
      ؟؟!!««  چند قطبیچند قطبی» » جهان جهان 

        در جهان در جهان داری داری   نظم واحد سرمایهنظم واحد سرمایهتوجیه حقوقی توجیه حقوقی برای برای 

    

  ؟؟!!««ساب ساب حححرف حرف » » دو کلمه دو کلمه 

: : آسرررتانه پرویااررری امیراتررروری ارررورویآسرررتانه پرویااررری امیراتررروری ارررورویدر در ! ! ««جهررران چنرررد قطبررری جهررران چنرررد قطبررری » » غلرررط انرررداز غلرررط انرررداز از قررررار مملررروم نظریررره از قررررار مملررروم نظریررره 

! ! ««اق کنرررری اق کنرررری سوسیاتیسررررم کارچررررسوسیاتیسررررم کارچرررر» »   صرررراحب منصررربانصرررراحب منصررربان  ––کارررروری و تارررر ری کارررروری و تارررر ری ، ، عرررراتی رتبرررره هررراعرررراتی رتبرررره هرررادیوانسررررا ری دیوانسررررا ری همررران همررران 

، ، امیریاتیسرررم آمری ررراامیریاتیسرررم آمری رررا  زمینررری و دریرررا ی و هررروا ی و پ رررا یزمینررری و دریرررا ی و هررروا ی و پ رررا ینظرررامی نیرومنرررد، نظرررامی نیرومنرررد، ودنمرررا ی ودنمرررا ی خخآن بسررریز رزمررری، آن بسررریز رزمررری، بمرررد از بمرررد از 

؟ ؟ !!بغررردادبغررردادرژیرررم بم ررری رژیرررم بم ررری وارررماتی وارررماتی گگ، ، تنبیررره صررردام حسرررینتنبیررره صررردام حسرررینبررررای بررررای پقرررط پقرررط گویرررا گویرررا   !!««کررراف سررر ید کررراف سررر ید » » آقرررای آقرررای برررزر  برررزر  کاررری کاررری   تاررر رتاررر ر

  و خرررردماتی،و خرررردماتی،  متی و کارررراورزیمتی و کارررراورزیصررررنصررررنمراکررررز مراکررررز   ،،و اجتمرررراعیو اجتمرررراعی  زیرسرررراخی هررررای اقتصررررادیزیرسرررراخی هررررای اقتصررررادییرررره ماهرررره یرررره ماهرررره بمبرررراران بمبرررراران یرررر  از یرررر  از 

چنررردین هرررزار مترررری، چنررردین هرررزار مترررری، ، ، بلنررردبلنرررد  ارت رررا ارت رررا از راه دور، از راه دور،   عرررراقعرررراق  بررری دپرررا بررری دپرررا مرررردم مرررردم کوبیررردن کوبیررردن ... ... و امررردادی و آموزاررریو امررردادی و آموزاررریاداری اداری 

  ؟ ؟ !!سررربز ارررورای امنیررری سرررازمان ملرررشسررربز ارررورای امنیررری سرررازمان ملرررشبرررا چررررا  برررا چررررا  سررر خی سررر خی ! ! ««دم راسررری دم راسررری » » و نسرررش کاررری برررا اسرررم رمرررز و نسرررش کاررری برررا اسرررم رمرررز   ویران رررریویران رررری

  ..رقرررم خررروردرقرررم خرررورد! ! ««  ین جهرررانیین جهرررانینظرررم نرررونظرررم نرررو» » نررروعی نررروعی مرررورد مرررورد در در   ((اکبرررر اکبرررر ) ) ج برررو  ج برررو  ررجررروجررروتروریسرررتی تروریسرررتی   پراخررروانپراخررروانقرا ررری قرا ررری بررردنباش بررردنباش 

. . اوتی اراررری مررراتیاوتی اراررری مررراتیدی تررراتوری دی تررراتوری بررره سرررود بررره سرررود   تررراریخیتررراریخیتلررر  تلررر  ان رررار حقرررایق ان رررار حقرررایق   ––ی رررم ی رررم ؟ ؟ !!««حررررف حسررراب حررررف حسررراب » » حررراوی دو کلمررره حررراوی دو کلمررره 

                  . . در دوران مماصردر دوران مماصرداری داری توجیه حقوقی نظم واحد سرمایه توجیه حقوقی نظم واحد سرمایه   ––  دومدوم

    

استاد روابط بین اتمللی و سیاسی استاد روابط بین اتمللی و سیاسی   ،،((    HHaannnnss  WW..  MMaauullll) )   ششووماماهان  هان  آقای آقای در این ارتباط، بانوید از در این ارتباط، بانوید از   

  ،،««  از انتاارای بنیاد پرانسوی روابط بین اتمللیاز انتاارای بنیاد پرانسوی روابط بین اتمللی  ،،سیاسی خارجیسیاسی خارجی» » نقش از پصلنامه نقش از پصلنامه . . در دانا اه ترییر آتماندر دانا اه ترییر آتمانخارجی خارجی 

  می دیمی دی  59915991تابستان ساش تابستان ساش 

  

در عرصررره روابرررط در عرصررره روابرررط   قریرررب یررره قررررنقریرررب یررره قررررنطررری طررری ( ( دو کارررور نمونررره دو کارررور نمونررره ) )   کررره آتمررران و ژایرررنکررره آتمررران و ژایرررنی ی   هررراهررراراهراه: : مررری پرمایررردمررری پرمایرررد

، ، ((جنررر  دوم جهرررانی جنررر  دوم جهرررانی ) )   خاصررره در دوران یررر  از جنررر خاصررره در دوران یررر  از جنررر . . ددنرررنررربرررا هرررم داربرررا هرررم دار  ییزیرررادزیرررادارررباهی ارررباهی ، ، ییمررروده انررردییمررروده انرررد  برررین اتمللررریبرررین اتمللررری

  ،،((نازیسرررم نازیسرررم تسررلیم بررردون قیررد و اررررط تسررلیم بررردون قیررد و اررررط ا سرری هیتلرررر و اررررکا ، ا سرری هیتلرررر و اررررکا ، ) )   تمررام عیرررارتمررام عیرررار  ا سررریا سرررییررره یررره از از   ،،دو کارروردو کاررورهرررر هرررر ایررن ایررن 

  ،،اتیاتیو خررردمو خررردم  توتیررردی و بازرگرررانیتوتیررردی و بازرگرررانیواحررردهای واحررردهای ، ، و صرررنمتیو صرررنمتی  مررراتیمررراتییررروتی و یررروتی و نهادهرررای نهادهرررای سرررقوط سرررقوط ) ) سرررهم ین سرررهم ین    رررایمای رررایمایکلررری کلررری 

. . تبررردیش اررردندتبررردیش اررردند  ترررا بررره برنررردگان اصرررلی صرررل ترررا بررره برنررردگان اصرررلی صرررل   پرررراز آمدنررردپرررراز آمدنرررد( ( ... ... آپرینررریآپرینررریارز  ارز  م انیسرررم م انیسرررم ، ، اارررتغاشاارررتغاشغلررریظ غلررریظ یررر  رپررری یررر  رپررری 

مررردیون مررردیون   ییترررا حرررد زیرررادترررا حرررد زیررراد  ((  آتمررران و ژایرررنآتمررران و ژایرررنپرررراز پرررراز ) ) کررره کررره   ییامررررامرررر. . کررره توسرررط آمری رررا ت رررمین ارررده برررودکررره توسرررط آمری رررا ت رررمین ارررده برررودصرررلحی صرررلحی همررران همررران 

  .. .. ..قصه یاره دوز و ایرقصه یاره دوز و ایر. . بودبود  آمری ا در دوران ی  از جن آمری ا در دوران ی  از جن ای دوراندیاانه ای دوراندیاانه هه  سیاسیسیاسی

  

. . در م رررش کررره مناقاررره نیسررریدر م رررش کررره مناقاررره نیسررری...! ...! هررریی ری ررری ب  ررر  نداارررته بااررردهررریی ری ررری ب  ررر  نداارررته باارررد  MMaauullllپرررری مررری کنررریم کررره آقرررای پرررری مررری کنررریم کررره آقرررای 

؟ ؟ !!  ......آتمررران و ژایرررنآتمررران و ژایرررن« « اسررررار آمیرررز اسررررار آمیرررز » » ا سررری ا سررری در بررراره در بررراره ... ... جانبررردارجانبررردارو و عامیانررره عامیانررره گنررر  و مررربهم، گنررر  و مررربهم،   تمبیررررتمبیرررروتررری ایرررن وتررری ایرررن 

انه انه دورانداررردورانداررری ی سیاسررری هررراسیاسررری هرررامررردیون مررردیون ... ... اصرررلی صرررلحی ت رررمین اررردهاصرررلی صرررلحی ت رررمین ارررده، برنررردگان ، برنررردگان ((  نمونرررهنمونرررهکارررور کارررور ) ) دو دو پرررراز بمررردی ایرررن پرررراز بمررردی ایرررن 

برررین اتمللررری از برررین اتمللررری از   ییمرررورد چ رررون ی انتقررراش مرکرررز  قرررش توط ررره هرررامرررورد چ رررون ی انتقررراش مرکرررز  قرررش توط ررره هرررادر در امیریاتیسرررم آمری رررا در دوران یررر  از جنررر ، امیریاتیسرررم آمری رررا در دوران یررر  از جنررر ، 

    . . کلی جای حرف داردکلی جای حرف دارد... ... ارویای غربی به آمری ای اماتیارویای غربی به آمری ای اماتی

  



    

بررررای کنتررررش برررازار برررین اتمللررری، بررررای کنتررررش برررازار برررین اتمللررری، دوم جهرررانی دوم جهرررانی جنررر  جنررر  محرررر  محرررر    مررردعیمررردعیچرررون چرررون   --  اسررریاسررریگنررر  و مررربهم گنررر  و مررربهم ( ( اترررف اترررف 

را، را،   جهرررانجهررران  تسرررلط انحصررراری برررر توتیرررد و بازرگرررانیتسرررلط انحصررراری برررر توتیرررد و بازرگرررانیبخررراطر بخررراطر در تمرررام منررراطق، در تمرررام منررراطق، ... ... ژیژیرراد خرررام و انررراد خرررام و انرررمرررومررروطبیمررری، طبیمررری، منررراب  منررراب  

  !!««جررررانبی جررررانبی » » ... ... میلیررررون قربررررانی، نظررررامی و غیررررر نظررررامیمیلیررررون قربررررانی، نظررررامی و غیررررر نظررررامی  0606و اجتمرررراعی، برررری  از و اجتمرررراعی، برررری  از بررررا کلرررری  ررررایمای اقتصررررادی بررررا کلرررری  ررررایمای اقتصررررادی 

زیسرررم در آتمررران، زیسرررم در آتمررران، بانرررد موسررریلینی، بانرررد هیتلرررر، پاایسرررم در ایتاتیرررا، نابانرررد موسررریلینی، بانرررد هیتلرررر، پاایسرررم در ایتاتیرررا، نابرآمرررد برآمرررد چ رررون ی چ رررون ی . . دانرررددانررردمررری مررری قابرررش طرررر  نقابرررش طرررر  ناصرر  اصرر  

  ،،تررررور و اختنررراقتررررور و اختنررراقبررررای بررررای در جبهررره محرررور در جبهررره محرررور   ژایرررنژایرررنیاداررراهی یاداررراهی ح رررور ح رررور ... ... برررا چررررا  سررربز ان لسرررتان و پرانسررره و آمری رررابرررا چررررا  سررربز ان لسرررتان و پرانسررره و آمری رررا

؟ ؟ !!نادیرررده مررری گیرررردنادیرررده مررری گیررررد  ااررران ران  ررر رررمصرررادره دارا ررری و امرررواش دیمصرررادره دارا ررری و امرررواش دیبررررای بررررای ... ... ملررری هررراملررری هررراچاییررردن چاییررردن   ،،لرررق هرررالرررق هررراخخویران رررری، غررراری ویران رررری، غررراری 

، ، و اپسرررار گسررریختهو اپسرررار گسررریخته  میلیتاریسرررم کرررورمیلیتاریسرررم کررروربررره بررره   راجررر راجررر ... ... خررراتی نبرررودن عری رررهخررراتی نبرررودن عری رررهبررررای بررررای حتررری پقرررط حتررری پقرررط دریرررز از یررره کلمررره، دریرررز از یررره کلمررره، 

دی ترررراتوری انق برررری یروتتاریررررا، دی ترررراتوری انق برررری یروتتاریررررا، در قبرررراش در قبرررراش   ،،ارویررررا و آمری رررراارویررررا و آمری ررررا؟ ؟ !!««متمرررردن متمرررردن » » امیریاتیسررررتی امیریاتیسررررتی دوش دوش اسررررتراتژی واحررررد اسررررتراتژی واحررررد 

  ،،اتحررراد جمررراهیر اررروروی سوسیاتیسرررتیاتحررراد جمررراهیر اررروروی سوسیاتیسرررتیسررررف کاررری و تررررور کمونیسررری هرررا در سرررط  ملررری و جنررر  جهرررانی علیررره سررررف کاررری و تررررور کمونیسررری هرررا در سرررط  ملررری و جنررر  جهرررانی علیررره 

  نبررررد جانانررره اسرررتاتین راد،نبررررد جانانررره اسرررتاتین راد،یررره کلمررره در مرررورد یررره کلمررره در مرررورد ؟ ؟ !!ی دیی دیمرررمررر  59915991بررره سررراش بررره سررراش کن رررران  مرررونی  کن رررران  مرررونی  محرمانررره محرمانررره مو رررو  مو رررو  

  ... ... دی تاتوری انق بی یروتتاریادی تاتوری انق بی یروتتاریادر برابر در برابر نازیسم نازیسم ا سی ا سی عقب ناینی و عقب ناینی و 

  

: : آتمررران و ژایرررنآتمررران و ژایرررنخرررارجی خرررارجی داخلررری و داخلررری و هرررای هرررای سیاسررری سیاسررری مبنرررای مبنرررای کررراری برررا کررراری برررا چرررون چرررون   --  اسررریاسررریو جانبررردار و جانبررردار عامیانررره عامیانررره ( ( ب ب 

، ، جنررر جنررر حرپررری از علررری حرپررری از علررری . . تمللررری نرررداردتمللررری نررردارددر سرررط  ملررری و برررین ادر سرررط  ملررری و برررین اخرررودی خرررودی هرررای هرررای   نیرررازی پررروری و اسرررتراتژیه سررررمایهنیرررازی پررروری و اسرررتراتژیه سررررمایه

: : در دوران مماصررررردر دوران مماصرررررمرررراتی و صررررنمتی و تجرررراری مرررراتی و صررررنمتی و تجرررراری سرررر طین یرررروتی و سرررر طین یرررروتی و کل رررری یارررری یرررررده، کل رررری یارررری یرررررده،   انحصررررارایانحصررررارایرقابرررری حرررر پی رقابرررری حرررر پی 

، ، کررراه  مرررواد خرررام و انررررژیکررراه  مرررواد خرررام و انررررژی  ،،برررازاربرررازارمحررردویی محررردویی بحرررران هرررای نررروبتی، پنررری و سررراختاری، بحرررران هرررای نررروبتی، پنررری و سررراختاری،   ،،اقتصرررادیاقتصرررادیعررردم تحرررر  عررردم تحرررر  

، ، در آسررریادر آسررریا  ژایرررنژایرررنو و ارررماتی ارررماتی   ییآمری ررراآمری ررراغربررری و غربررری و   ییدر ارویرررادر ارویرررا  از مم رررش ا ررراپه توتیرررداز مم رررش ا ررراپه توتیرررد... ... یررروش و کرررا یررروش و کرررا سررررعی گررررد  سررررعی گررررد  

مررررری دی، مررررری دی،   59995999پاجمررررره سررررراش پاجمررررره سررررراش از از حرپررررری حرپررررری ! ! ««آزاد آزاد » » دنیرررررای دنیرررررای در در   موتررررردموتررررردتنرررررزش نرررررر  سرررررود و انبااررررری سررررررمایه تنرررررزش نرررررر  سرررررود و انبااررررری سررررررمایه 

ورا سرررت ی اررررکی سرررهامی واش اسرررتریی، سرررقوط نهادهرررای مررراتی، واحررردهای توتیررردی و بازرگرررانی و خررردماتی، ورا سرررت ی اررررکی سرررهامی واش اسرررتریی، سرررقوط نهادهرررای مررراتی، واحررردهای توتیررردی و بازرگرررانی و خررردماتی، 

بات ررران و آسررریای صرررغیر، بات ررران و آسررریای صرررغیر، بسرررمی بسرررمی دی، آسررریا و آپریقرررا، دی، آسررریا و آپریقرررا، می منررراطق غیرررر خرررومی منررراطق غیرررر خررروسرررسرررببدوش امیریاتیسرررتی دوش امیریاتیسرررتی گریرررز اسرررتمماری گریرررز اسرررتمماری 

ان لسرررتان و پرانسررره و آمری رررا برررا ان لسرررتان و پرانسررره و آمری رررا برررا دنباتررره دار دنباتررره دار اخرررت ف اخرررت ف نمررری گویرررد کررره نمررری گویرررد کررره ! ! مررری زنررردمررری زنررردنن... ... خررراور دور و نزدیررره و میانرررهخررراور دور و نزدیررره و میانررره

بمرررد از خاتمررره جنررر  دوم جهرررانی، بمرررد از خاتمررره جنررر  دوم جهرررانی،   ،،امیریاتیسرررم آمری ررراامیریاتیسرررم آمری ررراچررررا چررررا   ؟؟!!برررودبرررودآمرررده آمرررده از کجرررا از کجرررا   محرررور آتمررران و ایتاتیرررا و ژایرررنمحرررور آتمررران و ایتاتیرررا و ژایرررن

  ؟؟!!سررررخی ن رپرررریسررررخی ن رپرررریاصرررر  اصرررر  در دوران بازسررررازی اقتصررررادی، در دوران بازسررررازی اقتصررررادی،   ،،آتمرررران و ژایررررنآتمرررران و ژایررررنا ا برررربرررراز ق ررررا از ق ررررا . . ....سرررروای طررررر  مارارررراشسرررروای طررررر  مارارررراش

          ... ... ندنددداا  !!««  صل صل » » برندگان اصلی برندگان اصلی مدند، مدند، آآپراز پراز   ،،که این دو کاور نمونهکه این دو کاور نمونه  کردکردکاری کاری حتی حتی برع  ، برع  ، 

  

    ،،هررررای دوراندیاررررانه آمری رررراهررررای دوراندیاررررانه آمری ررررا  سیاسرررریسیاسررررییمنرررری همرررران یمنرررری همرررران ) )   ......هرررراهررررا  وترررری موپقیرررری ایررررن سیاسرررریوترررری موپقیرررری ایررررن سیاسرررری: : مرررری پرمایرررردمرررری پرمایررررد

، ، ((  ورا سرررتهورا سرررتهرقیبررران رقیبررران احیرررای احیرررای   ،،صررردور میلیاردهرررا د ر بررررای بازسرررازی اقتصرررادیصررردور میلیاردهرررا د ر بررررای بازسرررازی اقتصرررادی  ،،ماراررراشماراررراشممرررروف ممرررروف اجررررای طرررر  اجررررای طرررر  

جمهرروری پررردراش جمهرروری پررردراش جررا ی کرره جررا ی کرره ، ، ارویررای غربررریارویررای غربررریمنطقرره منطقرره برره سرررود ژایررن و برره سرررود ژایررن و   در عمررش کرراه  ن ررو  برررین اتمللرری آمری ررا رادر عمررش کرراه  ن ررو  برررین اتمللرری آمری ررا را

در چرررارچوب سیسرررتم در چرررارچوب سیسرررتم و و   ««نیروهرررا نیروهرررا تررروازن تررروازن » » تحررروش در تحررروش در نررروعی نررروعی   ......باعرررر گردیررردباعرررر گردیرررد  ،،آن قررررار دااررریآن قررررار دااررریمرکرررز مرکرررز آتمررران در آتمررران در 

بررره همرررین اررر ش در تمرررام طررروش بررره همرررین اررر ش در تمرررام طررروش اررررو  ارررد و اررررو  ارررد و ( ( سرررده منق ررری سرررده منق ررری ) ) مررری دی مررری دی   0606کررره از اواخرررر دهررره کررره از اواخرررر دهررره ... ... اتحررراد غررررباتحررراد غررررب

      ..می دی ادامه یاپیمی دی ادامه یاپی  1616ساش های ساش های 

  

! ! بااررردبااررردنوبرررش نوبرررش کمیرررانی کمیرررانی  یرررق جرررایزه  یرررق جرررایزه ، ، MMaauullllکارررف برررزر  آقرررای کارررف برررزر  آقرررای ایرررن ایرررن در اینصررروری، پرررری مررری کنررریم کررره در اینصررروری، پرررری مررری کنررریم کررره 

طررررر  مارارررراش، طررررر  مارارررراش، یمنرررری اجرررررای یمنرررری اجرررررای ! ! ««ف سرررر ید ف سرررر ید کرررراکررررا» » آقررررای آقررررای محرررروری محرررروری ابت ررررار ابت ررررار اگررررر اگررررر ممرررر اته، ممرررر اته، ... ... کرررره بخیررررش نیسررررتیمکرررره بخیررررش نیسررررتیممررررا مررررا 

برررا ح رررور آتمررران در مرکررررز آن، برررا ح رررور آتمررران در مرکررررز آن،   ارویرررای غربررری،ارویرررای غربررری،هرررم هرررم بررررای بازسرررازی اقتصرررادی ژایرررن و بررررای بازسرررازی اقتصرررادی ژایرررن و   صررردور میلیاردهرررا د رصررردور میلیاردهرررا د ر

ه، ه، داددادکررراه  کررراه  بررره سرررود ژایرررن و آتمررران بررره سرررود ژایرررن و آتمررران   راران رررو  برررین اتمللررری آمری رررا ن رررو  برررین اتمللررری آمری رررا تررروازن نیروهرررا بجرررای خرررود مح ررروظ، همزمررران، تررروازن نیروهرررا بجرررای خرررود مح ررروظ، همزمررران، 

  ؟ ؟ !!پهمید و ه م کردپهمید و ه م کرد... ... راراآمری ا آمری ا یی سیاسی های یی سیاسی های موپقموپق! ! ««ها ها ی ی دور اندیادور اندیا» » ح ایی ح ایی باید باید چطور چطور 



! ! ««کرررراف سرررر ید کرررراف سرررر ید » » آقررررای آقررررای وتخرجرررری وتخرجرررری ... ... اررررواهدی هسرررری، مبنرررری براین رررره برخررررورداری از طررررر  مارارررراشاررررواهدی هسرررری، مبنرررری براین رررره برخررررورداری از طررررر  مارارررراش

اقتصرررادی ارویرررای غربررری، اقتصرررادی ارویرررای غربررری، بررررای بررراز سرررازی بررررای بررراز سرررازی   ،،اعتبرررار اررر اهی پررردراش رزواعتبرررار اررر اهی پررردراش رزو  ،،میلیاردهرررا د ر بررردون یارررتوانهمیلیاردهرررا د ر بررردون یارررتوانهصررردور صررردور 

هرررای کرررام  حسررراب ارررده، هرررای کرررام  حسررراب ارررده، یررری  اررررط یررری  اررررط سررروای سررروای   ––  آتمررران و ژایرررنآتمررران و ژایرررن  خاصرررهخاصررره... ... ان لسرررتان و پرانسررره و هلنرررد و بلژیرررهان لسرررتان و پرانسررره و هلنرررد و بلژیررره

  !!««نررراجی نررراجی » » مسرررتقیم مسرررتقیم ح رررور ح رررور   ––  از میررران بررررداز میررران بررررد  بررررای همیارررهبررررای همیارررهو و   ،،باطرررشباطرررش  ارویرررا محررروری راارویرررا محررروری راقررردیمی قررردیمی برررازی برررازی در عمرررش، در عمرررش، 

  ،،کررررردکرررررد  را ت ررررمینرا ت ررررمینارویررررای غربرررری ارویررررای غربرررری ... ... پرهن رررری و آموزارررریپرهن رررری و آموزارررریو و   سیاسرررری و نظررررامیسیاسرررری و نظررررامیاقتصررررادی و اقتصررررادی و   ––  داخلرررریداخلرررری  در امرررروردر امررررور

  ..ددردردگرررگرررمنتقرررش منتقرررش از ارویرررای غربررری بررره آمری رررای ارررماتی از ارویرررای غربررری بررره آمری رررای ارررماتی   ،،ی برررین اتمللررریی برررین اتمللررریتوط ررره هررراتوط ررره هررراقررردیمی قررردیمی مرکرررز  قرررش مرکرررز  قرررش باعرررر ارررد کررره باعرررر ارررد کررره 

      . . چیزی را عوی نمی کندچیزی را عوی نمی کند... ... ، استاد روابط بین اتمللی، استاد روابط بین اتمللیMMaauullllبی خبری آقای بی خبری آقای 

  

مررری دی، زمانی ررره دیررروار بررررتن هنررروز یرررا برجرررا و یایررران جنررر  سررررد مررری دی، زمانی ررره دیررروار بررررتن هنررروز یرررا برجرررا و یایررران جنررر  سررررد   59195919در اکتبرررر سررراش در اکتبرررر سررراش : : مررری پرمایررردمررری پرمایرررد

بررره نحررروی بهرررره بررره نحررروی بهرررره ( ( جنررر  سررررد جنررر  سررررد ) ) دااررری ترررا از ایرررن مسررراته دااررری ترررا از ایرررن مسررراته سیاسررری خرررارجی آمری رررا کواررر  سیاسررری خرررارجی آمری رررا کواررر  ... ... رقرررم نخرررورده برررودرقرررم نخرررورده برررود

« « تقسررریم رهبرررری تقسررریم رهبرررری » » آمری رررا خواهررران آمری رررا خواهررران ... ... بررره آتمررران و ژایرررن ارا ررره دادبررره آتمررران و ژایرررن ارا ررره داد  ی سرررانی سرررانتقریبرررا تقریبرررا ییارررنهادای ییارررنهادای و و ... ... کنررردکنررردبررررداری بررررداری 

  ... ... اده بوداده بود  با ژاینبا ژاین« « تقسیم جهان تقسیم جهان » » با آتمان و با آتمان و 

  

اررررق و غررررب هرررم، اررررق و غررررب هرررم، یایررران اخرررت ف یایررران اخرررت ف ، ، ((مطمررر ن نیسررری مطمررر ن نیسررری تصرررور مررری کنرررد، تصرررور مررری کنرررد، ) ) ظررراهرا ظررراهرا : : در عبررراری بمررردیدر عبررراری بمررردییرررا یرررا 

( ( حررد  مرری زنررد حررد  مرری زنررد ) ) بنظررر مرری آیررد بنظررر مرری آیررد ! ! ... ... ههایررن جررا بجررا ی قرردری را، ابترردا در ارویررا و بمررد در ارررق آسرریا تا یررد کررردایررن جررا بجررا ی قرردری را، ابترردا در ارویررا و بمررد در ارررق آسرریا تا یررد کرررد

نقارری مهررم تررر نقارری مهررم تررر تررا تررا اررده انررد اررده انررد   آتمرران و ژایررن دعررویآتمرران و ژایررن دعرروی... ... کرره بررا از میرران رپررتن تهدیررد ارروروی و اتحرراد دو برراره آتمررانکرره بررا از میرران رپررتن تهدیررد ارروروی و اتحرراد دو برراره آتمرران

  ...  ...  دااته باانددااته بااند  و مستقش تر در عرصه روابط بین اتمللیو مستقش تر در عرصه روابط بین اتمللی

  

؟ ؟ !!««پا ررررر نه پا ررررر نه » » و گمررررران هرررررای و گمررررران هرررررای   حرررررد حرررررد ! ! ««علمانررررره علمانررررره » » ای ای تصرررررورتصرررررور  ––  ترررررازه بمرررررد از ایرررررن صرررررغرا و کبرررررراترررررازه بمرررررد از ایرررررن صرررررغرا و کبررررررا

، ، MMaauullllچطرررور؟ بارررنوید از آقرررای چطرررور؟ بارررنوید از آقرررای . . کرررور اتزامرررای سررررمایه را دنبررراش مررری کننررردکرررور اتزامرررای سررررمایه را دنبررراش مررری کننرررد  ییمتوجررره مررری ارررود کررره واقمیررری هرررامتوجررره مررری ارررود کررره واقمیررری هرررا

و برررن و توکیرررو را و برررن و توکیرررو را   دو حاد ررره مهرررم ات ررراق اپتررراددو حاد ررره مهرررم ات ررراق اپتررراد، ، ((دعررراوی  رررد و نقررریی اسرررتاد دعررراوی  رررد و نقررریی اسرررتاد ) ) در همرررین ا نرررا  در همرررین ا نرررا  : : کررره مررری پرمایررردکررره مررری پرمایرررد

. . مواجرره کررردمواجرره کرررد( ( برررای تقسرریم رهبررری بررا آتمرران و یررا تقسرریم جهرران بررا ژایررن برررای تقسرریم رهبررری بررا آتمرران و یررا تقسرریم جهرران بررا ژایررن ) ) بررا امتنررا  جرردی اررری ان اصررلی خررود بررا امتنررا  جرردی اررری ان اصررلی خررود 

ر ررری  ر ررری  ( ( اکبرررر اکبرررر ) ) مررری دی، آتمررران و بررررخ ف میرررش و اصررررار جرررورج برررو  مررری دی، آتمررران و بررررخ ف میرررش و اصررررار جرررورج برررو    59955995در اواخرررر سررراش در اواخرررر سررراش   ––حاد ررره اوش حاد ررره اوش 

ینتون نماینرررده ارویرررا در مررر اکرای صرررل ، ینتون نماینرررده ارویرررا در مررر اکرای صرررل ، جمهرررور آمری رررا، یرزدوگویرررار دبیرررر کرررش وقررری سرررازمان ملرررش، تررررد کرررارجمهرررور آمری رررا، یرزدوگویرررار دبیرررر کرررش وقررری سرررازمان ملرررش، تررررد کرررار

پاررررارهای زیررررادی برررررای برسررررمیی اررررناختن کرواسرررری و اسررررلوونی پاررررارهای زیررررادی برررررای برسررررمیی اررررناختن کرواسرررری و اسررررلوونی ... ... حترررری اصرررررار بسرررریاری از یرررراران ارویررررا یحترررری اصرررررار بسرررریاری از یرررراران ارویررررا ی

مرررری دی، از آنجررررا کرررره نخسرررری مرررری دی، از آنجررررا کرررره نخسرررری   59915991م قررررای سررررران آمری ررررا و ژایررررن در پوریرررره سرررراش م قررررای سررررران آمری ررررا و ژایررررن در پوریرررره سرررراش   ––حاد رررره دوم حاد رررره دوم . . وارد کررررردوارد کرررررد

ترررازه متوجررره ترررازه متوجررره .. .. ..زرگرررانی امتنرررا  ورزیرررد، برررا ا سررری روبررررو اررردزرگرررانی امتنرررا  ورزیرررد، برررا ا سررری روبررررو اررردوزیرررر ترررازه ژایرررن از دادن امتیرررازای دو جانبررره باوزیرررر ترررازه ژایرررن از دادن امتیرررازای دو جانبررره با

( ( بررین اتمللرری بررین اتمللرری   ییاانیروهررنیروهررآرایرر  آرایرر  ) ) سررطحی از مسرراته سررطحی از مسرراته   تحلیررشتحلیررشیرره یرره ... ... کلرری عوامررش دی رررکلرری عوامررش دی ررر+ + ایررن حرروادر ایررن حرروادر کرره کرره مرری اررود مرری اررود 

      ......وتی حا  چراوتی حا  چرا  آمدی جانم به قربانیآمدی جانم به قربانی  ..ددرا اجازه نمی دهرا اجازه نمی ده

  

زمینررری و دریرررا ی و هررروا ی و پ رررا ی، زمینررری و دریرررا ی و هررروا ی و پ رررا ی، پرمانرررده کرررش قررروا، پرمانرررده کرررش قررروا، ! ! ««کررراف سررر ید کررراف سررر ید » » آقرررای آقرررای چررررا چررررا هررریی مملررروم نیسررری هررریی مملررروم نیسررری 

میلیرررارد د ر در سررراش، میلیرررارد د ر در سررراش،   066066قریرررب قریرررب   ،،مررراتیمررراتی  ام انرررایام انرررایکلررری کلررری برررا برررا ، ، ات نتیررره ارررماتیات نتیررره ارررماتینظرررامی نظرررامی ییمررران ییمررران نررراتو، نررراتو، ر ر سررروار برررسررروار بررر

هواییمرررا، هواییمرررا،   5901959019تانررره، تانررره،   19911991ویران رررر، ویران رررر، سررر حهای سررر حهای پنررری و ارتبررراطی گسرررترده، پنررری و ارتبررراطی گسرررترده، وسرررا ش وسرررا ش ، ، عظررریمعظررریم  صرررنمتیصرررنمتیتررروان تررروان 

، ، و بیوتوژیرررهو بیوتوژیررره  روبررری و اررریمیا یروبررری و اررریمیا یاتمررری و می اتمررری و می بمرررب بمرررب نررراو، نررراو،   109109طیررراره هرررای دور زن، اررر اری هرررای رادار گریرررز، طیررراره هرررای دور زن، اررر اری هرررای رادار گریرررز، 

در سراسرررر دنیرررا، در سراسرررر دنیرررا،   ،،حا رررر بررره یرررراقحا رررر بررره یرررراقنیرومنرررد، نیرومنرررد، سررریار و سررریار و ارتاررری ارتاررری برررا برررا   ،،پمررراشپمررراشآمررراده و آمررراده و   یای ررراه نظرررامییای ررراه نظرررامی  996666بررری  از بررری  از 

  ،،((د د سررررسرررر    نرررنرررججدوران دوران ) )   مررری دیمررری دی  59195919سررراش سررراش بررره بررره ... ... اوج قررردریاوج قررردریدر در هنررروز هنررروز را امیریاتیسرررم آمری رررا، را امیریاتیسرررم آمری رررا، چرررچرررمملررروم نیسررری مملررروم نیسررری 

رقیرررب، بازمانررده نازیسرررم، رقیرررب، بازمانررده نازیسرررم، از ایررن دو کاررور از ایررن دو کاررور . . ؟ اپتررراد؟ اپتررراد!!««آتمررران و تقسرریم جهرران برررا ژایررن آتمررران و تقسرریم جهرران برررا ژایررن تقسرریم رهبرررری بررا تقسرریم رهبرررری بررا » » ب  ررر ب  ررر 

      ؟ ؟ !!در عرصه روابط بین اتمللی دااته باانددر عرصه روابط بین اتمللی دااته بااند  دعوی کرد تا نقای مهم تر و مستقش تردعوی کرد تا نقای مهم تر و مستقش تر



ر رررری  ر رررری  ( ( ر ر اکبرررراکبرررر) ) پراخرررروان تروریسررررتی جررررورج بررررو  پراخرررروان تروریسررررتی جررررورج بررررو    ––  مرررری دیمرررری دی  59955995حاد رررره نن ررررین سرررراش حاد رررره نن ررررین سرررراش تررررا این رررره تررررا این رررره 

. . را برررر بررراد دادرا برررر بررراد داد  MMaauullllآقرررای آقرررای م رررحه م رررحه تصرررورای تصرررورای تمرررام تمرررام ! ! ««نظرررم نررروین جهرررانی نظرررم نررروین جهرررانی » » در مرررورد نررروعی در مرررورد نررروعی آمری رررا آمری رررا جمهرررور جمهرررور 

؟ ؟ !!بررا آتمرران و تقسرریم جهرران بررا ژایررنبررا آتمرران و تقسرریم جهرران بررا ژایررنری ری برربررم رهم رهتقسرریتقسررییررا یررا ! ! ««چنررد قطبرری چنررد قطبرری جهرران جهرران » » انررداز انررداز لررط لررط ه غه غمملرروم اررد کرره نظریررمملرروم اررد کرره نظریرر

! ! ««سوسیاتیسررررم کارچرررراق کنرررری سوسیاتیسررررم کارچرررراق کنرررری » » صرررراحب منصرررربان صرررراحب منصرررربان دیوانسررررا ری دیوانسررررا ری   ––  پررررری پرویاارررری امیراترررروری اررررورویپررررری پرویاارررری امیراترررروری اررررورویبررررا بررررا 

در ایررن در ایررن ونیسررم ونیسررم ممکررارگری و ککررارگری و کجنررب  جنررب  راررد مبررارزه طبقرراتی، راررد مبررارزه طبقرراتی، احتمرراش احتمرراش ملرری و مترقرری، ملرری و مترقرری، انق برری، انق برری، نررا آرامرری هررای نررا آرامرری هررای بررروز بررروز 

! ! ««آزادی و دم راسرررری آزادی و دم راسرررری » » نررررام نررررام ببسرررراده توحرررران سرررراده توحرررران   ،،پریررررب اپ ررررار عمررررومیپریررررب اپ ررررار عمررررومیبرررررای برررررای ... ... یررررا آن جغراپیررررای مملرررروم سیاسررررییررررا آن جغراپیررررای مملرررروم سیاسرررری

. . چینررری مررری کنررردچینررری مررری کنررردزمینررره زمینررره اررررایط ا رررطراری اررررایط ا رررطراری در در جهررران جهررران واش اسرررتریتی واش اسرررتریتی   ––  سررررمایه داریسررررمایه دارینظرررم واحرررد نظرررم واحرررد حقررروقی حقررروقی توجیررره توجیررره 

. . ب  رررر جهانسرررا ری اسررریب  رررر جهانسرررا ری اسررری  ،،تیتیاوتی اراررری مرررااوتی اراررری مرررااتزامرررای اتزامرررای تررراب  تررراب  سررررمایه نررراطق، سررررمایه نررراطق،   ،،امیریاتیسرررم آمری ررراامیریاتیسرررم آمری رررامملررروم ارررد کررره مملررروم ارررد کررره 

، ، راراراتررروری راتررروری ییامامی یرررارچ ی ی یرررارچ ی ... ... آتمرررانی یرررا ژاینررریآتمرررانی یرررا ژاینررریقررراتبی، قررراتبی، هرررر هرررر در در قررردری، قررردری، تقسررریم تقسررریم ارررریه، ارررریه، قبررروش قبررروش برررا برررا ، ، ررامیراتررروامیراتررروچرررون چرررون 

                    ..ی کندی کند ی م ی مننس واش می برد، س واش می برد، یر یر ززبب

  

مسرررراعد مسرررراعد   ییگرایاررررگرایارررربررررا بررررا   مرررردرجمرررردرج  تمبیرررررتمبیررررریرررره یرررره   ،،MMaauullllآقررررای آقررررای ! ! ««عمقرررری عمقرررری » » حرررراش چنررررد کلمرررره در مررررورد تحلیررررش حرررراش چنررررد کلمرررره در مررررورد تحلیررررش 

کرررره برررره سیاسرررری کرررره برررره سیاسرررری ی ی   مجموعرررره ای کامررررش از رپتارهررررامجموعرررره ای کامررررش از رپتارهررررا. . آتمرررران و ژایررررنآتمرررران و ژایررررن  ««قرررردری هررررای غیررررر نظررررامی قرررردری هررررای غیررررر نظررررامی » » برررره برررره بی بی سررررسررررنن

برررا آن برررا آن کررره کررره  رررم ها ی  رررم ها ی وابسرررت ی متقابرررش و وابسرررت ی متقابرررش و   ––  99. . عمرررومی در یررر یر  تقسررریم کرررارعمرررومی در یررر یر  تقسررریم کررراری ی تمرررایلتمرررایل  ––  55: : خرررارجی مربوطنررردخرررارجی مربوطنرررد

ارجررر  ارجررر    ––  11. . سرررود تواپقرررای دو یرررا چنرررد جانبرررهسرررود تواپقرررای دو یرررا چنرررد جانبررره  برررهبرررهسیاسررری هرررای ایمنررری خرررود مخترررار، سیاسررری هرررای ایمنررری خرررود مخترررار، ترررر  ترررر    ––  99. . م زمررره دارنررردم زمررره دارنرررد

بررره آرایاررری هماهنررر ، بررررای اجتنررراب از اسرررتمماش قهرررر در حرررش و بررره آرایاررری هماهنررر ، بررررای اجتنررراب از اسرررتمماش قهرررر در حرررش و مهرررد مهرررد تت  ––  11. . مملررروممملرررومرد رد اادر مرررودر مرررودن مررر اکره دن مررر اکره ررمماررراررر

  . . یه سمی گیری عام در جهی وسا ش و هدف های اقتصادی در روابط خارجییه سمی گیری عام در جهی وسا ش و هدف های اقتصادی در روابط خارجی  ––  00. . پصش اخت پایپصش اخت پای

  

در روابرررط برررین اتمللررری، بررره ح رررظ منررراپ  آتمررران و در روابرررط برررین اتمللررری، بررره ح رررظ منررراپ  آتمررران و « « غیرررر نظرررامی غیرررر نظرررامی » » در گ ارررته، ایرررن نزدی ررری در گ ارررته، ایرررن نزدی ررری : : مررری پرمایررردمررری پرمایرررد

برره آمررادگی قبلرری ارررایط داخلرری و خررارجی برراز برره آمررادگی قبلرری ارررایط داخلرری و خررارجی برراز وترری سیاسرری هررای موپررق آتمرران و ژایررن وترری سیاسرری هررای موپررق آتمرران و ژایررن . . ژایررن کمرره زیررادی کررردژایررن کمرره زیررادی کرررد

  : : ، که به ار  زیرند، که به ار  زیرندمی گرددمی گردد

  . . ی صادراتیی صادراتیراد اقتصادی ساتم، مت ی بر صنای  کارگاهی و با استمدادراد اقتصادی ساتم، مت ی بر صنای  کارگاهی و با استمدادیه یه   ––اتف اتف 

  برررره آنبرررره آنکامررررش کامررررش سیاسرررری خررررارجی برررره سررررود جبهرررره آمری ررررا و وابسررررت ی سیاسرررری خررررارجی برررره سررررود جبهرررره آمری ررررا و وابسررررت ی عرصرررره عرصرررره در در جررررام  جررررام    تواپررررقتواپررررق    ––ب ب 

  . . بلحاظ امنیتیبلحاظ امنیتی

  . . مردود امردن سیاسی های ایمنی خود مختار و قبوش ارگان قدرتی کام  نا متوازنمردود امردن سیاسی های ایمنی خود مختار و قبوش ارگان قدرتی کام  نا متوازن  ––پ پ 

پ رررای برررین اتمللررری برررا  برررای، هرررم بلحررراظ مطاتبرررای امنیتررری و هرررم بلحررراظ یررره نظرررم اقتصرررادی پ رررای برررین اتمللررری برررا  برررای، هرررم بلحررراظ مطاتبرررای امنیتررری و هرررم بلحررراظ یررره نظرررم اقتصرررادی یررره یررره   ––ی ی 

  . . ««محصور محصور » » آزاد وتی آزاد وتی 

  . . ایارانه آمری اایارانه آمری ارساز هم اری بین اتمللی، تحی پرماندهی هرساز هم اری بین اتمللی، تحی پرماندهی هچند جانبه و کاچند جانبه و کای ی ساختارهاساختارها  ––ر ر 

باارررند، انتخررراب سیاسررری مطلررروب خرررود را بررره باارررند، انتخررراب سیاسررری مطلررروب خرررود را بررره   قرررادرقرررادرکررره کررره ای ای   آمرررادهآمرررادهن ن  ا ایی، وجرررود ارررر، وجرررود ارررراین رررهاین ررره  برررا خربرررا خرو و   ––ج ج 

ایرررن هرررر دو کارررور، ایرررن هرررر دو کارررور، ارررریه اصرررلی ارررریه اصرررلی ترررا بحررراش، ترررا بحررراش، ، کررره ، کررره ناگ تررره نمانررردناگ تررره نمانرررد. . تحمیرررش کننررردتحمیرررش کننرررد« « قررردری غیرررر نظرررامی قررردری غیرررر نظرررامی » » ایرررن دو ایرررن دو 

  . . پرانسه در کنار آتمانپرانسه در کنار آتماندر بمدی در بمدی + +   ((کرد کرد می می ت مین ت مین را را آتمان و ژاین آتمان و ژاین های های یی یی موپقموپقکه که ) )   آمری ا بودآمری ا بود

  

  ،،««ظرررامی ظرررامی قررردری غیرررر نقررردری غیرررر ن» » دو دو ایرررن ایرررن ، ، آتمررران و ژایرررنآتمررران و ژایرررن، ، MMaauullllآقرررای آقرررای طرررر  طرررر  برررا ایرررن ت اصررریش، ییداسررری کررره برررا ایرررن ت اصررریش، ییداسررری کررره 

. . را در برررر مررری گیرررردرا در برررر مررری گیررررددر اررررق و غررررب و ارررماش و جنررروب در اررررق و غررررب و ارررماش و جنررروب   ،،همررره خلرررق هرررا و ملررری هرررای جهرررانهمررره خلرررق هرررا و ملررری هرررای جهرررانکررره کررره بجرررای خرررود، بجرررای خرررود، 

، ، ططبررردون قیرررد و ارررربررردون قیرررد و اررررلیم لیم سرررسرررتتجرررز جرررز ؟ ؟ ... !... !موپرررق اررروندموپرررق اررروندم رررش آتمررران و ژایرررن، م رررش آتمررران و ژایرررن،   ،،نررردنرررداگرررر مررری خواهاگرررر مررری خواهچررراره ای ندارنرررد، چررراره ای ندارنرررد، هررریی هررریی 

                  ... ... خدا نصیب ن ندخدا نصیب ن ند. . تمام عیار در برابر امیریاتیسم آمری اتمام عیار در برابر امیریاتیسم آمری اسرسیردگی سرسیردگی 



تهیررره تهیررره نرررو  بارررر نرررو  بارررر رسرررت اری رسرررت اری ، چهرررار سرررناریو بررررای ، چهرررار سرررناریو بررررای MMaauullllآقرررای آقرررای ! ! ««تحلیرررش عمقررری تحلیرررش عمقررری » » مبنرررای همرررین مبنرررای همرررین   برررربرررر

  ! ! واسررریواسررریررپرمانپرمانآمری رررا آمری رررا امیریاتیسرررم امیریاتیسرررم ، ، ((جهررران چنرررد قطبررری جهررران چنرررد قطبررری ) )   سرررناریوسرررناریو  ررهرررر چهررراهرررر چهرررادر در چرررون چرررون . . کررره ن رررو و نیرررر کررره ن رررو و نیرررر   دیررردهدیرررده

برررا خیررراش راحررری، برررا خیررراش راحررری،   ،،حرررق داردحرررق داردهرررر جرررا کررره هسررری، هرررر جرررا کررره هسررری، پرقررری نمررری کنرررد، پرقررری نمررری کنرررد، ... ... هرررر خلقررری و ملتررری یرررا کاررروریهرررر خلقررری و ملتررری یرررا کاررروریوتررری وتررری . . همرررینهمرررین

قررردری برررزر  قررردری برررزر    ––  اوشاوش: : هررراهررراسرررناریوی سرررناریوی ؟ ؟ !!. . ....ااررردااررردنررروکر آمری رررا بنررروکر آمری رررا بمررری خواهرررد، مررری خواهرررد، هرررر طرررور هرررر طرررور دغدغررره خررراطر، دغدغررره خررراطر، هررریی هررریی بررردون بررردون 

. . غیرررر نظرررامی پمررراشغیرررر نظرررامی پمررراشقررردری قررردری   ––غیرررر نظرررامی امتنررراعی و چهرررارم غیرررر نظرررامی امتنررراعی و چهرررارم دری دری قرررقررر  ––سررروم سررروم . . متمرررارف مررررددمتمرررارف مررررددقررردری قررردری   ––دوم دوم . . سرررنتیسرررنتی

    ... ... ، مدش آتمان و ژاین، مابقی باد هوا، مدش آتمان و ژاین، مابقی باد هوارهبر آمری ارهبر آمری ا

          

رویررررداد ترررراریخی م ترررروب، رویررررداد ترررراریخی م ترررروب،   ،،برررره چنررررد ن تررررهبرررره چنررررد ن ترررره، ، MMaauullllپقررررط برررررای تقویرررری ح ررررور  هررررن آقررررای پقررررط برررررای تقویرررری ح ررررور  هررررن آقررررای   ،،در یایرررراندر یایرررران

. . هرچرررره بادابررررادهرچرررره بادابرررراد  ،،مرررری خرررروانم و سرررررا  کررررارم مرررری روممرررری خرررروانم و سرررررا  کررررارم مرررری رومیاسررررین برررره گررررو  خررررر یاسررررین برررره گررررو  خررررر : : فف، بقرررروش ممرررررو، بقرررروش ممرررررومرررری کررررنممرررری کررررنماارررراره اارررراره 

، از میرررردان هررررای جنرررر ، ، از میرررردان هررررای جنرررر ، ات نتیررررهات نتیرررره  طرررروش اقیررررانو طرررروش اقیررررانو برررره برررره دور، دور، نسرررربتا نسرررربتا در پاصررررله ای در پاصررررله ای آمری ررررا، آمری ررررا، ویران ررررر ویران ررررر امیریاتیسررررم امیریاتیسررررم 

برررا پررررو  سررر  ، برررا پررررو  سررر  ، را دوارررید، را دوارررید،   یررراران نررروبتییررراران نررروبتیایرررن ایرررن   ،،مررری توانسررریمررری توانسررریترررا ترررا ابتررردا، ابتررردا، ان، ان، ماررروق دور مررراجراجو ی ارویا یرررماررروق دور مررراجراجو ی ارویا یررر

را خررراتی کررررد، را خررراتی کررررد،   ......و بلژیرررهو بلژیررره  و هلنررردو هلنرررد  ان لسرررتان و پرانسررره و آتمرررانان لسرررتان و پرانسررره و آتمررران  ––گرپترررار گرپترررار جیرررب رقیبررران جیرررب رقیبررران وسرررا ش ویران رررری، وسرررا ش ویران رررری، 

؟ ؟ !!گوارررماتی دادگوارررماتی داد... ... بررره رو  آمری رررا ی، اسرررت اده از بمرررب اتمررری، کارررتار دههرررا هرررزار غیرررر نظرررامیبررره رو  آمری رررا ی، اسرررت اده از بمرررب اتمررری، کارررتار دههرررا هرررزار غیرررر نظرررامی  ،،راراژایرررن ژایرررن و بمرررد و بمرررد 

  برررازی بررررد،برررازی بررررد،هرررای کررر ن، هرررای کررر ن، سرررود سرررود و و ... ... جنررره اوش و دوم جهرررانیجنررره اوش و دوم جهرررانیدو دو در در مم رررن مم رررن کمتررررین  رررایمای کمتررررین  رررایمای برررا برررا صررره این ررره صررره این ررره خ خ 

  هرررم در دسررری گرپررری،هرررم در دسررری گرپررری،  ژایرررن راژایرررن رااپسرررار یاداررراهی اپسرررار یاداررراهی . . مهرررار کرررردمهرررار کررررد... ... اپتررراده بررروداپتررراده برررودبررره دریررروزگی بررره دریررروزگی کررره کررره ، ، رارا  ارویرررای غربررریارویرررای غربررری

و نازیسرررم، و نازیسرررم،   نررره بررررای ر رررایی بازمانررردگان پاایسرررمنررره بررررای ر رررایی بازمانررردگان پاایسرررم! ! ««دم راسررری دم راسررری » » تنررر  تنررر  بیمرررار و بیمرررار و سررروار برررر اسرررب پرسررروده و سررروار برررر اسرررب پرسررروده و 

برره رو  آمری رررا ی، پقررط بررررای پریررب اپ رررار عمرررومی، برره رو  آمری رررا ی، پقررط بررررای پریررب اپ رررار عمرررومی،   ه،ه،ریاکارانرررریاکارانرررکررره کررره ... ... ندااررینداارریبررره ایررن کرررار بررره ایررن کرررار نیررازی نیررازی دی رررر دی رررر چررون چررون 

در برابرررر دی تررراتوری انق بررری یروتتاریرررا، در برابرررر دی تررراتوری انق بررری یروتتاریرررا، ... ... در مرررورد چ رررون ی ا سررری هیتلرررر و اررررکا در مرررورد چ رررون ی ا سررری هیتلرررر و اررررکا   ایجررراد آاررر ته پ رررریایجررراد آاررر ته پ رررری

؟ ؟ !!بررره میررران کاررریدبررره میررران کاررریدرا را ... ... یاتیسرررتییاتیسرررتیاررروروی سوساررروروی سوساتحررراد جمررراهیر اتحررراد جمررراهیر از طررررف از طررررف   موهرررومموهرررومملررره ملررره ححیرررای یرررای سرررن  تمرررام گ ااررری، سرررن  تمرررام گ ااررری، 

  ... ... را مصادره کردرا مصادره کرد  جهان سرمایه داریجهان سرمایه داریتا تا 

                        ر ا خسروی ر ا خسروی                                                                                                                                                 

    

    


