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عوامل بحران همه گیر، ضرورت تغییرات در امریکا و ظهور دونالد ترامپ

از بحث هاى تیوریکى ظهور ریالیزم نو ، ریالیزم نامتعارف و تهاجمى جورج دبلیو بوش و ریالیزم محتاطانه اوباما که بحث هاى بلند و دراز اند میگذریم. از پیامد 
هاى آنها که موضوع اصلى این مقاله است آغاز مى کنیم.

در باره تغییرات و تغییر ناپذیرى سیاست امریکا دو نظر موجود است. اولى اینست که امریکا توسط سیستم مستحکم اداره مى شود، تغییرات در این کشور نا ممکن 
است و رییس جمهور توسط سیستم ها «استخدام» مى شود و صالحیت تغییرات را ندارد. نظر دومى بعد از انتخابات اخیر در حال قوام است که مشکالتى در اجراى 

کار سنتى سیستم بوجود آمده است. یا با بیان دیگر بحران در داخل سیستم درز کرده است. 
ضرورت تغییرات جدى در سیاست امریکا، به ویژه تغییرات در سیاست خارجى آن چند دهه قبل موجود بود که بارك  اوباما شعار (تغییر) را در  دوره اول انتخابش به 
پست ریاست جمهورى امریکا پیشکش کرد. گرچه اداره اوباما تالش کرد تغییراتى در سیاست خارجى از جمله روابطش با ایران را تغییر دهد اما حلقات شکل دهنده 
و جلودهنده قدرت و اداره اقتصاد امریکا نتوانستند به درك این ضرورت دست یابند. آنها (تغییر) را در تغییرات اجبارى جهان جستجو کردند. تالش کردند بحران همه 
گیر جامعه امریکا و حتى غرب را از راه تغییرات جغرافیا و واژگونى هاى کشور هاى شرق و آسیایى حل کنند. در نتیجه با مقاومت روبرو شدند و بحران داخلى شان 

عمیق تر و شکننده تر شد. 
 عواملى که کشور هاى غربى و پیشاهنگ آن امریکا را به بحران هدایت کرد، از جالب ترین موضوعات سیاست جهانى است 
که باید بررسى شود. گرچه عوامل و فاکتور هاى که سیستم هاى «شکست ناپذیر» جهانى را متوجه نقص و کمبودى و 
زشتى هایش کنند، زیاد است و به تجسس دیرمدت از جانب نهاد ها و انستیتوت هاى پژوهشى باید انجام شود. رویهمرفته 

عوامل شناخته شده آنرا در زیر معرفى مى کنم. 
عامل اول: امریکا دیگر نمى تواند جهان را با قواى نظامى کنترول کند. بروز قدرت هاى اقتصادى و نظامى جدید مانند 
روسیه، هندوستان، ایران، چین زمینه هاى یکه تازى امریکا را محدود کرده است. بطور مثال ادامه جنگ در افغانستان به 
نفع هند، روسیه و چین نیست، جنگ سوریه با حمایت مسلحانه روسیه از حکومت بشار اسد مواجه شد، پروژه داعش و 
فروش نفت عراق به ترکیه، توسط روسیه جلوگیرى شد، در عراق داعش باالتر از رسالتش عمل مى کند، حکومت دست 

نشانده در افغانستان نمى تواند دوام کند و ده ها مشکل دیگر که محصول سیاست نادرست امریکا میباشد.
بداند.  جهان  هاى  کشور  پذیرش  مورد  را  آنها  و  باشد  داشته  افتخار  خود  هاى  ارزش  با  تواند  نمى  امریکا  دوم:  عامل 
موجودیت کشور هاى بزرگ با ارزش هاى انسانى تر  از امریکا که بدون توسل به جنگ، خشونت، نفرت و تصادمات 
تمدنى و فرهنگى عمل مى کنند. این روش شیوه قهرآمیز غربى-امریکایى را با بدیل صلح آمیز و انسانى رو در رو کرده 

است که دومى برنده و اولى بازنده است.
عامل سوم: اتباع امریکا در کشور هاى دیگر با تحقیر ، تهدید و ترور مواجه مى شوند و نمى توانند بنام ملت شان افتخار 
کنند. سیاست دو رویى و چند پهلو و دسیسه آمیز امریکا در کشور هاى فقیر و کوچک موجب تخریب ارزش هاى مادى 

و معنوى شده است. تنها «بهار عربى» که مفهوم واقعى اش زمستان عربى است، 800 ملیارد دالر خساره مالى را به کشور هاى شرق میانه وارد کرده است. 
عامل چهارم: امریکا بحران اقتصادى و قرضدارى هاى کمر شکن دارد که قرار محاسبه منابع معتبر در سال 2013 بالغ به 16،43 تریلیون شده بود. جالب اینکه بخشى 
از این قرضدارى مربوط به کشور هاى رقیب امریکا است. به گونه مثال: قرار محاسبه فوق امریکا مبلغ 1،26 تریلیارد دالر از چین و 162،9 میلیارد دالر از روسیه 

قرضدار است.
عامل پنجم: خصومت با چین، روسیه و جهان اسالم، ممالک شرقى و آسیایى امریکا را در اذهان عامه این کشور ها منفور کرده و از امریکا چهره دشمن را تصویر 

کرده است.
عامل ششم: سیاست تغییر رژیم که در افغانستان، عراق، لیبیا عملى شد و در سوریه با مقاومت روسیه روبرو گردید، امریکا ادعا داشت که رژیم هاى دیکتاتور را از 
بین مى برد بجاى آن آزادى و دموکراسى را برقرار مى کند. برعکس امریکا گروه هاى اوباش و بنیادگرا را به قدرت آورد که فقط قابلیت جنگ و تخریب را دارند 
و نمى توانند نظم، ثبات و سازندگى را بوجود بیاورند. دو رویى و سیاست هاى دو پهلو و چند پهلوى امریکا در کشور هاى که سیاست تغییر رژیم عملى شد، امریکا 

را کشور عارى از ارزش هاى انسانى معرفى کرده و باعث تحریک نفرت مردم شده است.



قتل زمامداران برحال کشور هاى مستقل و سپردن قدرت به افراطیون دینى و افرادیکه استعداد و قابلیت اداره کشور را ندارند. 
(از راست: جسد معمرالقذافى رییس جمهور لیبیا توسط اوباشان تحت الحمایه امریکا که رسانه هاى غرب آنها را انقالبیون انقالبیون مى گفتند، جسد صدام حسین رییس جمهور عراق 

که توسط رژیم دست نشانده امریکا اعدام شد، و داکتر نجیب اهللا رییس جمهور افغانستان که دفتر ملل متحد ملل متحد پناهنده بود، از توسط طالبان اعدام و به جاده شهر آویزان شد.)

عامل هفتم: حمایت دایمى از بنیادگرایى دینى و افراطیون  تخریب گر و پامال نمودن حاکمیت ملى با گماشتن دست نشانده هاى بى کفایت، مفسد و منفور و جلوگیرى 
از ایجاد انسجام، دولت و استقرار صلح و ثبات در این کشورها نیت امریکا و مافیاى جهانى را براى تخریب و نابودى کشور هاى قربانى شده برمال کرد. مردمان این 
کشورها امید شان را از امریکا کندند و از همکارى شان با حکومت هاى دست نشانده دست میکشند. استفاده ابزارى از دین بخاطر سرکوب عناصر ملى و عقب زدن 
جامعه بطور دایمى، مردم کشور هاى «تحت الحمایه» امریکا و غرب را به ستوه آورده است که ابزار دینى ارزشش را از دست داده است. این کار امریکا، عناصر آگاه 
و ملى کشور ها را مجبور به  مقاومت ملى کرده است که آنها بخاطر ارتقاى آگاهى ملى و بیدارى مردم شان دست بکار شده اند و با استفاده وسیع از فعالیت هاى 
مدنى، رسانه یى و فرهنگى در حراست فرهنگ شان از نابودگرى ها کار مى کنند. حاال همه میدانند ، در کشورى که پاى امریکا گذاشته شود، بنیادگرایى، عقبگردى 

و ظلمتگرایى و افراطگراى دینى تقویت میگردد و نقش عناصر آگاه و تخصصى از بین مى رود.
عامل هشتم: استفاده ابزارى از نهاد هاى جهانى: امریکا  از حقوق بشر، سازمان هاى جهانى مانند 
ملل متحد و جایزه صلح نوبل، سلیب سرخ و بازى هاى المپیک به نفع کشور خود و غرب استفاده 
ناروا مى کند. هر جنایتى که از طرف گماشته ها و تروریستهاى ساخته امریکا انجام شود، امریکا 
و غرب یا خاموشى اختیار مى کنند یا جنایت آنها را موجه نشان میدهند. هرگاه خطاى از جانب 
مخالفان غرب و امریکا سر بزند، رسانه هاى انحصارى وابسته به غرب از کاه کوه مى سازند و 

تبلیغات غلو آمیز را راه اندازى مى کنند.
عامل نهم: فاصله زیاد میان سرمایه داران بزرگ و عمیق شدن فقر امریکا را دستخوش تضاد هاى 
طبقاتى کرده است. نابرابرى افراطى یکى از مشکالت عمده کشور هاى غربى است.  بخش انگیسى 
سایت بى بى سى ارقامى را از قول «آکسفام» در این مورد نشر کرده است که آنرا در اینجا نقل 

مى کنم:  
 To be clear, Oxfam›s claim today that by 2016 the richest”
 1% could own as much or the same as the bottom 99% is
.not wildly implausible
 Credit Suisse›s Global Wealth Report for 2014 showed that the 0.7% of the world›s people with assets
 .more than $1m controlled 44% of all the world›s wealth
And recent influential research by Emmanuel Saez and Gabriel Zucman, of the University of Califor-
 nia, Berkeley and the LSE respectively, shows that America›s top 0.1% - or 160,000 families who are
worth $73m each on average - hold more than a fifth of all US wealth, the same proportion as the bot-
tom 90% of America›s people.”1

 یکى از تصادمات طبقاتى در جامعه امریکا جنبش ا»شغال وال استریت» بود. جنبش اعتراضى  که در 17 سپتامبر سال 2011  در پارك زاکوتى، واقع در شهر نیویورك 
آغاز شد.  وال استریت منطقه مالى و محل معامالت بزرگ پولى جهانى است که جنبش اشغال علیه نابرابرى هاى اجتماعى و اقتصادى از همین جا شروع شد و الهام 

بخش جنبش هاى اعتراضى در سراسر جهان گردید. این جنبش ظاهرا سرکوب گردید ولى علت و عوامل آن همچنان پابرجاست.
نابرابرى افراطى در جهان نه تنها در امریکا، بلکه به شکل وحشتناکى سراسر دنیا را فراگرفته است. تا زمانى که سرمایه هاى هنگفت براى جنگ و تخریب به مصرف 

برسند، مردمان جهان همچنان در فقر و تفاوت و نفرت با یکدیگر شان زندگى خواهند کرد.



عامل دهم: مشکالت داخلى مانند، شدت تبعیض میان سیاه و سفید، ارتقا سطح جرایم و موجودیت سازمان هاى جرمى و جرایم سازمان یافته و مافیا. سرکوب افراد 
مسلح ،  تصادمات میان پولیس و سیاه پوستان و کشتن افراد سیاه پوست توسط پولیس امریکا کاریست که همواره ادامه دارد.

عامل یازدهم: تخریب بنا هاى تاریخى و تمدنى توسط طالبان داعش و بمباران قواى ناتو تاریخ بشر را مغشوش مى سازد. بطور مثال تخریب پیکره هاى بوداى بامیان 
توسط طالبان، امحاى آثار تاریخى شهر نمرود عراق توسط داعش، تخریب موزیم شهر موصل عراق که آثار تاریخى قرن نهم قبل از میالد در آنجا نکهدارى مى شد. 
این ویرانگرى ها به هر شکلى که باشد با پالن هاى دور مدت امریکا و سیاست این کشور در خاور میانه و کشورهاى شرقى در کل بستگى دارد. زیرا در عقب اکثر 
جنگ هاى منطقوى امریکا قرار دارد. تداوم این جنگ ها و دخیل بودن دست امریکا در این جنگ هاى تبهکن ذهنیت مردمان جهان در مورد این کشور را تغییر میدهد.

امحاى آثار تمدنى در شهر نمرود عراق توسط داعش در 2014

تخریب پیکره هاى بودا در بامیان افغانستان توسط طالبان در مارچ 2001



« برنامه «دولت جهانى» یا دیکتاتورى جهانى مانند ماشینى عمل مى کند که صد ها سال قبل پروگرام شده است. گرداننده هاى این ماشین وقتى وادار به تجدید نظر 
موقتى مى شوند که مقاومت جدى مردم کار این ماشین غول را به خطر روبرو کند. در غیر آن حرکت ماشین مهمتر از زندگى انسان ها، سرنوشت اقوام و ملت ها و 
میراث فرهنگى و تمدنى آنها به پیش حرکت مى کند و همه دستاورد هاى گذشته انسان را یکسره نابود مى کند. تخریب بزرگترین شهکار تاریخ، مجسمه هاى بوداى 
بامیان توسط طالبان در مارچ 2001 و تخریب آثار ناب تاریخى شهر نمرود عراق توسط داعش نیت و برنامه تخریبگر ایجادگران این مخلوقات وحشى را نشان میدهد، 
تا آثار تمدنى جهان را نابود کنند و بجاى آن اصول مافیایى خود شان را جابجا نمایند. مافیاى جهانى که با ایجاد القاعده، طالب، داعش و سیه ترین گروه هاى خون 

آشام وحشیترین عمل ویرانگرى را در پیش گرفته است، به تدریج با عکس العمل قربانیان برنامه هاى نابودگر شان روبرو مى شوند.»(2)

تخریب آثار با ارزش تاریخى در موزیم شهر موصل عراق توسط افراد داعش

عامل دوازدهم: مداخله به اسرار فردى اتباع کشور هاى خارجى: از دیگر کشور ها میگذریم تنها در افغانستان «اسناد نشر شده در «ویکى لیکس» ثابت ساخت که 
21 میلیارد و 98 میلیون مورد، صحبت تلفونى شهروندان افغانستان مورد شنود کارمندان استخبارات امریکا قرار گرفته است. ضرورت به تشریح نیست که ادعا گر 

آزادى و دموکراسى خود اخالق و قانون را در افغانستان به شکل وحشتناك و به پیمانه وسیع لگدمال کرده است.»(3)
آیا این کار وقار و حیثیت امریکا را در احترام به حقوق اساسى مردم، زیر سوال نمى برد؟ روشن است که نه تنها مردمان کشور هاى جهان، بل شهروندان امریکا نیز 

از این کار دولت امریکا ناراض اند. 
     عوامل ذکر شده در فوق و ده ها عامل دیگر که پالن دور مدت امریکا بود در سال 2001 از طرف جورج بوش بطور آشکار و تهاجمى آغاز شد و در دو دوره 

ریاست جمهورى بارك اوباما با تغییرات جزیى دوام داشت و با پیروزى هیالرى کلینتون دوام میکرد. 
اما دونالد ترامپ از این روند انتقاد مى کند و در قصد تغییرات آن است. شاید ترامپ از تغییرات صرف نظر کند و یا شاید هم  از بخشى از این عامل استفاده شدید 
تر کند. اما تا حال این کار را نکرده است. از آنجاییکه رسانه هاى انحصارى هنوز با شیوه سابق کار مى کنند و از سیستم موجود دفاع مى کنند، درك ذهنیت عامه 
جهان را به تردد و شک مواجه کرده است. در حالیکه در گذشته ها بعد از انتخابات، رسانه ها بطور سیستماتیک در خدمت رییس جمهور منتخب قرار میگرفت و در 
تاریخ معاصر امریکا بار اول است که رییس جمهور منتخب امریکا با این مشکل روبرو مى شود. این حقیقت یکى از عالیم بروز مشکل در داخل سیستم تغییر ناپذیر 

امریکا و غرب میباشد.
دو راه حل برامد از مشکالت وجود دارد.

راه اول  ادامه شیوه سابق استفاده از زور و قواى نظامى و جنگ تا جنگ هاى منطقوى و جهانى که با پیروزى هیالرى کلینتون میسر بود و راه دوم اصالحاتى که 
شامل عقب نشینى در بعضى موارد و تشدید نمودن سیاست قبلى که در وعده هاى انتخاباتى دونالد ترامپ دیده مى شود.

دونالد ترامپ در سیاست اقتصادى اش در نظر دارد که بار گران مصارف نظامى کشور را از طریق منتفى کردن مصارف جنگ  در کشور هاى خارج سبک تر سازد 
که در این پالن اوکراین و سوریه در خط اول قرار دارد. این پیام مى رساند که امریکا از هوس و جاه طلبى جهان گشاى اش گامى را به عقب خواهد گذاشت. تقلیل 

یا قطع مصارف جنگى در سوریه و اوکراین آغازى براى تغییر سیاست امریکا در سطح جهانى خواهد بود.
موضوع بسیار مهمى که ترامپ با آن تاکید دارد، تقسیم مصارف سازمان نظامى ناتو باالى کشور هاى عضو مى باشد. چیزى که براى کشور هاى اروپایى غیر قابل 
درك خواهد بود. طبق آمار نشر شده در رسانه ها سال گذشته امریکا 72 در صد مصارف نظامى ناتو را پرداخته است. در حالیکه سهمگیرى امریکا در پرداخت مصارف 
ناتو طبق معمول به 70 در صد میرسد. روشن است که کاهش مصارف ناتو تاثیر امریکا باالى فعالیت ناتو را کمتر مى سازد. همچنان فعالیت هاى بزرگ نظامى ناتو 
را محدود مى کند. در صورتیکه این نیت که هنوز در حرف است عملى شود، عالمه تغییر سیاست جهانى امریکا خواهد بود. همچنان اکثر کشور هاى اروپایى مانند 
یونان و هسپانیا و کشور هاى تازه وارد در ناتو که اقتصاد شان با کمک هاى ناتو وابسته است، نمى توانند موجودیت شان در عضویت ناتو را حفظ کنند. مانند کشور 
هاى بالتیک در همسایه گى روسیه. وضع کشور هاى که عضو ناتو نیستند ولى اقتصاد شان وابسته به کمک هاى نقدى امریکا استوار است، با مشکالت جدى و تغییر 

سیستم اقتصادى مواجه خواهند شد مانند پاکستان و افغانستان.
موضوع دیگرى که در اولویت هاى دونالد ترامپ قرار دارد عبارت از «گریز از حل بحران با شیوه هاى نظامى و حل آن از راه هاى اقتصادى» مى باشد. اداره اوباما 
که هیالرى کلینتون در صورت پیروزى در انتخابات ادامه دهنده آن بود، مناسبات امریکا با جهان را تیره کرده و امریکا را در آستانه جنگ سوم جهانى قرار داده 
است. ترامپ این تغییرات را از راه برقرارى روابط با روسیه آغاز مى کند. روشن است که ایجاد روابط با روسیه خشمگین و نیرومند بدون عقب نشینى ممکن نیست. 
امریکا باید راه تواضع، گذشت و انعطاف را در پیش گیرد تا با این هدف برسد. پس در صورت اجراى این هدف امریکا در سیاست خارجى اش تغییرات را مى پذیرد.



در چهار چوب تغییرات سیاست داخلى یکى هم «انتقال تولیدات امریکا از خارج به داخل کشورمى باشد.» 
ظهور دونالد ترامپ: هر متفکرى میداند که جهان ما از طرف دست هاى اداره مى شود که موجودیت آن در عملکرد کشور ها و گروهى از کشور ها، تاثیرات این 
دست ها سازمانهاى بزرگ جهانى مانند ملل متحد، ابزارى ساختن ادیان و تصادم تمدن ها و برخورد غیر عادالنه با نژاد ها، اقوام و ادیان، ادامه نسل کشى ها و تمرکز 
اقتصاد جهان بدست افراد محدود و آیدیولوژى سازى براى دوام این پروسه ها نشان میدهد که در عقب دولت ها و قدرت هاى جهانى نهاد هاى وجود دارند که این 
همه مسایل پیچیده را رهبرى مى کند. تا قبل از یازدهم سپتمبر 2001 این نهاد ها به شکل نا محسوس فعالیت داشتند، اما بعد از حمله «تروریستى» بر عمارت تجارت 
جهانى در نیویارك امریکا، شیوه کار مافیاى جهانى علنى تر شد. همانطوریکه خالفت اسالمى جهان را به دو بخش «دارالسالم» و دارالحرب تقسیم .کرده بودند که 
باید بتدریج دارالحرب فتح مى شدند و به قلمرو دارالسالم ملحق مى گردیدند. به همین شیوه بعد از یازدهم سپتمبر و به قدرت آمدن جورج دبلیو بوش جهان به دو 
بخش «دارالترور» و «دارالدموکراسى»  تقسیم شد. تفاوت در آن بود که در زمان اسالم کشور هاى دارالحرب بعد از فتح از مزایاى ارزش هاى اسالمى بهره مند مى 
شدند. اما در تقسیمبندى جدید کشور هاى «دارلترور» بعد از سرنگونى رژیم هاى شان حق ندارند که از ارزش هاى دموکراسى استفاده کنند.  این کشورها باید در 

خونریزى و جنگ دایمى غرق مى شوند و همه ارزش هاى مادى و معنوى آنها نابود گردند.
بعد از پیوستن فرانسه در زمان به قدرت رسیدن نیکالى سر کوزى حلقه توسل مافیاى جهانى در امریکا و اروپا تکمیل شد و جهان دستخوش تغییرات منفى گردید 
و مافیاى جهانى بخاطر گرفتن و حفظ  قدرت در کشور هاى غربى از راه دسیسه، ترور و انداختن نفاق و نفرت کار گرفتند. بجاى وعده هاى خوب انتخاباتى در کار 
سازنده براى رسیدن به قدرت، از انداختن ترس، وحشت و ترور کار گرفته مى شد. این شیوه هاى مافیاى جهانى آنقدر موفقانه پیش مى رفت که کار و موجودیت 
مافیا را در چهارچوب نهاد هاى جهانى از جمله «جامعه جهانى» علنى ساخت. مافیاى جهانى که اداره جهان را بدست داشتند، خود شان را مربوط به کشورى نمى 
دانستند که در حقیقت انترناسیونالیزم مافیایى مربوط به راستگرایان را ایجاد کرده بودند. فعالیت علنى انترناسیونالیزم مافیایى در سه دهه، بخشى از بودجه کشور ها را 
مصرف اهداف مافیایى شان کردند که به تدریج موجب نارضاییتى شهروندان کشور هاى بزرگ مى شد. قوى ترین شکل  انترناسیونالیزم راستگرایان در امریکا ظاهر 
شد که مشکالت و تضاد هاى داخلى جامعه را تشدید نمود.  رهبران امریکا مردمان شرق، عرب ها و مسلمانان را در چهره تروریست تصویر میکردند و ملت امریکا 
که متشکل از سیاه و سفید، مسلمان و عیسوى بودند از این تبلیغات متاثر بودند. چطور مى توان دو دشمن در زیر یک بیرق زندگى کنند. مافیاى قدرت و اقتصاد براى 
استفاده از ابزار نفرت و ترور، جامعه خود شان را غرق نفرت ساختند.  در حالیکه یک دهه حکومت یک سیاه پوست بر زخم هاى سفید پوستان امریکا نمک مى پاشید، 
ناسیونالیزم امریکایى بر خالف انترناسیونالیزم مافیایى شکل مى گرفت. ظهور دونالد ترمپ نیز در امواج خروشان این ناسیونالیزم آماده شد. ترامپ و حلقه رهبرى اش 
در عمق این تضاد ها قرار داشت، در حالیکه هیالرى کلینتون و طرفداران دموکرات و جمهوریخواهان ناراض در تخیالت بلند پروازانه انترناسیونالیزم مافیایى شان قرار 
داشتند. انترناسیونالیزمى که بیشتر جنبه آیدیولوژیک داشت، تا ملى و مردمى. یکى از علت هاى از همپاشى روسیه نیز همین انترناسیونالیزم گرایى و وابسته گى هاى 
آیدولوژیک رهبران آن بود که بر مسایل ملى کشور سایه افگنده بود و اقتصاد کشور نیز براى آیدیولوژى به مصرف مى رسید.  وضع کنونى امریکا نیز به نحوى به 
وضع سیاسى و اقتصادى دهه هشتاد قرن پار اتحاد شوروى قرار دارد. تفاوت آن در آنست که ترامپ شخصیت ملى (ناسیونالیست)است و گرباچف شخصیت ملى براى 

روسیه نبود و از وضع پیش آمده براى از همپاشى شوروى استفاده کرد.
دونالد ترامپ در باره افغانستان:

هر دو نامزد ریاست جمهورى امریکا کلینتون و ترامپ در مبارزات انتخاباتى شان از افغانستان نام نبردند، تحلیلگران معتقدند که درموضوع افغانستان براى هردو چیزى 
مثبت وجود ندارد، اشتباهات امریکایى ها در افغانستان مربوط هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است. زیرا جورج بوش جمهوریخواه به افغاستان داخل جنگ شد 

و بارك اوباماى دموکرات آنرا ادامه داد. پس دانستن نظر ترامپ در باره مسئله افغانستان با ابهامات توأم است.
دو فرضیه ضد و نقیض در این مورد وجود دارد. اول اینکه دونالد ترامپ با مصارف امریکا در کشور هاى دیگر موافق نیست. حتى به این نظر است که کشور هاى که 
عساکر امریکا از آنها دفاع مى کنند، باید به دولت امریکا پول بپردازند. ولى افغانستان نه تنها پول پرداخته نمى تواند، بلکه امریکا در رفع احتیاجات داخلى افغانستان 

نیز پول مى پردازد که براى ترامپ غیر قابل تحمل باید باشد. از این دید ترامپ مخالف جنگ امریکا در افغانستان است. 
فرضیه دوم، گفته شده است که ترامپ تمایل بیشتر به انگلستان دارد، انگلستان طرفدار ادامه جنگ در افغانستان است. ترامپ که از مادر سکاتلندى تولد شده، به 

انگلستان عالقه دارد، گرچه بعضى از سیاستمداران انگلیس با دونالد ترامپ مخالفت جدى دارند. 
عامل دیگرى که در تصمیم گیرى ترامپ تاثیر خواهد داشت، رابطه وى با روسیه میباشد، زمانیکه ترامپ و پوتین با هم مالقات کنند و در مسایل جارى مورد عالقه 

شان در جهان به فیصله اى برسند، سوریه، افغانستان و اوکراین موضوع حتمى گفتگوى آنها خواهد بود.
دونالد ترامپ در باره افغانستان بسیار کم اظهار نظر کرده است. او در پاسخ به پرسشش خبرنگار «فاکس» گفته بود که « نیروهاى امریکایى را از افغانستان بیرون 

خواهد کرد زیرا به گفتۀ وى طالبان از پاکستان به افغانستان مى آیند.»
«او همچنان در 13 مارچ 2012 افغانستان را یک «فاجعۀ کامل» خوانده و با انتقاد از رهبران سیاسى ایاالت متحده باز هم تاکید کرد که هزینۀ تمویل جنگ در 

افغانستان باید صرف بازسازى و نوسازى مکاتب، شاهراه ها و سایر زیربناها در ایاالت متحده شود.»
دونالد ترامپ به تاریخ 11 جنورى 2013 در صفحۀ تویتر خود نوشت «بیایید از افغانستان بیرون شویم. سربازان ما توسط افغانهایى کشته مى شوند که ما خود آنان 

را آموزش مى دهیم. ما پول خود را در آنجا ضایع مى کنیم. بى معناست! ایاالت متحده امریکا را بازسازى کنیم.»
آسان نیست با چند جمله کوتاه، نظر کامل و نیت دونالد ترامپ در باره افغانستان را پیشبینى کرد. شاید در مراسم تخت نشینى و اعالن کانسپتِى سیاست  خارجى رییس 

جمهور منتخب امریکا بتوانیم پالن وى در باره کشور ما افغانستان را بدانیم.
یاددشت: طوریکه در باال ذکر شد، تغییر سیاست امریکا در مواردى بشکل عقب نشینى و در مواردى هم  تهاجمى خواهد بود. رویهمرفته امریکا ضرر هاى فعالیت هاى 
تهاجمى و مداخالت زیانبارش در  امور کشور هاى جهان را درك کرده است، ظهور قدرت هاى جدید با اقتصاد قوى، ضعف و بحران هاى اقتصادى در امریکا و جهان 
غرب و مقاومت مردم جهان، امریکا و غرب را مجبور ساخته است که در مورد سیاست هاى مداخله گرانه و تخریبگر شان فکر کنند. وضع کنونى جهان مى رساند که 
دوره تطبیق آیدیولوژى، جهانى ساختن با اجبار و تهدید و تخریب و ادامه کار انترناسیونالیزم راستگرایى با مقاومت جدى روبرو شده است که به تغییرات نیاز دارد.



حاکمیت راستگرایان افراطی در امریکا و کشور ھای بزرگ غربی و جھانی ساختن آیدیولوژی راستگرایی با چالش جدی روبرو است کھ منبعد در چھارچوب ملی و 
کشوری تبارز خواھد کرد. راستگرایانی کھ مصروف تسخیر جھان بودند، مدتی مصروف قناعت و رضائیت مردمان خود شان «راستگرایی» خواھند کرد. با ادامھ 

افراطگرایی، پایھ ھای راستگرایی متزلزل شده  و شرایط برای تغییرات بعدی آماده خواھد شد.
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