰۱۸)

 

گفته میشود که بورد کاری اداره ترامپ همین اکنون روی ایجاد طرح منطقه امن درداخل قلمروسوریه 

کارمینماید  که درحقیقت وجوه تشابه با طرح منطقه ممنوعه پروازدرسوریه دارد که ازسوی انقره مطرح شده 

با روسیه،این طرح را درحاشیه قرارداد. ایجاد منطقه امن که قراراست با ما بدلیل خطرتقابل اوباودولت 

استقراربیش ازسی هزار رزمندگان امریکای عملی گردد ، به هدف حمایت ازمعارضان مسلح دولت سوریه 

 درخاک آن کشورصورت خواهد گرفت که با جابجای تسلیحات متنوع پاسداری شده ونیروهای مسلح سوریه

سیه وایران نمیتوانند در آن نفوذ نماید، زیرا هرگاه معارضان سوری مورد حمایت غرب روومتحدین چون 

درمنطقه امن مورد هدف روسیه وایران قرارگیرد، هیچ تردیدی نمیتوان داشت که نظامیان امریکائی 

جامید.مستقردرمنطقه واکنش متقابل صورت داده که بدون ابهامی به یک  رویاروی قدرتهای هستوی خواهد ان  

 

جیم میلیش ازکارشناسان ارشد دراندیشکده هریسیج ضمن مصاحبه به رویتزکه درافشای این اقدامات واشنگتن 

این تصمیم بخواست ایاالت متحده برای ورود به جنگ است. هکذا نقش دارد ، اذعان داشته است که نهایتأ 

رمیانه درخصوص این اقدامات رابرت فورد سفیرپشین امریکا درسوریه ومشاورارشد درانستیتوت خاو

واشنگتن گفته است که در صورت عملی شدن طرح فوق ، هرگاه این منطقه امن ازسوی نیروهای روسی ، 

ایرانی ویا سوری مورد حمله قرارگیرد، امریکا قطعأ باید واکنش نشان دهد ، که جزء جنگ بزرگ چیزی 

               رسرسوریه جنگ سوم را براه اندازد.ومعتقد است که فکر نمی کند کشورش ب بیش بوده نمیتواند

 

 وسیع ،تالش تعدادی ازقانونگذاران ازعالیم ونشانه های دیگری مبنی برآمادگی جنگی ایاالت متحده درمقیاس

کارنماید ،  است که سعی دارند روی چگونگی طرح خروج کشورشان ازعضویت سازمان ملل متحدامریکا

این طرح که ازسوی نه تن ازسناتوران به کانگرس ارائیه خواهد شد ، احتماأل به نظریات ترامپ پیوند خواهد 

داشت که درجریان کمپاین انتخاباتی خود ازسازمان ملل بعنوان یک نهاد پوشالی یاد دهانی نموده بود که قادربه 

رزمندگان امریگائی با هزاران ادوات وتسلیحات ی بالفعل وهمچنان رویارو حل هیچ اموری جهانی نبوده است.

سنگین مستقردرمرزهای ملی روسیه درشرق اروپا که درین روزها با تشدید جنگ درشرق اوکرائین به 

پیچیدگی بیش ازپیش اوضاع افزوده است ، ازفکتورهای دیگری است که موجبات نگرانیهای فزاینده بشریت 

                                                                                          .صلح خواه را برانگیخته است

با توجه به تحوالت ایاالت متحده وبا درنظرداشت انکشافات  هک داشت بعنوان حسن اختتام میتوان اذعان 

درنظام بین المللی ، مجموعه ای ازرویداد های فوق بازتاب وقوع یک رویاروی اوضاع در حال استحاله 

الی سیاره زیبا ما را تهدید منظامی با ابعاد وسیع  وبا مقیاس بزرگ بوده وخطروقوع یک نبرد ویرانگراحت

ولذا برتمام نهاد های مدافع صلح ، نهادهای مدافع حقوق بشر، ملل متحد ، نخبه گان وسیاسیون  مینماید

ایاالت متحده وهمه بشریت صلح خواست  که با درایت ومتهورانه مانع ازبرهم زدن نظم جهانی 

                                                                                                                     گردند.

 رویکردها:

 پایگاه انترنیتی گلوبل ریسرچ.

ش خبری اسپونیک.گزار  



 


