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    1۶/۰2/2۰1۷                                                                                                   عارف عباسی

 

 !Donald Trumpسخنی چند پیرامون آغاز ماجرا بر انگیز ریاست جمهوری 

 )اول پیاله و ُدرد(

Michael Flynn سرسخت رئیس جمهورامریکا دردوران مبارزات  مشاور امنیت ملی، هواخواه، حامی و طرفدار

بعضی فرامین تقنینی با عمل  حکومت، مشاورعمدۀ طرح پالیسی های امنیتی وصدورانتخاباتی وعضوبرجستۀ 

بی سابقه وخالف کلیه تعامالت و اصول سیاسی و دپلوماتیک که هنوز ترمپ رسماً به اریکۀ قدرت تکیه نه زده 

 ایت ترمپبود و شخص این جنرال چهار ستاره به سمت رسمی گماشته نشده بود، به ابتکارعمل خود و یا به هد

در  2۰16در حالی که بارک اوباما هنوزبحیث رئیس جمهور در قصر سفید قانوناً وجود داشت در ماه دسمبر 

یک روز چهار بار با سفیر روس در واشنگتن تماس تلفونی گرفته به وی اطمینان داده که به محض شروع 

واهد شد و از وی می خواهد که کارترمپ بحیث رئیس جمهور، تعزیرات وضع شدۀ اوباما بر روسیه رفع خ

حکومتش رویۀ بالمثل اختیار نکند که برای مناسبات آینده دو مملکت زیان آور است. این انتقام نگرفتن روسیه 

 که در تأریخ بی سابقه بود تعجب تحلیل گران سیاسی را بر انگیخت و همه به سراغ دلیل یابی بودند.

سر  څارنوالمنابع استخباراتی امریکا ثبت می گردد. لوی چون تلفون های دپلومات های خارجی توسط 

سه هفته قبل متن مکمل این مذاکرۀ تلفونی را به اطالع شورای مشاورین قصر سفید   Sally Q. Yatesپرست

اما قصر سفید بهر دلیلی که است مهر سکوت  ،رسانیده و آن را خطر بزرگ برای امنیت ملی امریکا تلقی می کند

به مقام دفاع از جنرال فلن بر می خیزد در حالی که متن  Mike Penceه و معاون رئیس جمهور بر لب نهاد

مذاکرۀ تلفونی نزد قصر سفید موجود است، معاون صاحب می گوید فلن گفته که من موضوع تعزیرات را با 

ورده می گوید که پوره سفیر روسیه در میان نگذاشته ام و از آن انکار می کند و بعداً کندی حافظه را بهانه آ

 استفسار نماید. څارنوالبخاطر ندارم! در حالی که معاون می توانست جزئیات موضوع را از دفتر لوی 

افشای اعمال بازهم دموکراسی و آزادی حقیقی مطبوعات و نقش برازنده واساسی آن در ممالک دموکرات در 

خالف قانون، دو روز قبل واشنگتن پست بر بنیاد اسناد مؤثق پرده از روی این رمز برداشت و حکومت ترمپ 

را در کنج ال چاری قرار داد و با تمام مساعی ترمپ و دارو دسته اش برای اغفال مردم، رسوایی به اوجش 

و به قرار آخرین خبر نیویارک تایمز ترمپ از  رسید. مشاور امنیت ملی ظاهراً به رضای خود استعفی نموده 

فلن خواسته که استعفی کند چه او اعتماد رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را از دست داده، فلن در استعفی 
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معاون ریاست جمهوری بخاطر ارائۀ معلومات نامکمل معذرت خواست. توقع می رفت خود از رئیس جمهور و 

 نشر اعالمیه ای مشاور امنیتی را بخاطر این عمل غیر قانونی اش معزول می ساخت.ریاست جمهوری با 

فرید ذکریا ژورنالست مشهور و مبصر سیاسی متبحر در مصاحبه با سی ان گفت: استعفی فلن جنرال متقاعد از 

جازۀ ورزیده ویا ا عهده اش ختم داستان نیست. باید دانسته شود که آیا فلن به ابتکار خود به چنین اقدام مبادرت

ترمپ را داشته است که اگر با استیذان ترمپ شده باشد در این صورت قضیه ُبعد دیگری می یابد مخصوصاً که 

 در هنگام این مذاکرات ترمپ رئیس جمهور نبوده و از هیچ نوع معافیت مقام اجرائیوی برخوردار نیست.

در آغاز ریاست جمهوری بر دوست و دشمن تاخت و فرید ذکریا می افزاید که ترمپ در دوران انتخابات و 

مخصوصاً دل دوستان بشکست ولی در مورد روسیه و شخص پوتین از مصلحت افراطی کار گرفته، پوتین را 

بحیث خردمند سیاسی و مرد زیرک خوانده از همکاری با روسیه متواتر سخن راند و حتی اشغال کریمیا را حق 

روسیه در حمایت از بشاراالسد رئیس جمهور سوریه با همکاری ایران قطعاً  روسیه گفت و بر مداخالت علنی

تبصره نکرد. فرید ذکریا سؤال می کند که دلیل این مصلحت گرایی چیست؟ و این دهن پرآبی چه را بازگو می 

 کند؟ آیا کاسۀ زیر نیم کاسه است و ترمپ سرخمی نزد پوتین دارد؟ که قابل تحقیق است.

در خبر امروزی از قول سخنگوی قصر سفید گفت که رئیس جمهور از این موضوع چند هفته  نیویارک تایمز

 پیش واقف بود. فلن کدام کار خالف قانون نکرده!

 روزنامۀ نیویارک تایمز در جوش مبارزات انتخاباتی  ترمپ اسناد معتبر روابط منتظم)کمپین منیجر(

Paul Manafort  نمود که اولی مشاوراقتصادی رئیس جمهور، مشهور باالفساد  و معاون او را با روسیه افشاء

اوکرائن گماشتۀ روس بود و ملیون ها دالر راتحت الجیب نموده امریکا آورد معاون او با مافیای اقتصادی روسیه 

ارتباط داشته صاحب سرمایۀ سرشار گردیدند. بعد از نشر این مضمون در نیویارک تایمز هردو شخص توسط 

 ستعفی نمودند( و بر کنار شدند.)ا ترمپ

نیویارک تایمز دیشب در مضمون مبسوطی متعاقب استعفی مایکل فلن می نویسد که وزارت دفاع امریکا سفر 

« نظامی روسیۀ امروز»به دعوت مقامات روسی در اشتراک فراغت اکادمی  2۰15مرموز فلن را در سال 

رداخته یا خیر؟ یک صحنۀ تلویزیونی تحت کنترول حکومت تحت تحقیق قرار داده که آیا روسیه به فلن پول پ

 روس نشان می دهد که در ضیافت نان شب فلن پهلوی پوتین نشسته.

استعفی مشاور امنیت ملی نزد پارلمان امریکا، برای جمهوری خواهان و دموکرات ها ختم ماجرا نبوده نمایندگان 

ند ترمپ در این موضوع چه نقش داشته و اف بی آی و هردو حزب خواهان تحقیق مزید در زمینه اند که بدان

 مقامات عدلی را برای استیضاح احضار می نمایند.

دیده شود که حزب جمهوری خواه با قدرت اکثریت، دروغ و تزویر و حیله این افتضاح را به نفع ترمپ پله پوت 

سی عیب و خالء خود را دارد چون البته که بهترین دموکرا می کنند و یا دامنۀ این ماجرا توسعه می یابد.

 گردانندگان آن آدم ها اند با هزاران منافع، عالئق و پیوند های شان.

 پایان


