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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۰۳/۰۲/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 اخالف مهاجر ضد مهاجر؟
 

(، کشتی ران و Christoph Kolumbus"کریستوف کولومبوس" )م( ۱۵۰۴م و ۱۴۹۲)سال قبل  ۵۱۵قریب 
( Bahamaاین تصویر ساحل "بهاما" ) ن"، قارۀ امریکا را کشف کرده است.ی"کاستیلمسافر بر ایتالوی، در خدمت 

قریب دو دهه بعد از کشف "امریکا"  است، که در فلم ها، نشان داده شده است.
توسط "کولومبوس"، در منطقۀ ما، "حاکمیت مغل" برقرار شده است. 

اسالمی"، به پیروی از مکتب  یان"پادشاهی )سنی( مغل"، از حمایت "بنیاد گرا
"آخوند درویزه" برخوردار بوده است. این جبهه، در ضدیت با "روشانی ها"، 

در صف ی "روشانی ها"، با "پادشاهان مغل" بیش از یکصد سال، در جنگ ها
. مغل از نیم قلمرو کنونی افغانستان هواداران شاهان مغل قرار داشته است

، بسمت شرق الی شمال و شمالغرب هندوستان، حاکمیت داشته است. یامروز
قر بوده اند. صفوی مست، حاکمیت های "حریف مغل سنی"، پادشاهی های "شیعۀ"در سمت غربی، در ایران امروزی، 

بررسی دقیق در یک مقاله ممکن نیست، تا دیده شود که این همه حاکمیت ها، که از نام مذهب برای استقرار 
چه دستآورد های کلتوری و  باید در صورت لزوم بررسی گردد که حاکمیت سیاسی آنها استفادۀ سوء نموده اند،

"برادری اسالمی"، "صلح و آرامش" و  ،این دوره هاهمه  فرهنگی هم داشته اند و هم مطالعه شود که آیا در
 حکایت می کنند، واقعا  برقرار بوده است. ،"سعادت افسانوی و شگوفائی" که بعضا  

 

اگر مؤفقیت ها و دانش و فهم گذشتگان "مذهبی" ما، آنقدر عالی بوده است، پس چه بال بر سر ما نازل شده است، 
شده اند. اگر در گذشته واقعا  کدام  روبرو ها و آوارگی ها ما، باز به مهاجرتکه در بیش از چهار دهۀ اخیر، مردم 

در تطابق به خواست و  گنجی را گم کرده ایم، باید اقال  صداقت و قابلیت علمی را از خود نشان داده بتوانیم، که
آن، با استفاده از طرق  نممک زندگی عمومی باشندگان آنزمان را با تمام ابعاد نیازمندی امروزی، در صورت لزوم،

ما در آنوقت،  اجدادکه  تا بدانیم ، کشف و تحلیل کنیم،در بررسی علمی علمی و با حفظ صدافت و "نیوترالیتی"
اگر واقعا  در آن زمانه ها، در  فرهنگی، بسر می برده اند. –چگونه زندگی می کرده اند، و با کدام امکانات کلتوری 

ادب مسلط بوده است، از چه وقت ببعد در سایه و نفوذ "اسالم" مردم ما، "بی سواد  هر کنج و کنار علم و هنر و
مانده اند؟ نویسندگانی که برای جمالت توصیف آمیز آنها، ممکن کلمات فرهنگ های دری،  فارسی و عربی،کفایت 

ذکرات خاص بخاطر بلند نکند، بیاد دارند، که اولین مکتب، "مدرن" یا دولتی "لیسۀ حبیبیه" یاد شده است. این ت
پروازی های بعضی از قلم بدستان، در یک موضوع بیگانه با عنوان یاد شده، عالوه شده است. حال می توان 

  سؤالی را مطرح ساخت که:
 

 پرتال" و"اختراع ماشین ها"، چون "ماشین بخار" در "انگلستان" و "لوکوموتیف" در "وبطور نمونه،  چرا در غرب 
، تربیۀ "حیوانات" ، فقط با کار محدود دست"اسالمی"ممکن شد و در کشور های ر ماشین های متعدد، آلمان، با سای

و غیره مصروفیت های محدود تر، باقی ماندند. عقیدت به دین را از قابلیت در علم  و یا " ساختن کشتی های چوبی"
گ، در هر اجتماعی که صورت می از جانب دیگر، پیشرفت های علم و فرهن و هنر، باید جدا در نظر گرفت.

پذیرد، عمل نیکوست. پس اینگونه مقایسه های خیالی دور از واقعیت ها، با استفاده از شعر و هنر سیاه نویسی، 
 برای چیست؟ که بعضا  به آن مشغول اند؟

 

سال قبل از روز های "کشف" قارۀ امریکا،، در قلمرو کنونی افغانستان، هم چنان، امپراتوری  ۴۷۰حدود قریب  
است، که در تحت نام "اسالم"، به ویرانی های کلتوری و کشتار پیروان  ر بیرون کردهس"سلطان محمود غزنوی" 

که از تفصیل بیشتر در مورد مذاهب و ادیان دیگر، نیز متوسل گردیده است، شهرت "بت شکن" را بوی داده اند، 
 آن مرحله هم چنان به نسبت عدم گنجایش، خودداری می گردد. 
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، با باشندگان بومی آن آنزمان حال بر می گردیم به "کشف" قارۀ امریکا، اینکه "تمدن" و "پادشاهی" های اروپائی
. اما ما امروز در قارۀ "امریکا"، قارۀ جدید کهنه، چه کرده اند، هم چنان گنجایش بحث درین مقاله دیده نمی شود

کشورها و کلتور های متعدی را می بینیم، که در قرون بعدی پس از "کشف" آن، در تحت نفوذ قدرت های اروپای 
"غربی" و متعاقبا  در نتیجۀ تجارت "برده ها" و مهاجرت های بی حساب و متداوم انسان ها، از سراسر دنیا، یک 

بوجود آمده است. آنچه امروز ما با هویت سیاسی  مختلف، شه های بی شمار نژادیترکیب مغلق اجتماعی با ری
"مهاجر" در  میلیون ده ها "ایاالت متحدۀ امریکا" می شناسیم و به "بزرگترین قدرت" جهان معروف است، توسط

درین کشور،  مین مقام ریاست جمهوری – ۴۵نیم که در عصر، اشغال یمراحل مختلف، آباد گردیده است. حال می ب
 شده اند. اخالف مهاجر ضد مهاجر

 

دوره های مختلف "اشغال" ساحات و قلمروهای این قارۀ "نو کشف شده" )با موجودیت باشندگان بومی(  اوراق این
جست و  نیز که منشاء وقوع جنگ های بین گروپ های اجتماعی مختلف را، باید در "پادشاهی های اروپای غربی"

که ملت ها و کلتور های جدیدی هم رشد نموده است،  جو کرد، بسرعت ورق می زنیم. حال می بینیم که درین قاره،
چون عمدتا  به چهار زبان اروپائی،  ممکن بوده است، که اروپائی، " و اشغالگرانمهاجرانهمان "در تحت تأثیر و  

 شتر سخن گفته می شود. "انگلیسی"، "اسپانوی"، "پرتگالی" و "فرانسوی" بی
 

میلیون  ۳۲۲کشوری که امروز در نیمۀ "شمال"، قارۀ امریکا، بنام "ایاالت متحدۀ امریکا" )با نفوس نزدیک به 
یک قدرت بزرگ جهان، شناخته می  چنان، بعد از "چین" و "هند"(، جهان امروز انسان، سومین کشور پر نفوس

، که بعنوان کشور "مهاجرین" ی یاد می گرددکشور و یا سر زمین بعنوان )گاهی هم یگانه قدرت بزرگ(،  شود
کشوراستعماری، مراسم "تودیعی" را پشت  ۱۳م، با هیأت های ۱۷۷۶جوالی  ۴این کشور، بتأریخ معروف است. 

این کشور جوان است، اما دارای ظرفیت " را اعالن نموده است. آزادی ایاالت متحدۀ امریکاگذاشته، در آنزمان "
، "انقالب فرانسه" از اعالن آزادی آن سال بعد ۱۲قریب  سال می گذرد. ۲۴۱حال اینک های قوی در همه ساحات. 

 ۲۷۰از تأسیس "پادشاهی افغانستان"  م، به پایان می رسد. تا این لحظه،۱۷۹۹در اروپای غربی آغاز و در سال 
ترتیب "پادشاهی افغانستان"، قریب سه دهه قبل از تأسیس ایاالت متحدۀ امریکا، بحیث سال سپری شده است. بدین 

وجود داشته است. چرا ما اینقدر عقب مانده ایم؟ تأریخ کهن داریم؟ از "شمان ها" تا "فال بین  ،یک حاکمیت دولتی
« گریک و بودیک» و تمدن« هندو ها»، «بودائی ها»، «)زردشت( شت هارتز»و هم ها" و "اسالم طالئی" 

با ما بوده اند. خیلی آرزو دارم تا بدانم، که در کدام یکی از کشور های "اسالم وغیره ادیان و مذاهب، در خاک ما، 
ماشین مهم" ثبت لیست های کدام طالئی" در مرحلۀ "مدرنیزیشن" و ماشینی شدن تولید نعم مادی مصرفی، "اختراع 

 "برائت اختراع" شده باشد؟
 

اعالن استقالل ایاالت متحدۀ امریکا، نقش این کشور در مناسبات بین المللی، بطور روز افزون افزایش می  از زمان
یابد. این کشور در صف  تعدادی از کشور های اروپای "غربی" پس از انقالب "فرانسه" در تأسیس "دولت ُمدرن" 

م جنگ دوم "جهانی" در جنگ علیه "ناسیونال ، الی ختچنان و تسریع "پروسۀ صنعتی"، یعنی "تولید ماشینی" و هم
 ، نقش موثر داشته است. در آلمان و متحدان آن سوسیالیزم"

 

"بزرگترین برای ریاست جمهوری، در  انتخابات آخرین م، مصادف است، با ختم۲۰۱۶"نومبر"  ۹روز  
ه مین رئیس جمهور آن "انتخاب" گردید – ۴۵دیموکراسی " در جهان. درین کشور، یعنی در ایاالت متحدۀ امریکا، 

. "کمپاین" انتخاباتی را، صاحبنظران درین دوره، دشوار ترین و تا حدی هم "غیر قابل تحمل" برای بسیاری از است
محافل سیاسی و اجتماعی، خوانده اند. این مرتبه، کسی "برنده شد"، که اصال  اکثریت صاحبنظران و محافل سیاسی 

فقیت او را یا آرزو نداشته اند و یا تصور هم نمی نموده اند. صرفنظر از "ناشناس بودن" این بر سر قدرت، مؤ
چهره، در محافل سیاسی بقول برخی ها، کاندیدی نامبرده را، در جریان مبارزات انتخاباتی، بر ضد "تأسیسات" 

انتخابات را، با همه دشواری  حزب "جمهوری خواه"، که خود عضویت آنرا داشته است، نیز خوانده اند. این فرد
 ها، بطور نا مرغوب نخست در داخل "حزب جمهوری خواه"، بحیث کاندید، برنده شده است. 

 

او عمدتا  از طرف حلقات و محافل "محافظه کار"، سرسخت و دست راستی شدید حمایت می شده است، که در عین 
به حلقۀ او پیوسته اند. در جریان کمپاین انتخاباتی حال عناصر "نژاد پرست" نیز ازین فرصت، استفاده نموده، 

توسط "تیم او" )چنین تبلیغ می شده است، که همه مصارف انتخابات را خود تمویل می نماید( که در آن، چنان افراد 
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 و حلقاتی  هم شامل بوده اند، که آنها را به "پاپولیست های راست" نیز منسوب، می شناخته اند. این حلقه را، می
توان در عین حال به "راست ترین" جناح در حزب "جمهوری خواه" نیز دانست، در نهایت، این "حزب" را "برنده" 
ساخته  است، که ممکن این "برندگی" را بخوبی "هضم" هم نتواند. بهمین علت است که، تعداد کثیری از جمهوری 

حقیقت هم معلوم نیست، که در عمل چگونه بوده خواهان  اظهار می  داشته اند که خالف او "رأی" خواهند داد. 
د، که نباشد. بالخره طوری که  از حزب "دیموکرات" در گفتار "ترمپ" در جریان انتخابات، اظهاری را بیاد دار

گفته است، حتی از زبان "جورج دبلیو بوش"، رئیس جمهور اسبق، گزارش یافته است، که خودش به هیچکدام یکی 
 ؟دلتنگی و خستگی آقای بوش از دیموکراسینخواهد داد.  از دو کاندید، رأی

  

"پیروزی"  "میلیاردر" امریکائی، "دونالد ترمپ" را، درین انتخابات، با اظهارات  و طرح مسایل داخلی و خارجی 
می توان خالف انتظار و در شباهت با  انحراف از ارزش های این  ،از زبان او درین "یگانه قدرت بزرگ"  جهان

 ،"دیموکراسی" همدر  ،یجانب دیگر، دیده شد که در سیستم انتخابات درج است، دانست. از آن، کشور، که در اعالمیۀ آزادی
، که از نگاه مشخصات خواهند نمود است، که مردم کسی را انتخاب  بوده می توانسته ممکن که رخ داد، چنین حالت

"بکس ، جمهورهارئیس  . این رئیس جمهور، مانند دیگرظاهر گردد،  هم ل"و قابلیت، "غیر قابل محاسبه" و "غیر قابل کنترو

رئیس »نگران کننده و یک  چنین یک وضعیتدر " امریۀ استعمال سالح اتومی را در اختیار دارد. )شفر سری( سیاه کود

د. امید درگ، نیز تعریف " دیموکراسی" بر امید مردم از می تواند "تجاوز" «جمهور غیر قابل محاسبه و غیر قابل پیشبینی
 اثر نگذارد.  ،"سقط جنین دیموکراسی بزرگاست که، در چنین یک کشور بزرگ، بمعنی "

 

این بوده است، که این "کاندید"، بحیث عضو "حزب جمهوری  ،هم درین انتخابات ییکی از شواهد و عالیم دیگر
 فت بامخال می دانست و در« تأسیسات»که خود را ضد  خواه" در حقیقت، بعنوان یک "یاغی" و "شورشی"،

می  "سیاست و موقف عنعنوی" این حزب" و در مجموع، تا حدی "بیگانه" از "مشی" بیش از"هفتاد سال" عمل 
شهرت طلب در افکار عامه و  معروف به ، با حمایت از "حلقات معروف محافظه کار" و دست راستی،است نموده

 را بدست آورده است. ی مردمونالیست های سفید پوست"، آرابخصوص، بحمایت "ناسی
 

درین مرتبه، یک عام پسند طلب، دست راستی، "میلیاردر"، "انکشاف دهندۀ هوتل ها"، برندۀ انتخابات اعالن 
به شرکت  را میلیون دالر ۱۲، مبلغ بیش از انتخابات مصارفات اختصاصی گردید. اخبار تازه می رساند، که از پول

در پیروزی "غیر منتظرۀ" او از اثرات خارجی و کمک های "ماورای راست بین  های فامیل خود، پرداخته است.
با این نوع  .ه استنیز سخن گفته شد ،دیکتاتورهای" همزمان درین "جهان یک قطبی"، بی ثبات»المللی"، بشمول 

سال سابقه نداشته است.  ۷۰ذهان عامه در مدت بیش از "انترناسیونالیزم"  و همکاری های جهانی، در جهان ما، ا
" و منجمله "اف بی آی" ها "فکتور ها" و تالش های مختلف خارجی و بخصوص "میدیا ارزیابی های مطبوعاتی،

(FBI) درین "دیموکراسی ، عامل عمده درین نتیجه می دانندبطور ماهرانه درین "پیروزی" اثر داشته اندکه ، را .
صورت گرفته است. طوری که قبال   هم ی، انواع گوناگون اظهارات غیر معمولباتریان مسابقات انتخابزرگ" در ج

پیروزی »بررسی گروپی عالقمندان با خبر سیاست در آلمان  ذکر شد، "پیروزی" این کاندید متصور نبوده است.
ان "زنان" را درین انتخابات  "ترامپ" را سفید، مردانه و از جهت تشکیالت ضعیف" تعریف نموده اند و هم چن

 "شکست خورده" می دانند.
 

 ۱۵" گزارشی را تحت این عنوان منتشر می سازد: " سکسپریا»اما وقتی این کاندید برنده اعالن می گردد، نشریۀ 
در نخستین لحظات، خانم "میرکل" آلمانی و خانم "می" انگلیسی : در جمله تذکر می دهد، که  برنده، ""فکت" مجنون

چنین یک "زن  –میالنیا ترمپ راجع به " ،(. متباقی سطورMr. Brexitرا مالقات نمی کند، بلکه "آقای بریکسیت" )
"ایکسپرس" می نویسد: "نتنها برندۀ انتخابات، اول" تا اکنون هیچگاه وجود نداشته است!"، اختصاص یافته است. 

با "کنوانسیون های" زیادی مقاطعه می کند، بلکه خانم او "دونالد ترمپ"، رئیس جمهور جدید ایاالت متحدۀ امریکا، 
. او، "زن اول"، اولین کسی است که در یک ۱هم، "یک زن اول" است، که تا بحال هیچگاه وجود نداشته است."

(، دومین است. متباقی Louisa Adams (1775 - 1852)کشور "کمونیستی" متولد گردیده و بعد از "لوئیزا ادمس" 
فکت"، در بارۀ خصوصیات و سابقۀ خانم رئیس جمهور گزارش یافته است، که از تکرار درینجا،  ۱۵"مندرجات 

  صرفنظر گردید.
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است.  در جهان شناخته شدهاجتماعی  –نومبر، روز های "نگرانی" برای حلقات بی شمار سیاسی  9روز های بعد از 
انتخاباتی" و سازماندهان "کمپاین" بوده است. بعد از اعالن نگرانی آنها، بیشتر ناشی از "شعار های زمان کمپاین 

 نیز ، بخصوص در اروپای غربی و انگلستان،"پیروزی"، استقبال و شور و شوق حلقات "دست راستی"،  در اروپا
شدت بخشیده است. اما الی روز انتقال قدرت، در برخی از تبصره های مطبوعاتی، باز هم  مردم اروپا، "نگرانیبر "

امیدواری ها، ایجاد می گردید، که خیلی محتمل بنظرمی رسد، که پس از اشغال "چوکی"، شعار های "انتخاباتی" را 
فقط امروز همین لحظه، خبر تلیویزونی بگوش رسید، که در بخش سیاست خارجی، احتمال  فراموش خواهد کرد. 

است، تغییر وارد خواهد آمد، اما برخالف در همان اینکه در رابطه با "روسیه" و "ایران"، آنچه "سلف" انجام داده 
 خط  گذشته، در حرکت است.

 

( Bernie Sanders) "برنی سندرس"» می نویسد:  ۲۰۱۶"نومبر"  ۱۹ روزنامۀ "زوید دویچه سایتونگ"، روز
" در یک محفل بعد از انتخابات گفته است که: "تا زمانی که به نیازمندان نفع  سوت مبارزۀ طبقاتی را می نوازد.

برساند، می خواهد با "ترمپ" کمک کند." بدین ترتیب، "سندرس"، 
دیموکرات ها را در برابر  انتخابی قرار داده است، که: "آیا از منافع شرکت ها 

." بهمین ترتیب یک نمایندگی می کنند و یا برای کارگران مبارزه می کنند..
( هم از "ترمپ" Elisabeth Warren"سناتور چپ" بنام "ایلیزابت وارن" )

 «حمایت خواهد نمود.
 

اما وقتی که وارد "قصر سفید" گردید، با "صدور سریع فرمان ها" در قدم  
تخلفات از به ال، حتی ؤاول، خارج از طرق معمول، به حکومت آغاز کرد، که صرفنظر از سایر اقدامات مورد س

)این مظاهره در میدان  .ه استاقدام نمودنیز ، به تصامیم "تبعیض آمیز" کشور متوسل گردیده روح قانون اساسی
  هوائی نیویارک، در مخالفت با منع دخول اتباع هفت کشور اسالمی صورت گرفته است.(

" جمهوری خواه، یا به "پیروزی" او چنین انتباه هم حاصل شده می تواند، که ممکن بسیاری از رهبران "عنعنوی
باور نداشته اند و یا اینکه ماهرانه، بطور مخفیانه، تحت نام این "شورشی"، "آرای" حلقات "راسیستی" و 

 . "ناسیونالیست های سفید پوست را" حاصل نمایند، که ممکن توسط "کاندیدان" متنفذ این حزب، نمی خواسته اند
را در نظر بگیریم، ممکن است، بخاطر خروج  ، جمهوری خواه(Romney) حال وقتی عکس العمل "رومنی"

 بخار و گاز انتقاد، راهی را بیابند، تا "پیروزی ترمپ" را بنفع "حزب آنها" بکار برند. 
البته نه بعلت اینکه او مالک "میلیارد ها" است، بلکه مشی "راسیستی" و "افراطی راستی" را که در جریان 

انتخاباتی  با سایر تکیه کالم های خالف انتظار از خود نشان داده است، برای آیندۀ دیموکراسی در مبارزات 
 است. شمرده شده تکاندهنده  و واهمۀ مایۀ نگرانی ،انکشور و هم چنان در فضای همزیستی بین المللی

ده اند، با یگانه قطب قدرت امروز "روسیه" بعنوان یک نظام سرمایداری که رهبری آنرا "اوتوکراتی" تعریف نمو
در جهان مقابل است. آن مبارزۀ طبقاتی که "شوروی" به پیش می برده است، مطرح نیست. درک درست از قابلیت 
و مهارت کاری در نقش رئیس جمهور چنان یک کشور که بخصوص در سالهای بعد از ختم "جنگ سرد"، بعنوان 

 بت ها و سبکسری های تبلیغاتی ممکن بنظر نمی رسد. یک "قطب قدرت" جهانی قدم گذاشته است، از صح
 Allanاز زبان مؤرخ " االن  لیشتمن" ) 18/11/2016روزنامۀ "نویس دویچلند"، چاپ آلمان، در گزارش 

Lichtmanپیروزی "میلیاردر امریکائی" در انتخابات، می نویسد که او بزودی در  در بارۀ "،ه(،  "پیشگوئی کنند
م" شناخته خواهد شد و حدس می زند، که بزودی یک طرزالعمل عدم اعتماد و سبکدوشی او براه سیاست خود، "ناکا

 .خواهد افتاد
این مؤرخ را، روزنامه از جملۀ کمترین افراد می داند، که "پیروزی میلیاردر" را، پیشگوئی نموده بود. این 

ئی نموده است. موصوصوف بر حسب همین سال، نتایج تمام انتخابات را پیشگو ۳۰پروفیسر، در مدت اضافه از 
معیار را تعیین نموده است، که بر اساس آن، نتیجۀ  ۱۳م ببعد، ۱۸۶۰گزارش، در تحقیقات علمی خود از سال 

(،  فلم بردار "مستند" نیز از جمله کسانی بوده Michael Moorانتخابات را، پیشگوئی می کند. "میشائیل مور" )
م، "پیروزی ترمپ" را در انتخابات، پیشگوئی نموده بود. برخالف او، ۲۰۱۶جوالی  ۲۵است، که بتأریخ

"محققین نظرات افکار عامه" در ایاالت متحده، متفق بوده اند، که احتماال  "هیلری کلینتن" برنده شود. اما این دیگر
 ( برنده می شود. Rechtspopulist" )عام طلب دست راستیمؤرخ می گفت، که در اخیر "
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که،  ه استفیصد احتمال، اظهار نمود ۷۱.۵( با Nate Silverلیکه "متخصص انتخابات"، "نات  سیلور" )در حا
"کلنتن" رئیس جمهور خواهد شد. اینکه این پیشگوئی، "اروپای غربی" را خیلی امید وار و مطمئن ساخته بود، می 

د. از عکس العمل فوری "جنرال توان از عکس العمل های ذیل، در نخستین لحظات بعد از اعالن، درک نمو
مبنی بر اینکه "جلسۀ سران ناتو"  ۱۲/۱۱/۲۰۱۶ینز شتولتنبرگ"، بر طبق گزارش "شپیگل" مؤرخ »سکرتر ناتو، 

را در بهار سال آینده، به نسبت "اعالن پیروزی ترمپ"، بتعویق انداخته است، می توان دانست که این "اتحاد بزرگ 
ای آیندۀ آن سازمان را، با موجودیت "هیلری کلینتن"، بحیث رئیس جمهور آیندۀ ایاالت نظامی"، اصال  تمام برنامه ه

، عمارت مقر اته اند، تا رئیس جمهور آیندۀ ایاالت متحدۀ امریکشمتحده، عیار نموده بود. بدین مناسبت در نظر دا
"، بیم از آن داشته است، که ممکن "جدید" ناتو را نیز افتتاح نماید. موصوف به نسبت اظهارات "ترمپ"، علیه "ناتو

"رئیس جمهور ترمپ" درین جلسۀ سران، خود حاضر نشود. بناء  برای اینکه وقت بیشتر داشته باشد، این دیدار را 
 به تابستان موکول ساخته اند.

ل" خوانده "پیمان ناتو"، از آنجهت واهمه دارد، که "ترمپ" در کمپاین انتخاباتی، "ناتو" را بعنوان تشکیالت "فاض
تیژیک برخوردار ااست. اینکه اروپا و پیمان "ناتو" در سیاست خارجی ایاالت متحدۀ امریکا، از چه اهمیت ستر

است، می توان از تهدابگذاری مشی آن در سال های بعد از جنگ دوم جهانی، بخوبی درک نمود، که در آنزمان 
ه در مقابله با "کمونیزم"، اروپا را بعنوان پایگاه اساسی سوالی مطرح شد که "اروپا اول" و یا "آسیا اول"، بالخر

از ، ها انتخابات "دیموکراسی"، درر خطر بزرگ را در برابنگتن" "واش . در همه سالهای بعد از آن،ندتعیین نموده ا
 .داده استمی "شهرت پسندی دست راستی"، هوشدار ناحیۀ 

 

  پایان
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