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                ت متحده امریاا  امید وار  اا  چگونه نو محافظه کاران ایاال     

                                                                                                  انسان را برا  برقرار  صلح  نابود سا ختند                     

How the American Neoconservatives  Dystroyed  Mankind’s  

Hops  for Peace                                                                                                                                      

فظه کاران  نومحا  را با خود  تماس(Ronald Reagan)  لد ریگن  که رونا  وقتی      

«Neoconservatives» هراس   فظه کاران  به این محا   وازآنها روگردان شد طع ق

، دولت واداره  ریس قرار گرفتند نیز چنانچه برخی از آنها  تحت پیگرد  قانونیند  د افتا

ها مبرا ومنزه بود  درین هنگام رونالد ریگن با نرونالد ریگن از نفوذ شیطانی  ایجمهور

ره بود  که چسان  ر پایان جنگ سرد در مذاکط د جماهیر شوروی  بخاا ریس جمهور اتح

امنیتی ، سازمان سیاه / د به جنگ سر  نقطه ای پا یا نی گذاشت  ولی مجتمع  نظامی بای

واین گروه نومحافظه کاران همه و همه مخالف قطع و پایان جنگ سرد «  سی آی ای »

 بوجه ایکهمه جنگ سرد درواقیعت امرمنبع عواید ویا بوجه آنها بود چونکه  ادا،بود ند 

آنها را درگسترش    هستوی  درمقابل چشم اندار صلح مواجه به تهدید بین دوابر قدرت 

 .ت میکرد  اشاعه ایدیولوژی وکسب بیشتر توانمندی شان مساعد

                                                                                                                               
                                                                 چهره های نو محا فظه کاران  ایاالت متحده امریکا                                            

ه من ب – لیت های آنها اگاهی داشتم من از برخی فعا  همن درمورد آنها  میدانم  چونک     

را کمک  «رونالد ریگن »نب  اتحاد جماهیر شوروی  جاارتباط وارد اوردن فشار باالی 

باید باایجاد پا یه اقتصادی بمنظور اوردن تهد ید ازراه  مسابقه « رونالدریگن »که نمودم 

را مواجهه به شکست سا زد  تا در پرتو اقتصاد اتحادجماهیر شوروی  -تسلیحا تی جد ید 

ر به توافق قطع اتحاد جماهیر شوروی الزاماً حاض این سیاست فشارمسا بقه تسلیحا تی  ،

درکمیته مخفی نو (  این قلم)واز سوی دیګر ریس جمهور ریګن من را .جنگ سرد گردد



وتوان    رت که قد ویا سری   نمود  کمیته ای مخفی  منصوب  ست جمهور ی ایایجاد  ر

داشت این کمیته ای مخفی را  ریس جمهور  نیز را« سی آی ای » احضار سازمان سیاه 

درمسابقه  اتحا د جماهیر شوروی ی  ادعای سازمان  سیاه  که گویا ریگن  بخاطر ارزیاب

کمیته  سری  بعد از   –تسلیحاتی د ست  باال  دارد  تعین  وبه کمیته  اجازه  فعالیت  داد 

ی  به چنین نتیجه رسید  که این سازمان سیاه است  که به تداوم جنگ سرد  وآنهم ارزیاب

                                                                             . بمنظور برتری دادن اهمیت  سازمان خود  در تالش ومجاهد ت  میبا شد 

ووزیر امور خارجه   ( George H. Walter Bush )اداره   جورج  اچ والتر بوش       

تعهد سپرده شده ریگن  به گرباچف (  James  Baker )ایاالت متحده امریکا جیمز بیکر 

« ناتو»وعدم پیشرفت وحرکت پیمان ( شرق باغرب )را  درصورت الحاق دوباره المان 

به گرباچف تعهد  یعنی ریگن شد ند   متضمن را به اندازه  یک انچ بسوی اروپای شرقی

سپرده بود وآن اینکه اگر اتحاد جماهیر شوروی  اجازه دهد که المان شرق با المان غرب 

الحاق گردد ایاالت متحد امریکا پیمان ناتورا نخواهد گذاشت که دراروپای شرقی حضور 

                                                                                                                   .                                                                     نظامی یا بد 

کلتون فاسد  بخاطر انباشت ثروت  که یکی از ارزوهای  دیرینه  در    تاسف بر  ولی    

دوعروسک خیمه   نبعدًا  ای ونمود ن داده شده رانقض   اطمینابود   گی شخصی اش زند

و  «جورج  والتر بوش »  یک  هر امریکا   متحده  ایاالت  جمهور روسایزی   شب با

داره کلنتون باالی نومحافظه است از د ست دادن  کنترول  همسان   سیا «باراک اوباما »

ند که به فعالیت های ضد صلح کاران را دنبال نمودند یعنی که نومحافظه کاران را گذاشت

برای راه اندازی  اغاز دوباره  را  راهسیاست کلنتون را که ن  شند یعنی هما فعال باشان  

مبنی (  نومحافظه کاران )ور  این نیوکان ها رتکبر وغ یت رعاوآنهم  بخاطر جنگ سرد

صر را به ایاالت متحده امریکا سپرده است  دنبال  بر اینکه گویا تاریخ رهبری جهان معا

مین سیاست ضد صلح وراه اندازی اغاز دوباره جنگ سرد  بشریت  که در پرتو ه نمودند

نفوذ   درتحت داد و وانسان معاصر  چا نس رو برا ه شده ای برقراری صلح را ازدست 

باید نیوکان ها  حکومت ایاالت متحده امریکا از سیاست  وقدرت نرم ابزار  وتوانایی  که 

که جهانیان در یک   ندنگذاشتنیو کان ها این  طفره رفت  وجهان را رهبری سالم میکرد 

ما نع   فضای هم آهنګ  درتحت رهبری ونفوذ  ایاالت متحده امریکا  زیست نمایند یعنی

.                                                             چیره د ست شد ن  صلح آمیز رهبری امریکا بر جها ن ګردیند 

جها نیا ن در یک  فضای  هم آهنگ و  بگذارند  تا  عوض آنکه این محافظه کاران  ب     

مسالمت  آمیز زیست نمایند  به طرح سیاست زورو خشونت و تجا وزعلیه  هشت کشور  

.                                                 درجمهورهای سا بق شوروی  د ست بکار شد ند ( انقالب  رنگی)و به دامن زدن  

طفی وجنون آمیز این نیوکانهای لجام ګسیخته چنان شد که   ست بی عا سیادرنتیجه این     

 زمینه ایجاد یک اتحاد ستراتیژیک اقتصادی ونظامی بین روسیه وچین را  مساعد ساخت 



وحد ت  ستراتیژیک  نمیبود    ن ها در میا ن متکبر نیوکا و واگر این سیاست مغرورانه 

من  خوب  به یاد دارم  آنوقتی    -سیه وچین اصاًل متصور نبوداقتصادی ونظامی بین رو

که من به  ارتباط  اتحاد ستراتیژیک اقتصا دی ونظا می بین روسیه  وچین  اغا ز نمودم 

چیزی بنوسیم  به واکنش سخت  نیوکان ها  مبنی بر  ادعای شا ن  که این   ایاالت متحده 

.                                                                     م باشد مواجه شد امریکا  است که باید برجهان تسلط داشته
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فوق العاده   اتحاد ستراتیژیک  بین  روسیه وچین  اتحاد ستراتیژیک اقتصادی ونظامی     

والت  چنانچه همین اکنون  چین  کنترول  تولید محص-در برابر واشنگتن میبا شدمستحکم 

جا نبی   و ازدارد   خودنظرتحت  در را« اپل »مثل   پیشرو امریکا های ازشرکتبسیاری 

جهان را  ( foreign exchange)همین  اکنو ن  چین  بزرگترین  ذخا یر  ا رز خارجی 

ر پول لبه تریلیون ها دا میتواند درصورتیکه دولت چین بخواهد  چیندراختیار خود دارد 

فروش   بغرض   های خود ذخیره نموده استکه در با نک الت متحده امریکا رامروج  ایا

یی  به خرید  در بازار عرضه نما ید  وامریکا را وادارد  تا از سقوط ارزش دالر امریکا

را  ی   آزاد شده دالر ها   بتواند  وبخا طریکه   بپردازد در با زار    دالر های آزاد شده 

ا پ نماید  تا  به این صورت  هم نرخ  دالر  خریداری نماید مجبور است تا  پول جدید  چ

مرکزی خود ذخیره   را ثا بت  برقرار سا زد وهم  مبالغ  بیشترپول دالری را در با نک

ګسترش بیشتر دالر را  بیدون  ګسترش تولید واقعی ایاالت جهانیان   دراینصورت -ید نما

مشکوک ودالر   ثباتی دالر متحده امریکا مالحظه خواهند نمود  وبه نسبت نوسانات و بی 

مورد اعتبار قرارنخواهند داد ودر اینصورت ایاالت متحده امریکا خویش را در دادو ستد 

ت طوالنی   برای مد تا   ونخواهد توانست  رابلم های ناخواسته ای مواجه خواهد شد پبه 

نایل آید  ویا به آسا نی  ازاین  معضله ما لی   رداخت های  بل وصورت حساب خودپبه 

.                                                                                                            وحسا بی کمر راست نماید 

وروسیه   است   ومحتاج  از سوی دیگر همه میدانیم که اروپا  به انرژی روسیه وابسته  

 نماید  که  قطع   میدهد  هر آن میتواند ویا قدرت آنرا دارد که  این انرژی را که به اروپا

 ویا بد یلی  دیگر هیچ جاگزینیبیدون انرژی که ازروسیه وارد مینماید  اروپادرآنصورت 

یا اگر .  اورد   بد ست  نخواهد ویا  درمد ت طوالنی  ت کوتاه برای کسب انرژی در مد

موش خواهد  نیز قطع وخا  اش را باالی جرمنی قطع نماید  صنعت المان  روسیه انرژی

مرد ولی با وجود  گردید  واروپا یی ها  به نسبت یخبندان شدن درموسم زمستان  خواهند

این همه واقیعت ها و حقایق انکار ناپذیر  نیوکان های ایاالت متحده امریکا    کشورهای 

تحریمهای  اقتصادی  علیه  روسیه  بر می  انگیزد پس  اروپا  یی را  مجبور  به اعمال 

                                                                                                                                                                                                                                                              دراینصورت روسیه به اینها  چه پاسخی  باید بدهد ؟

ومقامات  نظامی ایاالت متحده امریکا  این را می پذیرند  «  ناتو»همین اکنون  پیمان      
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مله ویا  تحمل ح روسیه ویا به این معترف اند که ایشان هیچ چانس حمله وتجاوز را علیه

بلکه ناتومحضاً یک پوششی برای جنایات واشنگتن ندارند « پیمان ناتو »روسیه راباالی 

دیگرهیچ سازمان ویا بد یلی نمیتواند برای خواسته « ناتو»میباشد  که بجزازهمین  پیمان 

                                                                     .                                          های لجام گسیخته ای واشنگتن مصد ر خد مت واقع گردد

بخاطر    با تشکر  از حرص وآز  شرکت های امریکایی که  -مطلب قابل  تذکر  اینکه    

جابجا سازی روند تجا رت  وکسب وکار ) دست به برونسپاری  افزایش سود  ونفع خود 

یعنی که این    ند روند کسب وکار  وداد ستد  با چین  شد( از یک کشور به کشور دیگر 

شرکت ها  درچین  محصوالت  بیشتر امریکا یی  را تولید  مینما یند وبه ترویج  صنعت 

چین از دهها قبل  پیش   م دیگر اینکهمه امریکا یی در آن کشور  د ست بکار اند  مطلب 

کردن را دریابند   مدرنیزی شده بود   یعنی نیروهای  نیوکان های فرصت تفکر  از آنکه 

مجهز و به یک قدرت قابل مالحظه  روسیه نظامی چین با تکنالوژی وسالحهای دفاعی و

باالی   بمراتب  نو چینی   موشک های نچه  چنا  نموده است مقام  وانکار ناپذیر احراز 

وسایل نیروها دریایی وناوه های هوایی از حد گذشته  غلو شده  امریکا برتری های دارد 

.                                                      که میتواند  آنهمه تجهیزات امریکا یی را منسوخ ونیست ونا بود سازد 

ویا میدهند  ندم چنین میکشاندمردم ویا بخور مرها با تبلیغات میان تهی خود برخ ن نیوکا   

چگونه  احاطه  کرده است  حال  آنکه این امریکا  که نیروها ما امریکا یی ها روسیه را 

                                                                                             . است که اکنون  توسط روسیه وچین احاطه شده است

با تشکر  از رهبری  بی کفایت  که ایاالت متحده امریکا  تا به حال با خا نم هیلری          

اغاز نموده وچنین  قضاوت میشود که در انتخابات  کنونی  مقد ما تی (  killary)کلنتون 

ریاست جمهوری بیشتررای دهندگان تصمیم گرفته اند که بخاطر تدوام رهبری بی کفایت 

                                                                                                                   . االت متحده امریکا به خانم کلنتون رای دهند در ای

فشار های که نیوکان ها در رویا روی  وجنگ با روسیه  که در واقیعت جنگ  علیرغم 

یل مینمایند  بر آنند  که  هیلری را درقصر سفید بر اریکه  قدرت با چین نیز میباشد  تحم

داشت  پس  را خواهیم    نومحافظه کاران  دولتی بنشانند  ودر آنوقت  است  که ما جنگ

نند  همچو گله وار در عقب  ا روی این اصل نومحافظه کارا که هیلیری را  آدم خود مید

زمان  دیده بان  زنان  ایاالت متحده  می نمایند  سانی  او ایستاده  واز آن حمایت وپیشتیبا

اگر  هیلری  به کمک ومساعدت  نیوکان تمام زنان امریکا هشداری میدهد که  امریکا  به

متحده   ایاالت  که کنگرس  است  قتوست  آورد در ان را بد ها  مقام ریاست جمهوری 

.                                                                 اغاز جنگ با روسیه خواهد دادطر  امریکا تمام قدرت خودرا به ریس جمهور  بخا

کی  وذ  هوش ر با  بیسا  جمیعت امریکا   که ایاالت متحده  باید خاطر نشان ساخت         

جهانی  جنگایاالت متحده امریکا مد یون و بدهکار از تسلط درقرن بیست خود در د ندار

آن جنگ ها اکثر کشورهای توانمند  ومردم  با هوش وصاحب ول ودوم  میباشد که طی ا

.                                                                                 تفکر آن را ازبین برد وکشورها را بخاک نیستی بنشانید 



زاینکه  ایشان  درمقابل ایاالت متحده باوجود انکار  مغرورانه وتکبر آمیز  نیوکان ها  ا  

امریکا  کدام  قدرت  توانمند  خارجی  را بوجود نیا ورده اند  استا دی درپوهنتون حربی 

نیروهای دریا یی ایاالت متحده امریکا  صریحاً تاکید  مینما ید  که زمینه   تاسیس  اتحاد 

ی لجام گسیخته ای همین نو ستراتیژیک  اقتصادی نظامی روسیه وچین  ثمره ای فعالیتها

.                                                         محافظه کاران ایاالت متحده امریکا میبا شد 
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گذشته در دریای تمرینات مشترک نیروهای نظامی روسیه وچین که در اگست سال         

روسیه   که  دادند   نی ها  بوضاحت نشان پا یی ها وجا به امریکاجاپان صورت گرفت 

.                                                          وز دفاع کرده میتوانند خود درمقابل هر نیروی متجاوچین اګر تصمیم بګیرند از 

تمرینات نظامی روسیه وچین (  Sergey  Shoigu)وزیر دفاع روسیه  سیرگی شویگو 

را مشارکت وهمکاری بین دوقدرت بزرگ به تصویر کشید و پیرامون تاثیرات آن  چنین  

کید نمود که همچو  مشترکا ت  این  دوقدرت  بزرگ در اوردن ثبا ت د نیا معاصر بی تا

                      .                                                                                                                            تاثیر نخواهد بود 

وزیر امورخارجه چین گفت که روابط روسیه وچین  قادر به ( wangYi)وانگ یایی      

                                                            . مقا ومت  دربرابر هرگونه  بحران بین المللی  میتواند باشد 

ن  انسا میلیون هانیوکانهای  ایاالت متحده  امریکا  ازبین  بردن    وردهای یگانه دستا    

وتخریب این کشورها  ( بگفته بوش)تحت نام کشورهای شیطانی  نههشت گا درکشورهای 

میباشد  ها انسان در  سرزمین های بیگا نه  وآواره ساختن میلون  ومرتکب جنایات جنگی

برقراری  دولت ایاالت متحده امریکا از تامین وچانس  که پس این را باید بخاطر داشت  

اتحاد ستراتیژیک    به ایجاد  منجر شد که   مساعدی  شرایط د ومسببصلح  عقبگرد نمو

.                                                                                                اقتصادی ونظامی بین روسیه وچین  گردید

آن رسیده است  تا این جوشش  باعث  شکست فوق العاده  جنگ طلبان گردید  وزمان     

که دیگر  د نبه آن پاسخ دهصلح جو  مده امریکا دردادگاه مردران ایاالت متحانو محافظه ک

کدام  دست نشانده ای  دیگری را  که  برای آنها  خد مت  نماید  به کار نه  گمارند  و یا 

جهان با دستکاری وتقلب رهبری را برکرسی قدرت قصرسفید نه نشا نند که  مردم  بقیه  

.                                                                            دهند بدرجنگ وجدال  زندگی خودرا ازدست 

                                                                                                       6182-4-61  یم احترام تقد با    ----------------------------------------------

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


