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د، دیشب به واشنگتن برس دیدار رسمی سه روز رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون برای آنکه پیش از
ر د اتو را برای جنگی دراز مدت در سوریه فراخواند.را برای گفتگو پذیرفت و در این گفتگو نفاکس نیوز 

ی باال به شکل فزاینده ا میان اروپا و آمریکا تنشترامپ  از سوی اقتصادیجنگ تهدید  به دلیل حالی که
ان ، در نتیجه قدرتهای امپریالیستی بر آنند تا اختالفاتشحمله به ایران تهدید ن گونهگرفته است، و به همی

 خشونت آمیز حل کنند.را بر پایۀ برنامۀ نظامی 

 و فراخوان مشابهبرای بازگشت به خدمت نظام وظیفه  ماکرون هشداری ست که فراخوان این پشنهادات
زینش گ طرح هائی که باید به ارتقاء دهد و مستقیماً مربوط است بهدر سوئد و سراسر اروپائی را توضیح می 

پس از هفت سال جنگ در سوریه، و با توجه به فروپاشی وضعیت نظامی نیروهای مجازشان،  بیانجامد. جنگ
ه است که چنین رویکردی ب روشنونت در خاورمیانه آماده می شوند. قدرتهای اصلی ناتو برای افزایش خش

 در نتیجه باید نیروهایشان را با سرباز گیری میان جوانان تقویت کنند.د است و نیروهای بیشتری نیازمن

ایاالت  یداخل فزایندۀ کریس واالس روزنامه نگار فاکس نیوز با پرسشی آغاز کرد که کمابیش به بحران
در تالقی قرار می گرفت. واالس پرسیده بود که اگر گزینش یک وکیل ویژه که روی ترامپ  متحدۀ آمریکا

ر می کند آیا ماکرون فک دهد، تحقیق می کند اعتبار بین المللی رئیس جمهور آمریکائی را تحت تأثیر قرار
 در این مقام باقی خواهد ماند. اش ریاست جمهوری ۀدور تا پایان که ترامپ

 دورانی در ورود او به الیزه شد،برگزیده ریاست جمهوری فرانسه مقام در سال گذشته به خودش ماکرون که 
. ماکرون آورده بودوضعیت اضطراری حقوق بنیادی و دموکراتیک را به حالت تعلیق درکه  به وقوع پیوست



رداری کپی ب خواهد شد دائمیقانون نوین ضد تروریستی که خیلی از روی قوانین وضعیت اضطراری در 
 جناح ها در واشنگتن میانبی سابقه از اهمیت جنگ  او به شکل ناشیانه ای تالش کرد تاه است. کرد

هم ابا دولتی قانونی هستید، موضوعی که... می خو آزاد یکشور ما نظام خودتان را دارید. شماش: »  بکاهد
 «.خیلی خوب است، من نیز معادل آن را در کشور خودم دارم موضوعبگویم، این 

تن للی دربارۀ بحران در واشنگمی که رهبران کشور در سطح بین المبحث و جدل و بی با وجود باالگرفتن
 نام ریاست جمهوری، ماکروریکا در مقدربارۀ باقی ماندن رئیس جمهور آمتهدید به همین گونه دارند و 

فکر نمی کنم. من با او )ترامپ( کار روی این موضوع هرگز » گفت که این موضوع به او مربوط نیست : 
 «می کنم زیرا که ما هر دو در خدمت کشور خودمان هستیم.

روری ضبرای منافع فرانسه  این امر راپرسید، ماکرون  از او جنگ نیابتی ناتو در سوریه دربارۀ واالس وقتی
ایاالت متحدۀ آمریکا، و به شکل ضمنی هم پیمانان اروپائی اش روی مستعمرۀ قدیمی فرانسه  که دانست

وذ ه نفو به همین علت فکر می کنم ک ما باید سوریه نوین را بسازیمبعداً، : »  ، او گفتتسلط داشته باشند
 «.و تسلط آمریکا خیلی مهم است 

ی مروزی که ما با جنگ علیه دولت اسالمن خیلی بی پرده می گویم. » ماکرون در ادامۀ سخنانش گفت : 
حرف ه به این معناست کتمام کنیم، اگر زمین سوریه را کامالً ترک کنیم و برویم، حتا از دیدگاه سیاسی، 

، و آنان جنگ تازه ای را تدارک خواهند دید و هایش سپرده ایماسد و آدم رژیم ایران، بشارآخر را به 
تروریست های تازه ای را پرورش خواهند داد. در نتیجه، از دیدگاه من حتا پس از پایان جنگ علیه دولت 

یه روسیه و ترک ه، حتااسالمی ]داعش[، ایاالت متحدۀ آمریکا، فرانسه، هم پیمانان ما، همۀ کشورهای منطق
 «میم بگیرند.تصوانند برای آینده وریه بت، تا مردم سبرای ایجاد سوریۀ نوین خواهند داشتنقش خیلی مهمی 

سوریه  ژیمنظریات ماکرون برای جنگ علیه سوریه مثل همیشه و بر حسب عادت از دروغ بافته شده بود. ر
و هم پیمانان ایرانی او نبودند که حمالت تروریستی به سوریه آغاز کردند و آن را به سر تا سر اروپا گسترش 

یان ی پاادعای جنگ ببودند.  و هم پیمانان سعودی و ناتو« یان شورش» دادند، بلکه شبه نظامیان اسالمگرا 
باشد، یک کالهبرداری سیاسی ست، با این حساب که  در خدمت مبارزه علیه تروریسمباید در سوریه که 

 نند.مبارزه می ک ا گروهای وابسته به القاعدهاتحاد بمقامات آمریکائی تأیید کردند که در  2012در سال 

الی و منافع مقدرتهای بزرگ امپریالیستی  تااست آسوده  به سادگی بهانه ای« جنگ علیه تروریسم»
 بهمله ح است تضمین کنند و از سوی دیگر از نفت انباشته ای کهدر قلب قارۀ اورآسیا را استراتژیک خود

در عین حال، چنین ساز و کاری به قدرتهای  .جامۀ عمل بپوشانند در کشورهای خودشان حقوق دموکراتیک
 میان خودشان نظامی در زمینۀ تجاری و و فزاینده د اختالفات بحران زادهد تا با وجو بزرگ ناتو اجازه می

 بیستم دو بار به جنگ جهانی انجامید خودشان را متحد نشان دهند. سدۀدر کوران که 



دو اختالف نظر مهم میان واشنگتن و اتحادیۀ اروپا پرسید، ابتدا دربارۀ تهدید  ماکرون دربارۀواالس از 
ادرات تحمیل نرخ بازرگانی روی ص سپس آمریکا برای تعلیق پیمان نامۀ مربوط به انرژی هسته ای ایران و

پاسخ رئیس جمهور فرانسه در دایرۀ رهبران در پاریس موجی از ابهام و دست  یکا.اروپا به ایاالت متحدۀ آمر
 ن استممک پاچگی ایجاد کرد زیرا خودشان را در رویاروئی با تهدید فزایندۀ سیاست آمریکا می دیدند که

 مد.بیانجاهسته ای  انو جنگ در ابعاد گسترده علیه دشمن به فروپاشی مناسبات بازرگانی

 نرخ»  کرد که ترامپ پیشبینی آرامش خاطر با دربارۀ تهدید آمریکا به جنگ اقتصادی علیه اروپا، ماکرون
اتحادیۀ اروپا را از چنین شرطی معاف خواهد کرد. شما  شت ورا به اجرا نخواهد گذا مالیات بازرگانی جدید

با هم پیمانان خودتان جنگ اقتصادی براه نمی اندازید ]...[ اعالم جنگ علیه همه خیلی پیچیده و مشکل 
ه می اندازید، جنگ اقتصادی علیه اروپا، جنگ در سوریه، ولی اجنگ اقتصادی بر چین شما علیهاست.. 

 «هستیم.شما چنین کاری ممکن نیست. شما به هم پیمان نیاز خواهید داشت. ما هم پیمان 

مبنی بر تعلیق پیمان نامۀ هسته ای با  ماکرون روی مخالفت قدرتهای بزرگ اروپائی با تهدیدات ترامپ
امۀ کامالٌ پیمان ن» به تأیید رسیده بود تأکید کرد و دربارۀ این توافق نامه گفت :  2015ایران که در سال 

، اینطور نیست؟ ولی برای مسئلۀ هسته ای شما چه گزینشی بهتر از مناسب است ما با ایران برای مبادالت
حی یچ طرنمی بینم. سناریوی مشابه یا طرح ب کدام است ؟ من ه این دارید: من هیچ گزینش دیگری

 «م...دیگری ندار

 د کردسالح هسته ای اش ابراز تردیماکرون دربارۀ ظرفیت کرۀ شمالی برای گفتگو با واشنگتن روی انبار 
ان ه هم زم، در حالی ککند «کار»میر پوتین یکه می خواهد با رئیس جمهور روسیه والد و تأکید داشت

 .دانسته استمتهم « گزارش تحریف آمیز»مسکو را به 

. با را می گذراند ایه داری جهانی بحران مرگباریسرم اشارات ماکرون در مجموع هشداری ست که نظام
 زایندهف وجود تنش عمیق و فزاینده بین امپریالیستهای آمریکائی و هم قطاران اروپائی، همه در جنگی

سال )یک ربع قرن( جنگ امپریالیستی در خاورمیانه و آفریقا از دوران جنگ  25اند. پس از  بسیج شده
، پاریس همچون واشنگتن 1991خلیج علیه عراق و انحالل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 

 د.کلونیالیسم( آماده می کنننئو ) نوین خود را برای تقسیم مجدد جهان بر پایه و اساس استعمارگرائی

با  و ،آوریل شرکت کرد 14ماکرون در حملۀ موشکی به فرماندهی ایاالت متحدۀ آمریکا علیه سوریه در 
پذیرش خطر تحریک برخورد نظامی مستقیم با نیروهای روسیه مستقر در سوریه نشان داد که جهان در 

 هسته ای ست. بزرگ آستانۀ جنگ میان قدرتهای



در  بوده که به دلیل تالشقدرتهای ناتو خود هائی حاکی از برخورد فزاینده میان به تندیدار ماکرون نیز 
. دعوت ترامپ از ماکرون برای دیدار سه روزه، تقسیم مجدد جهان بین خودشان تحریک شده است راستای

ریکا در کنتراست شدیدی با دیدار صدر خنرانی در دو مجلس کنگرۀ آمسفردا و   ،گردهمآئی رسانه ای امروز
یک روزه، جمعه پس از دیدار رسمی  اعظم آلمان آنجال مرکل قرار می گیرد. دعوت از او برای دیدار کار
 ای تحقیر برلن است.برآمریکا سه روزۀ که به ماکرون اختصاص داشت، به معنای تصمیم اختیاری 

هدایت ارتش اروپا اعالم کردند، بی درنگ اندکی پس از اینکه برلن و پاریس تمایل خودشان را برای 
 تو شد.این طرح با نا و ظرفیت انطباق ایاالت متحدۀ آمریکا ابراز نگرانی کرد و خواستار تضمین همخوانی

رلن در ن محور پاریس و بدناز سوی ایاالت متحدۀ آمریکا به معنای به شکست کشادر واقع چنین واکنشی 
فراخوان های ماکرون برای اصالحات مؤسسات مالی با  فت خود رالمخا که برلن وضعیتی روی می هد

حادیۀ ات کدام قدرتروی اهمیت مانورهای فزایندۀ میان قدرتهای اروپائی که  اعالم کرده است. اتحادیۀ اروپا
نبرد  روپاپس از خروج بریتانیا از اتحادیۀ ا ،نگتن گسترش دهدمی تواند نزدیکترین مناسباتش را با واشاروپا 

 در بطن خود اروپا آغاز شده است. ی قدرتبرا

ا ببا وجود اختالفات تلخ، رهبران برگزیده متحد می شوند تا روی این امر پافشاری کنند که طبقۀ کارگر 
گی ی جنباید بهای ساخت و ساز های نظامی و برنامه هاشان یو مخالفتها اعتصابی فزایندۀ همۀ مبارزات

 .بپردازند را

د تا بازنشسته ها دفاع کن حقوق یا می تواند از سیاست افزایش مالیات رویواالس از ماکرون پرسید که آ
ی پاسخ با بی شرم، ماکرون أمین مالی شودای ثروتمندترین ها تبر ش مالیات چندین میلیارد یوروئیکاه

ضروری ست. او پاسخ گفت که این اقدام  داد که این اقدام برای جلوگیری از خروج شرکتها از فرانسه
، به ابندی شرکت به موفقیت دست می با یکبه این علت که وقتی افراد » است و اضافه کرد : » درست»

سیاری . در نتیجه ما فرصت های بباید کشور را ترک کنندبگریزند از مالیات ویژه کارفرمایان، اگر بخواهند 
 «را از دست دادیم.

وصی لیه طرح خصع فرانسه به اعتصاب در صنعت راه آهنبود  ماکرون در پاسخ به پرسشهائی که مربوط
نم چه ین وضعیت آگاهم، می داابه من » ، گفت : و حقوق اجتماعی کاهش حقوق آهن ملی،سازی راه 

، و کدام فراخواست دست یافتی و کدام فراخواست دست کاری عادالنه نیستو چه  کاری عادالنه است
 «یافتنی نیست.
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