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س جمهور دونالد ترامپ و دولت وی کار کند. برای آنکه های آینده روسیه ناگزیر است با رئیدرسال

این کار بیشترین تأثیر و کارآمدی را داشته باشد ما باید به طور جزئی و تفضیلی دریابیم که رئیس 

ای جمهور جدید و اعضای تیم وی معرف چه چیزی هستند. مقاله تحلیلی پیش رو توسط نویسنده

ا نظام امریکا و نسبت به هرکسی که در آن روی کار بیاید به تحریر درآمده است که در رابطه ب

ی این مطلب یکی از نخستین کارشناسان روسی منتقد دیدگاه انتقادی دارد. از قرار معلوم نویسنده

بود که آن ایام  2011نسبت به دولت باراک اوباما و هیالری کلینتون وزیر امورخارجه وی در سال 

نویسنده مبتکر  2012آمد. در سال ست( به شمار مییا )ری« وعبازشر»اوج سیاست به اصطالح 

های غیرتجاری در روسیه بود که تا  حد زیادی در زمینه فعالیت سازمان« قانون عوامل خارجی»

 سامان یافت.              
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ه تحلیل انتقادی از دولت ترامپ مستلزم درنظرگرفتن منافع بلندمدت فدراسیون روسیه و کشوری است ک

و « اهلیبرال»جانشین اتحاد شوروی و پیروزی بزرگ بر فاشیسم است. جهان یک ساختار دوبعدی متشکل از 

اتحاد  1930نیست. جهان حداقل دارای یک ساختار سه بعدی است. همانطور که در دهه « کارانمحافظه»

یز دارای مواضع ضدیهود بود: اما کرد. آدُلف هیتلر نداری انتقاد میشوروی از امریکا به عنوان سیستم سرمایه

 کامال آشکار شد.     1941ژوئن  22انتقاد از امریکا به اتحاد جماهیر شوروی و رایش سوم نینجامید و این امر در 

ای از فرصت برای هرج و مرج خاصی که با انتخاب ترامپ در نظام امریکا به وجود آمد بدون تردید، پنجره

ممکن است نسبتا به سرعت بسته شود. برای استفاده از این « پنجره»ال، این روسیه گشوده است. با این ح

ها، ایدئولوژی و ماهیت عملکرد رئیس جمهور جدید را مورد مطالعه سرعت و بادقت شخصیتفرصت، باید به

 قرار دهیم.   

 

به معنای شکست احزاب دموکراتیک که  پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نه تنها

خواه، همواره رو هم بوده است. تجسم این اکثریت جمهوریخواه میانهبلکه به معنای شکست حزب جمهوری

ژنرال آیزنهاور بود که در طول جنگ جهانی دوم فرماندهی قوای نظامی امریکا را برعهده داشت. جرج بوش 

اقیانوس آرام قرار گرفت )وی همچنین متعلق به بخش مرکزی « محور»پدر هم علیه کشورهای واقع در 

خواه خواه سنتی بود که از حمایت از ترامپ امتناع ورزید. آیزنهاور از نظر اعتقادات، جمهوریجمهوری

زدایی مخالف بود، کاری است که ژنرال جرج پاتن را از فرماندهی برکنار کرد، چراکه وی با برنامه نازیمحافظه

کرد و درصدد بود جنگ با رایش سوم را  به جنگ علیه اتحاد شوروی وطئه یهودستیزی را تشویق میتئوری ت

 بکشاند.  

« کمیته امریکا باالتر از همه»خواه ضمن جانبداری از ترامپ وارث گروه منزوی جناح راست حزب جمهوری

ود داشت. این کمیته وج 1941( در دسامبر Перл Харборاست که تا پیش از حمله به پرل هاربر )

( و چارلز لیندبرگ Генри Фордهای طرفدار نازی از قبیل هنری فورد )نمایندگان بانفوذ دیدگاه

(Чарльз Линдбергرا متحد کرده بود که البته نه به دلیل صلح ) طلبی آنها بلکه به این علت که از هیتلر

کند دند. زمانی که ترامپ به طور علنی اعالم میکردند خواهان ممانعت از ورود امریکا به جنگ بوحمایت می

 .[1] است، وی آگاهانه از هواداران امروزی آنها کمک خواسته است« امریکا باالتر از همه»

اظهار داشت که قصد دارد جیمز متیس ژنرال سپاه  -رئیس جمهور منتخب -ترامپ   2016دسامبر  1

رت دفاع منصوب نماید. ترامپ با افتخار خاطرنشان کرد که تفنگداران دریایی ایاالت متحده را در پست وزا

 .[2]«جرج پاتن امروزی است»-متیس 

 پاتن در خاطرات خود این جمالت را ثبت کرده است: 

ها در این  است ما از واقعیت عدم تعلق آنها به اروپا واقف نیستیم، آنها در واقع به آسیا دشواری درک روس

 ها نیستیم همانطور کهاندیشند. لذا ما به قادر به درک روسای دیگر میه گونهتعلق دارند و از این رو ب
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ها را بفهمیم، با وجود تجربه زیاد از معاشرت و تعامل با آنها باید گفت، بدون ها یا ژاپنیتوانیم  چینینمی

برای فهمیدن  احتساب این شناخت که برای کشتن آنها چه مقدار سرب و آهن نیاز است، شخصا عالقه خاصی

شمارند، ها باید گفت که آنها حیات بشری را محترم نمیطبع روس« شاخص»آنها ندارم. عالوه بر دیگر خصایص 

 .[3] «های مزمن هستند...آنها حرامزاده، بربر و الکلی

در تصادف اتومبیلش با یک کامیون به شدت مجروح شد و بر اثر جراحت شدید  1945دسامبر  21پاتن در 

کار امریکا تبدیل ی سمبولیکی برای تمامی راستگرایان افراطی محافظهذشت. از این پس، وی به چهرهدرگ

 .  [4]شد

این امر حائز اهمیت است که به یاد داشته باشیم، هم ژنرال متیس و هم ژنرال فلین که از جانب ترامپ در 

های اوباما بودند. با وجود ت(، از ژنرالپست مشاور امنیت ملی منصوب شده بود )در حال حاضر برکنار شده اس

، سیاست به «راست افراطی»های دولت رئیس جمهور دموکرات، آنها را عزل کردند، چراکه این دو این، قرقی

 کردند.تری را دنبال  میفراطیمراتب خطرناکتر و ا

 

 دوستی با روسیه به سبک ترامپ

فاز  -به خاطر داشته باشیم که ریگان بازیگری قهار بود  - ریگان و گورباچف« دوستی»ظاهرا پس از برقراری 

فعال فروپاشی شوروی بنا نهاده شد که توسط یلتسین خاتمه یافت. اظهارات چاپلوسانه ترامپ درباره پوتین 

هم دقیقا به همان صورت، وظیفه تیلرسون و فرماندهی نظامی وی را برای سرکوبی روسیه و متحدان آن یعنی 

 «.   راحت کرده است»ن، ایران و چی

تصور در این باره که ترامپ شیفته و مفتون روسیه و رئیس جمهور پوتین شده و خواهان دوستی با وی است 

درنگ این ادعاهای تبلیغاتی العاده حریص است، وی بیتوهمی بیش نیست. ترامپ، اساسا انسانی نادان و فوق

روسیه )اوستیای جنوبی و کریمه( را تصرف کرده و با اقتدار و  های مجاورامریکا را پذیرفت که پوتین سرزمین

کند. در واقع چنین شخصی باب میل ترامپ است، ها بر کشور حکومت میبه نفع حلقه محدودی از الیگارش

از آنجایی که خود وی، خواهان انجام چنین اقداماتی است. ستایش ترامپ از پوتین بیش از آنکه تأییدی برای 

 توهین نسبت به اوست. وی باشد 

همچنین به دروغ از عالقه مشترک ترامپ و پوتین به هنرهای رزمیِ ترکیبی و آشنایی آنها با فئودور یِمِلیاننکو 

(Федор Емельяненко قهرمان هنرهای رزمی، که ترامپ از سخنان وی در امریکا حمایت کرد سوء )

و « انصاف»ن با ورزش جودو که بر پایه اصولی همچون تعبیر شده است. در آن زمان آشنایی زود هنگام پوتی

قرار دارد به عنوان سرگرمی مورد عالقه وی، و گرایش ترامپ نسبت به هنرهای رزمی « بازی جوانمردانه»

 گرفت.گری است، مورد توضیح و تفسیر قرار میی تمایل به خشونت و سطلهخشن که بر پایه

سخن بگوید، آمادگی و تمایلی برای مذاکرات بین دو « دو مرد»مانند زمانی که ترامپ وعده داد با پوتین ه

 ( را بکار می گیرد، جایی کهВестернشریک برابر وجود نداشت. ترامپ اصطالح خاصی از فیلم وسترن )
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کند، تیر اقدام میکالنتری که کاله سفیدی به سر داشت با این عبارت که وی برای حل مشاجره به کمک هفت

 آید. هایی فائق میدهد. البته، کالنتر همواره در چنین دوئلفقیر کاله سیاه را مورد خطاب قرار میگاوچران 

دیگربار پلیس جهان خواهد شد. محاسبه ترامپ برای پیروزی در « بزرگ»کند که امریکای ترامپ تصور می

ودجه نظامی این کشور و به منزله تمایل صریح و آشکار امریکا برای افزایش قابل توجه ب« تبادل آتش»

ای امریکا برای روسیه و چین درنظر گرفته شده است ای آن است. البته زرادخانه هستههای هستهزرادخانه

از سوی ترامپ، « دوستی»)امریکا برای سوریه یا ایران به حد کافی سالح متعارف در اختیار دارد(. پیشنهاد 

تون است که با توجه به خصوصیات روانی و روحیات رئیس جمهور اوباما و کلین« بازشروع»گزینه نظامیِ طرح 

 روسیه آماده شده است.

 

 ناتو، خاورمیانه، چین: آنچه از ریاست جمهوری ترامپ در انتظار آنهاست 

های جنوب غربی و جنوب شرقی هستند. سه کشور ضمن ایران و چین مهمترین متحدان روسیه در جبهه

های شانگهای، از این ظرفیت دوجانبه و چه در چارچوب سازمان همکاری همکاری با یکدیگر چه در سطح

ی واقع در امتداد مرزهای جنوبی روسیه، از دریای مدیترانه تا اقیانوس آرام را توسعه برخوردارند که کل منطقه

واهد داده و ایمن نمایند. ریاست جمهوری ترامپ نشان داد که تنش و وخامت در سراسر این جبهه افزایش خ

یافت، و خیلی بیشتر از مواضع نسبتا تهاجمی که در زمان ریاست جمهوری اوباما اتخاذ شده بود پیشروی 

خواهد کرد. مشاوران نظامی ترامپ خواستار افزایش حضور نظامی در افغانستان و عراق هستند، شرکت اکسون 

(Exxonهم آماده ایفای نقشی تعیین )باشد.       ی از منابع عظیم انرژی منطقه میبردارکننده در شناسایی و بهره 

هدایت فرماندهی مشترک تحول ناتو را برعهده داشت،  2009تا  2007های ژنرال متیس، ضمن آنکه در سال

برداری از آن نیز بوده است. این مسئول توسعه قابلیت نظامی اوکراین و گرجستان و هماهنگی استفاده و بهره

انجامید. کامال بدیهی است که متیس   2008گرجستان در اوستیای جنوبی در سال  امر، در نهایت به شکست

 های ناتو برای پیشروی به جانب شرق نیست.  درصدد برچیدن برنامه

ای برای کاهش عملیات ناتو در نظرندارد. این امر مستلزم افزایش حق عضویت کشورهای عضو در ترامپ برنامه

های افراطی امریکا بود که بیم دارند ی از ناتو واکنش به ادعاهای تاریخی راستبودجه سازمان است. انتقاد و

ترین اقدامات امریکا را در اروپای شرقی و خاورمیانه محدود کند. آلمان از حمایت از امریکا برای اروپا تهاجمی

های یری از برنامهکردند برای جلوگامتناع ورزید. آلمان و فرانسه سعی 2011ماجراجویی در لیبی در سال 

ای با روسیه ترتیب دهند. امریکا که در شرایط جلب تهاجمی امریکا در رابطه با اوکراین، مذاکرات جداگانه

 حمایت کامل ناتو نبود با هدف افزایش توان نظامی اوکراین یک سری توافق دوجانبه با این کشور منعقد کرد.     

امریکایی در امور خاورمیانه در مقاله اخیر خود خاطرنشان  ( کارشناسРоберт Дрейфусروبرت دریفوس )

رم . به یاد دا[5]«انتصابات ترامپ در حوزه سیاست خارجی برای تحریک جنگ با ایران آمادگی دارند»کرد: 
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ای ثباتی شدید در سوریه و دمیدن در آتش گستردهکه متیس قبال، به ویژه به دلیل تالش برای گسترش بی

 مورد هدف قرارداده بود، برکنار گردید.که ایران را 

از وی خواست  مسئول نیروهای امریکایی در خاورمیانه شد اوباما 2010بالفاصله پس از آنکه متیس در آگوست 

ه شرح زیر تا فهرست مهمترین وظایفش را ارائه دهد. متیس در پاسخ سه مورد از مهمترین وظایف خود را ب

 .[6]«ایران -سه  ایران، شماره -ه دورایران، شما -1شماره »برشمرد: 

طلب ترامپ، اسالم و ایران مبارز را به های جنگژنرال»به نوبه خود هشدار داد:  1«واشنگنن پست»روزنامه 

 Поле боя» («The Field of»« )میدان جنگ». کتاب [7]«کنندعنوان تهدیدی جدی تلقی می

Fight») آید.شد درواقع فراخوانی برای جنگ با ایران به شمار می منتشر 2016( فلین هم که در جوالی سال 

ای با ایران هستند، بعید است با توجه به اینکه رئیس جمهور ترامپ و منصوبان نظامی وی مخالف توافق هسته

کشیدن این کشور با مقاومت جدی مواجه شود. بدون شک، ژنرال ای برای به چالشسعی در پیداکردن بهانه

( وزیر امنیت داخلی امریکا، نگرانی در رابطه با عراق را در جامعه امریکا تشدید Джон Келлиجُن کلی )

داشتن یقین حاصل کرده است که ایران بدون کم وکاست درصدد گسیل 2ای پارانوئیدیخواهد کرد. وی به گونه

  .[8] ه امریکاستاز طریق امریکای التین  به ایاالت متحد« اهللحزب»های شیعی و جهادگران تروریست

، مورد حمایت رکس «چین واحد»دادن به سیاست اظهارات ضدچین ترامپ، از جمله قصد وی برای خاتمه

ت که ( وزیر امور خارجه امریکا هم قرار گرفته است. وی بر این باور اسРекс Тиллерсонتیلرسون )

است:  ت. وی در این باره گفتهاس« مشابه اشغال کریمه توسط روسیه»سیاست چین در دریای چین جنوبی 

سی چین به ما باید این پیام روشن را به چین بدهیم که ساخت جزایر باید متوقف شود، و دوم آنکه دستر»

 .    [9]«این جزایر مجاز نخواهد بود

 Стивен Бэннонدر باالترین سطوح در مباحث مربوط به استراتژی، همراه با فلین و متیس، استیون بنن )

(Stephen Bannon) بریتبارد نیوز»( رئیس پورتال اینترنتی راست افراطی( »Breitbart News ،)

رسد انتخاب یکی از حامیان بانکداری که قبال در پنتاگون مشغول به کار بوده است نیز حضور دارد. به نظر می

ومتر شپ بسیار کاخ سفید توسط ترام« استراتژیست اصلی و مشاور ارشد»در نقش  [10]برجسته نژادپرستی

 –ن بنن استیو»( هشدار داد: Блумберг« )بلومبرگ»باشد. بیش از یک سال قبل از انتخابات، خبرگزاری 

 .   [11]«خطرناکترین استراتژیست سیاسی امریکاست

  

( ارائه Коатс(، کلی و کوآتس )Помпеоکند: متیس، پامپئو )کادر تمام تصمیمات را اتخاذ می

 قدرت رئیس جمهور ترامپ هستند.  ی سیاست بلوکدهنده

                                                           
1 .Вашингтон пост  
 . نام یک اختالل شخصیتی که با بدگمانی و شکاکیت شدید همراه است.  2
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ترین جناح سرمایه مالی ایاالت متحده امریکاست. سرمایه مالی به به معنای پیروزی تهاجمی –انتخاب ترامپ 

سرمایه مالی امریکا  2008منزله ادغام سرمایه بانکی و صنعتی در طلیعه قرن بیست است. از آغاز بحران 

 بیند.   نی سود و جایگاه خود را در معرض خطر میتصریح کرد به عنوان نیروی غالب جها

این چالش ها از چند سو به سرمایه مالی امریکا تحمیل شده بود: از جانب روسیه که از پیشنهاد مصرانه امریکا 

که در ارتباط با اهداف این کشور بود، امتناع ورزید. از جانب ایران که در برابر موقعیت « بازشروع»برای سیاست 

ها از جانب چین که به کرد. همچنین این چالشامریکا در نفت و گاز سرشار خاورمیانه مقاومت می غالب

شد؛ امریکا توسعه چین را تهدیدی برای تسلط بر منابع سرعت در حال پیشرفت است هم بر امریکا تحمیل می

 کند.    خام موجود در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقا تلقی می

کرد. و در حال حاضر ( تأمین میУолл-стритاستریت ) –ره اعتبار کسب وکار خود را در والترامپ هموا

 Стивен( رئیس شورای اقتصاد ملی و استیون منوچین )Гарри Кон (Garry Cohn)گری کون)

Мнучин (Steven Mnuchin)ای برجسته ( وزیر دارایی، در تیم اقتصادی رئیس جمهور جدید نقش

( هستند: کن تا پیش Голдман Сакс« )ساکس گلدمن»گذاری های بانک سرمایهاز خروجی دارند. هر دو

بود که « گلدمن ساکس»از دعوت به دولت ترامپ رئیس این بانک بود منوچین نیز شریک و معاون رئیس 

 –شود. یکی دیگر از نمایندگان سرشناس وال ( ملحق میДжордж Соросسپس به جورج سوروس )

باشد: وی با ( میلیاردر میРоберт Мерсер (Robert Mercer)روبرت مرسر ) –تیم ترامپ استریت در

های پیچیده و سرعت باالی تجارت موقعیت بزرگی در بازارهای مالی به دست آورده است. استفاده از الگوریتم

لی و بازسازی با حمایت ما  2016مرسر میلیارد که دارای دیدگاه راست افراطی است در جوالی و آگوست 

مجدد کمپین انتخاباتی ترامپ، وی را از سراشیبی مبارزات انتخاباتی نجات داد )در خصوص مرسر در ادامه 

 صحبت خواهد شد(.                 

سیاست خاجی امریکا به موتور ریاضت شدید اقتصادی، دسترسی به مواد خام ارزان، به ویژه به منابع انرژی، 

سازی هر ساختار تأمین نیروی کار ارزان تبدیل خواهد شد. ایاالت متحده همچنین بر خنثیکنترل بر بازارها، 

سیاسی که در برابر حرکت امریکا به سمت سلطه جهانی مقاومت کند، متمرکز خواهد شد. درواقع، رهبری 

افراد با میل  ترین جناح در ساختارهای نظامی امریکا است. اینترین روحیه و تهاجمیبلوک قدرت، متعصبانه

 الذکر را با استفاده از توان نظامی کشور تحمیل خواهند کرد.   و رغبت همه الزامات فوق

صرفا فراخوانی برای جلب آراء خاموش بوده است. و در حقیقت،  -« عظمت امریکا را احیاء خواهم کرد»شعار 

 این شعار جنگ صلیبی دولت ترامپ است. 

های اقتصادی و سیاسی رژیم گواه مطلقی درباره ماهیت اولویت -تیلرسونانتصاب وزیر امور خارجه رکس 

آید. تیلرسون پیشتر رئیس غول نفتی اکسون در اروپای شرقی و روسیه بوده است، سپس ترامپ. به حساب می

آوردن کنترل بخش دسترئیس هیئت مدیره این شرکت شد.  وی به خصوص زمانی که امریکا درصدد به

( Михаил Ходорковскийایر انرژی روسیه بود، مذاکراتی را با میخائیل خادارکوفسکی )بزرگی از ذخ

 .     [12]ترتیب داد
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پروژه تیلرسون بخشی از یک عملیات اطالعاتی پیچیده بود که هدف آن عالوه بر تصاحب کنترل بخش قابل 

ی یک انقالب رنگی و با ست درنتیجهبایتوجهی از ذخایر نفت وگاز روسیه، سرنگونی دولت آن بود. این امر می

 آمد.  ( م.خادارکوفسکی به دست میОткрытая Россия« )روسیه باز»حمایت مالی بنیاد 

( رئیس سرشناس اسبق شورای امنیت ملی Генри Киссинджерدر هیئت مدیره بنیاد، هنری کسینجر )

( که وابسته APCOنین شرکت آرسو )همچ. [13] و سپس وزیر امورخارجه امریکا با سرسختی خود راه یافت

به سازمان سیاست و در حوزه روابط عمومی فعالیت دارد در این پروژه حضور داشت. این شرکت به خصوص 

داد و همزمان عنوان مشتری شرکت اکسون به خادارکوفسکی در اقدامات سیاسی و اقتصادی وی مشاوره می

 را هم داشته است.  

برقراری کنترل بر ذخایر نفت وگاز خاورمیانه است. این میادین نفتی از لیبی تا دیگر هدف مهم استراتزیک، 

 –ایران امتداد یافته است. همکاری ایران و روسیه و منافع مشترک دو کشور در ثبات موقعیت در منطقه 

 خشم رهبران امریکا را برانگیخته است.   -ازجمله سوریه

رانی داشته است. هدف وی تابعیت ایران از منافع امریکا و تیلرسون نقش مهمی در طراحی سیاست ضد ای

سازمان سیا کودتایی را در ایران  1935آمیز و چه از طریق نظامی است. در سال شرکت اکسون چه از راه صلح

 سازماندهی کرد که به سرنگونی دولت مصدق انجامید. 

انگلیسی برای دسترسی به ذخایر نفتی  –ایی های امریکمناسبات دوستانه با اتحاد شوروی و عدم تمایل شرکت

ایران به دلیلی برای این کودتا تبدیل شد. حمایت ایران از تروریسم هم بهانه عملیات امروزی دولت امریکا 

 است. 

  

 بلوک قدرت  ترامپ 

 کننده سیاست بلوک قدرت ترامپ خواهند بود: شش چهره کلیدی تعیین

 فاع؛( وزیر دJames Mattisجیمز متیس ) -

 های سری سیا نظارت دارد(؛ مشاور امور امنیت ملی امریکا )شورای  امنیت  ملی  همچنین بر عملیات -

 ( وزیر امنیت داخلی؛John Kellyجان کلی ) -

 ( مدیر امنیت ملی، نماینده سابق؛Daniel Coatsدنیل کوتس ) -

 ( مدیر سیا، سناتور سابق؛  Mike Pompeoمایک پامپیو) -

 کنند. رال متیس، فلین و کلی نقش برجسته ای ایفا  میدر این  گروه  ژن -
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حال کادرهای ملی بلوک قدرت کوتس و پامپیو تجربه محدودی در فعالیت نظامی و اطالعاتی دارند، با این

های گوآنتانامو، های قبلی، از جمله جنگ عراق، عملیات زندانحامی هر ماجراجویی نظامی یا برنامه دولت

 های مخفی سازمان سیا بودند.    ی، زندانشکنجه غرق مصنوع

های خود درصدد ترامپ به کمک کوتس سناتور سابق و پامپیو نماینده سابق کنگره برای حمایت از سیاست

خواهان قرار دارند. وی دستیابی به مجلس سنا و همینطور مجلس نمایندگان است که تحت کنترل جمهوری

( رئیس سابق کمیته ملی Reince Priebusکنگره راینس پریبس ) هایکردن مخالفتدر تالش برای خنثی

 خواه را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد.      حزب جمهوری

( بود، وی با وجود حماقتی که به Индианаکوتس، پیشتر از اعضای کنگره و سناتور سابق ایالت ایندیانا )

( معاون رئیس جمهور خوش خدمتی Дэн Куэйлن کویل )آن شهره بود ارتقا یافت، اما در عین حال، برای د

رو وی شد، ابتدا در دفتر کرده و به وی وفادار است. کوتس پس از شروع به کار در دستگاه کویل، دنباله

نمایندگان و سپس در دوره بوش، زمانی که کویل در پست معاونت ریاست جمهوری  منصوب شد و پس از 

 است. آن در سنا با وی همراه بوده 

در این  2005تا  2001های کوتس به خاطر خدمت صادقانه به عنوان سفیر آلمان منصوب شد و طی سال

کرد. در جریان پست اشتغال داشت. وی همواره از هرگونه اقدام تجاوزکارانه ایاالت متحده امریکا حمایت می

« های کشتار جمعیسالح»درباره وجود سازی برای حمله به عراق که بر مبنای اتهاهامات جعلی تدارک و آماده

 صورت گرفت، وی دولت آلمان را جبرا به تأیید ضمنی این جنگ واداشت.    

یک « برادر»یا « خانواده»های حقوقی دینی برخوردار بود؛ وی از اعضای کوتس همواره از حمایت شبکه

 رتمند از متعصبان مذهبی وتأسیس، و به گروهی قد 1935آید که در  سال تشکیالت  سری به حساب می

شود که این گروه در کنگره، در میان  نظامیان و همچنین در حامیان مخالف روزولت تبدیل شد. تأکید می

 .[14] نفوذ استخارج از  کشور دارای تعداد قابل توجهی از نمایندگان ذی

ده است، وی  فرماندار سابق ( معاون اول ترامپ نیز از ایالت ایندیانا انتخاب شМайкл Пенсمایکل پنس )

است. پنس هر لحظه، فصلی از « خانواده»این ایالت بوده است. وی همچنین، یک متعصب دینی و عضو این 

کند. پنس ضمن عضویت کند تا اثبات کند پرودگار از هر جنگ یا سرکوبی حمایت میکتاب مقدس را نقل می

( گروید و به انتخاب کوتس در Движение чаепития« )تی پارتی»در کنگره، به جنبش راست افراطی 

 پستی که به آن منصوب شد کمک کرد. 

های ضدروسی پس از بحران اوکراین است. ضمنا وی از ورود به خاک کوتس یکی از موافقان اصلی تحریم

 روسیه منع شده است. 

« صنایع کوک»اطی شرکت راست افر« شعبه»مایکل پامپیو، عضو سابق کنگره از ایالت کانزاس است که 

(Koch Industriesبرادران کوک که یکی از بزرگترین شرکت )آید. های خصوصی امریکاست به حساب می

 The John Birch« )معه نژادپرستانه جان برچجا»( موسس این شرکت، Фред Кохهمچنین فِرد کوک )
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Societyکرد. اعضای جامعه ن را تأمین می( را که حامی تبعیض نژادی در امریکاست، تأسیس و بودجه مالی آ

آمیز خود رئیس جمهور آیزنهاور را به دلیل برخورد وی با ژنرال پاتن طرفدار گرایی توطئهبه خاطر افراط

( مالک Дэвид(، در حال حاضر همراه با برادرش دیوید )Чарльзدانستند. پسر فرد، چارلز )کمونیسم می

بوده است. برادرها حمایت مالی ایجاد جنبش راست « ن برچجامعه جا»شرکت است و همچنین از اعضای 

 را برعهده داشتند.« تی پارتی»افراطی 

های  از اعضای برجسته جنبش بوده است. تا این زمان موفقیت 2010پامپیو از زمان ورود به کنگره در سال 

 Thayer»طر تأسیس شد. آنها از پامپیو به خاکاری وی هم، از موقعیت نفتی برادران کوک تأمین می

Aviation » و«Security Corporation » و همچنین«Sentry International » و شرکت تجهیزات

التحصیل آکادمی نظامی امریکا و دانشکده حقوق دانشگاه . پامپیو فارغ[15] کردنداستخراج نفت حمایت می

این تنها برخی از  -غرق مصنوعی است هایای با ایران و حامی شکنجههاروارد است. وی مخالف توافق هسته

 باشد. جویانه وی میاندیشانه و ستیزههای تاریکدیدگاه

سال در لباس نظامی مشغول به کار بوده  40جن کلی ژنرال بازنشسته سپاه تفنگداران نیروی دریایی قریب به 

جنگ دوم عراق از سال و در  1991است. وی همراه با ژنرال جیمز متیس در حمله نخست به عراق در سال 

( فرمانده Уэсли Кларкبه عنوان دستیار ویژه وسلی کالرک )1999حضور داشت. کلی در سال  2003

کرد. کلی دستیار ارشد نظامی وزیر دفاع بود و شخصا در عالی نیروی مسلح مشترک ناتو در اروپا خدمت می

ز کاری وزیر، در ورودی پنتاگون از وی ( در نخستین روЛеон Панеттаتتا )از لئون پانه 2011جوالی 1

افغانستان کشته شد. منبع  پسر کلی، روبرت، پس از خدمت در نیروی دریایی، در 2010استقبال کرد. در سال 

 16لغایت  2012نوامبر  19با رضایتمندی خاطرنشان کرد که کلی از « برایتبارت نیوز»خبری راست افراطی 

 وهای مسلح امریکا را بر عهده داشته است،           فرماندهی جنوبی نیر 2016ژانویه 

( بود و کسی است که نگرانی SOUTHCOMوی نخستین فرمانده فرماندهی منطقه جنوب پنتاگون )»... 

در رابطه با حضور ایران شیعی و اشخاص مورد اعتماد آن در امریکای التین را یادآور شده است. 

نیز در شمار « سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران»نمایندگان طراز اول  و« حزب اهلل»هایی از نارکوتروریست

واقعیت نفوذ رو به رشد « کاستن از سرعت»آنها راه یافتند ... ضمنا کِلِی با وزارت امور خارجه که در صدد 

 .[16] «ایران در نیمکره غربی برآمده مخالف است

ط مشیء تهاجمی در رابطه با تهران که در حال توسعه زدن به پارانویای ضدایرانی و تقویت خکلی برای دامن

 .[17] بلوک قدرت در محیط خارجی است از موقعیت مناسبی برخوردار خواهد بود

به نمایندگان روسیه، ناگزیر « هالغو تحریم»ی فوریه به دلیل اتهامات دروغین مبنی بر وعده 14مایکل فلین 

های سیاسی دولت ترامپ سزاوار توجه عنوان شاخصی از اولویت به استعفا شد. با این وجود، شخص فلین به

 تواند کار خود را با مواضع غیررسمی ادامه دهد.    است؛ افزون بر این، وی در آینده می
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( مدیر اطالعات ملی و Джеймс Клепперفلین توسط جیمس کلیپر ) 2014ادعا شده است در آگوست 

عات وزیر دفاع و رئیس سابق آژانس اطالعات وزارت دفاع( و مایکل ویکرز ژنرال نیروی هوایی )معاون سابق اطال

(Майкл Виккерс معاون سابق وزیر دفاع در امور اطالعات از پست ریاست آژانس اطالعات وزارت دفاع )

در ترکیب سازمان سیا و نیروهای ویژه نقش مهمی در جنگ  1980برکنار شد. گفتنی است، ویکرز در دهه 

 در افغانستان علیه شوروی ایفا کرده است.   امریکا 

های مرگِ فلین برای مدتی طوالنی در قوای عملیات ویژه مشغول به خدمت بود: وی کار خود را در جوخه

فعال در مرز هندوراس و نیکاراگوئه آغاز کرد، سپس در جزیره گراناد مشغول به خدمت شد. با گذشت زمان 

های صص شد و بر این باور است که این دست مناقشات، آینده عملیاتمتخ« مناقشات کم شدت»فلین در 

رحمی ( که به قساوت و بیМаккристалنظامی است. فلین ایامی را هم تحت ریاست ژنرال ماکریستال )

فلین رهبری دایره اطالعات  2007لغایت  2004است خدمت کرد. از جوالی  خاص در افغانستان و عراق شهره

آزادی »در افغانستان و « آزادی پایدار»های ه را بر عهده داشت، در عملیاتویژهای فرماندهی مشترک عملیات

 در عراق حضور داشت.  « عراق

دسامبر  10لیل سفر وی به مسکو در کنند. این اتهام به دبه روسیه متهم می« بستگیدل»مایکل فلین را به 

( سخنرانی کرد و با پوتین رئیس RTباشد. وی در آنجا در کنفرانسی از کانال تلویزیونی آرتی )می 2015

 جمهور روسیه نهار صرف کرده است.  

ای نداشت. فلین امیدوار بود از پست سابق خود یعنی ریاست آژانس اطالعات درواقع این سفر ماهیت دوستانه

 Flynn Intel»ای برای شرکت خود به نام وزارت دفاع، برای تصاحب قراردادهای پرسود و خدمات مشاوره

Group »( در روسیه استفاده نماید. فلین، جیمز وولسیДжеймс Вулси )[20]  مدیر سابق سازمان سیا

ه کشورهای سی. آی. در حوز« های رنگیانقالب»های مرکزی مسئول در رابطه با موج را که از جمله چهره

اس است در ترکیب تیم تحت مدیریت خود وارد کرد. هدف آنها کشاندن ناتو به مرزهای روسیه و پشتیبانی و 

 حمایت از اقدامات ضددولت پوتین بود. 

 The Field of« )میدان جنگ»فلین دعوت آرتی را به طرز خاصی جبران کرد: وی پس از شش ماه کتاب 

Fight )[21] روسیه و ایران، قدرتمندترین و فعالترین اعضای اتحاد »ر کرد که در آن تأکید دارد: را منتش

 (.   171)ص. « دشمن هستند

اسرائیلی به عنوان  –( پروپاگاندیست جنجالی و سرشناس امریکاییMichael Ledeenفلین از مایکل لدین )

این باره مطرح کرده است که کا.گ. ب نویسنده همکار کمک گرفت. لدین در زمان خود ادعاهای کذبی را در 

 . [22] از طریق سرویس اطالعات بلغارستان درصدد سوء قصد به پاپ روم بود 1981در سال 

های هدف و اولویت درجه یک سیاست خارجی برای رئیس اخیر اکسون ذخایر نفت و گاز ایران خواهد بود. ژنرال

« حمایت از تروریسم»هاست که قصد دارند به بهانه آنها مدتترامپ با وجد و شادمانی با چنین هدفی موافقند. 

ه به ایران حمله کنند. افزون بر این، ایران در نوع خود، به عنوان ابزاری برای جنگ روانی با روسیه ظاهر شد
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است، پس از آنکه روسیه را در مقابل این انتخاب قرار داد که یا با دست برداشتن از همکاری با ایران، کشور 

متحد خود را تسلیم کند یا وارد جنگ با امریکا شود. در کتاب  فلین از این عنوان فرعی هم استفاده شده 

 «.  توان در جنگ با اسالم افراطی و متحدان آن به پیروزی نائل آمدچگونه می»است: 

 نویسد: فلین در کتاب خود می

سیه، ایران، سوریه کوبا، بولیوی، ونزوئال و  ما مخالف ائتالف فعلی هستیم که از کره شمالی، چین تا رو»

 (.76ص. «)محور این اتحاد و هسته مرکزی آن است -نیکاراگوئه  امتداد یافته است ... ایران 

هیچ دلیلی برای این تصور وجود ندارد که پوتین از همکاری با آنها استقبال خواهد کرد. برعکس، در واقع ... »

دهد، ای اتحاد با ایران، دقیقا همان کاری را انجام دهد که این کشور انجام میپوتین قصد دارد ضمن اقدام بر

 (.175-174یعنی جنگ علیه ما. دیگر اعضای اتحاد نیز چنین قصدی دارند)ص. 

جنگ و اسالم  -بیایید از پرداختن به این مزخرفات بی پایان دست برداریم، دشمنانمان را به اسم فرابخوانیم 

 (.  170)ص « بر آنها پیروز شویمو  –افراطی را 

ترین و ماجراجوترین بلوک قدرت تاریخ امریکا را در گرد خود جمع کرد، ژنرال ترامپ، پس از آنکه تهاجمی

هرج  » -جیمز متیس را به عنوان وزیر دفاع خود منصوب نمود. تصادفی نیست که اسم مستعار جنگی و لقب او 

 است. « سگ هار»و « و مرج

 متیس رهبر عراق را با این عبارات مورد خطاب قرار داده بود:   2003کنند که در سال گاران تعریف مینروزنامه

کنم ام. اما با چشمانی اشکبار به شما التماس میجویی و بدون سالح و توپخانه به جانب شما آمدهمن با صلح

 . [23] «رسانمهمه شما را به هالکت میاگر به سرتان بزند مرا به دام بیاندازید،  –)به شما قول می دهم( 

 عبارتی دیگر از سخنان وی چنین است: 

هزار سال به یاد خواهند آورد ما در اینجا  10کنم ما را عصابی نکنید. چنانچه نپذیرید، بازماندگان تمنا می»

 . [24] «چه کردیم

 2004و نوامبر «( شیارانهقاطعیت ه»)عملیات  2004ژنرال متیس فرماندهی نبردهای فلوجه در آوریل 

را بر عهده داشت. متیس پس از احاطه این شهرها با سیم خاردار به طوری که اهالی «( شبح خشم»)عملیات 

زای های آتشتوانستند به داخل شهرها نفوذ کنند و نه امکانی برای ترک آن داشتند، با خمپاره و گلولهنه می

 ز ساکنان آن زدود. فسفر سفید در عمل، چهره این شهرها را ا

گزینه نهایی یعنی  2006(، با الهام از نتایج چشمگیر نبرد فلوجه، در ژوئن Петреусمتیس و پترئوس )

را آماده کردند. در آن زمان، ژنرال دیوید پترئوس فرمانده مرکز (« FM 3-24منشور اقدامات ضدشورش )»

آموزش جنگی سپاه تفنگداران دریایی ایاالت  )ستاد( نیروهای مشترک ارتش بود، و ژنرال متیس فرماندهی

 متحده امریکا را برعهده داشت.   
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نام دیپلماتیک ترور علیه مردم غیرنظامی است که در کشوری که تحت اشغال ارتش « اقدامات ضدشورش»

یا « های غیرسنتی جنگروش»و « اقدامات نامنظم»شود. گاهی اوقات این اصطالح به جای درآمده انجام می

در « تسخیر روح و قلب»رود. عبارات اخالقی همراه با اقدام ضدشورش درباره به کار می« مناقشات کم شدت»

پس از جنگ امریکا در ویتنام و « عملیات ضدشورش»شوند. اصطالح عمل، به سرعت تبدیل به خشونت می

تش آلمان نازی و قوای اس برای جهانیان شناخته شد. اقدامات مشابه در عمل توسط ار« برنامه خونین»طرح 

 ( نازی در جریان حمله به اتحاد شوروی انجام شده بود.  ССاس )

فلین و ماکریستال و اعمال خشونتی که در جریان آن صورت گرفت، از  –متیس  –اقدام ضدشورش پترئوس 

 Джанجنتیل ) سوی برخی از مورخان نظامی امریکا شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. در میان آنها سرهنگ جان

Джентил و دوگالس پورچ « آغوش مرگبار مبارزان امریکایی با شورشیانگردش اشتباه. »( با کتاب

(Дуглас Порч با اثری تحت عنوان )«های شیوه نوین به راه انداختن عملیات ضدشورش. برمالشدن افسانه

 .   [25] انداز آن جمله« جنگ

فرماندهی مرکزی ایاالت متحده امریکا برکنار شد. رئیس جمهور اوباما از پست فرمانده  2013متیس در ژانویه 

دیدگاه متیس نسبت به ایران »این تصمیم را با حمایت مشاوران نظامی و اطالعاتی خود اتخاذ کرد، چراکه 

 .[26] «طلبانه بودبسیار جنگ

 General« )ینامیکجنرال د»متیس پس از برکناری از این پست، به هیئت مدیره غول صنعتی نظامی 

Dynamics  راه یافت و به اعمال سیاست خارجی تهاجمی خود ادامه داد، وی محقق برگزیده غیررسمی )

 ( شد.     CNAS( و عضوهیئت مدیره مرکز امنیت نوین امریکا )Гуверовский институтموسسه هوور )

 

( برجسته شد Ку-Клукс-Кланدونالد ترامپ: رئیس جمهور جدید که با کوکالکس کالن )

 .کنداستراتژی نژادپرستی راست افراطی کاخ سفید را تعیین  می

 

ترامپ، با پوپولیسم و اعتراض علیه صاحبان نظام حکومتی حمایت اقشار گوناگون جامعه را به دست آورد. 

پیروزی های امریکا با شورو اشتیاق خاصی از وی پشتیبانی کردند. انتخاب ترامپ به نژادپرستان و نئونازی

های مدید، از زمان شکست رایش سوم، ضمن حفظ سالمتی و نیروهای راست افراطی بدل شد. آنها طی سال

 های تاریک حیات سیاسی کشور، حضور بی سروصدایی در ایاالت متحده داشتند.تجمیع قدرت در حاشیه

-یک تظاهرات کوبرای شرکت در  1927(، پدر رئیس جمهور کنونی، در سال Фред Трампفرد ترامپ )

های همگانی شهرت کالکس کالن دستگیر شده بود. این سازمان نژادپرستانه با قتل سیاهپوستان و گردهمایی

بدی به دست آورد، که نقطه اوج آنها سوزاندن صلیب بود. فرد ترامپ در حین دستگیری لباس شوم سفید 

عدها پسر نیز همچون پدر به امتناع از اجاره ب. [27] پوشیدندای به تن داشت که اعضای گروه کالن میپاره

 دادن مسکن به افراد غیرسفیدپوست متهم شد.   
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« Vanity Fair»در مجله  1990های افراطی دونالد ترامپ بر اطرافیان وی پوشیده نبود. در سپتامبر دیدگاه

 تشر شد:   (، همسر دوم ترامپ منИванаنگار درباره مصاحبه با ایوانا )نقلی از یک روزنامه

(، وکیل خود اطالع داد که همسرش Майкл Кеннеди.... ایوانا ترامپ به مایکل کندی ) 19990در آوریل »

در میز کنار بالین خود « نظم نوین من»های منتخب هیتلر را تحت عنوان ای از سخنرانی)ترامپ( مجموعه

 .[28] «پردازددارد و هر از گاهی به بازخوانی آن مینگه می

 ویسنده پرسید: ن

( )رمزنگار криптонацистآیا ایوانا سعی داشت به دوستان و وکیل خود بگوید که ترامپ کریپتونازیسم )»

. )اشاره دارد به عبارت کریپتوفاشیسم( رمزنگاری فاشیسم به معنای حمایت سری و [29]« نازیسم( است؟

 مخفیانه از فاشیسم(. 

من افتخار »کند. گونه صحبت میخود که از پدر کسب کرده این« ای هژن»ترین خود دونالد در مورد عالی

در واقع،  .[30] «های من جاری است. در این شکی نیست. این عالی استکنم که خون آلمانی در رگمی

 ( بود. Дрампф(، پدر فرد، از بایرن به امریکا مهاجرت کرد. فامیلی وی درامف )Фридрихفدریک )

تبار به های افراطی که از انتخاب یک افریقاییو سایر راست«( white power« )»قدرت سفید»حامیان 

های نژادپرستانه کردند و سعی داشتند اندازی کمپینریاست جمهوری امریکا ناراضی بودند، آشکارا اقدام به راه

پ نیز پس از گسترش نیست بلکه یک مسلمان افریقایی از کنیا است. ترام« امریکایی»ثابت کنند باراک اوباما 

، مجدانه به حمایت از مساعی آنها پیوست. این فعالیت 2011دامنه فعالیت تبلیغاتی فعال در فوریه و مارس 

 .[31]ها پایان داد، ادامه یافتآوریل، زمانی که اوباما با ارائه گواهی تولد خود به این سودجویی 27حتی پس از 

عنا بود، با این حال توجهاتی را به سمت ترامپ جلب کرد و در جمع مها به خودی خود یاوه و بیاین کمپین

دوام وی در مبارزات انتخاباتی سال های نئونازیستی و نژادپرستانه پایگاهی سیاسی برای حضور کمجنبش

و محافل « جنبش تی پارتی»ایجاد نمود. همچنین این کمپین حمایت ساختارهای راست افراطی  2012

راست مرتبط با آن را برای ترامپ به ارمغان آورد. این کمپین بر ثروت هنگفت برادران میلیاردر انتخاباتی جناح 

و راست افراطی چارلز و دیوید کوک متکی بود و از جانب ساختارهای گسترده راست مذهبی سازماندهی 

 شد.      می

دست داد، روبرت مرسر یکی از ، زمانی که کمپین انتخاباتی ترامپ آرای خود را از 2016اواسط تابستان 

( دخترش، Ребеккаداران کشور به کمک وی آمد. او )مرسر( همراه با ربکا )ترین و مرموزترین سرمایهافراطی

( نژادپرست آشنایی خوبی داشت، Стивен Бэннонکه به همان اندازه ایدئولوژیک بود و با استیون بِنُن )

 Тедدختر( پس از امتناع از پشتیبانی از کاندیدای قبلی، ترد کروز ) اقدام به این حمایت کرد. مرسرها )پدر و

Круз گذاری کرده بودند، میلیارد دالر سرمایه 13( نماینده راست مسیحی، که تا آن زمان در کمپین وی
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ای را به کمپین ترامپ وارد کردند که موجب درهم شکستن کمپین هیالری معادل سیاسی سه بمب هسته

 زب دموکرات که از حمایت مالی خوبی هم برخوردار بود شد.       کلینتون و ح

( رهبری کمپین انتخاباتی توسط تیم کارشناسی مرسر 2( ثروت هنگفت مرسر: 1این عوامل جدید عبارتند از: 

( ساختار 3؛ و [32] ((Дэвид Босси(، دیوید بُسی)Келлианн Конвэй) اعم از بنن، کللیان کُنوِی )

. مرسر [33]( که در مالکیت مرسر قرارداشت Cambridge Analytica« )یچ آنالیتیکاکمبر»تخصصی 

به طور مخفیانه بر « کمبریچ آنالیتیکا»ایجاد کرد.  2012آخرین ساختارش را پس از پیروزی اوباما در نوامبر 

انتخاباتی  کمپین 44پرسی پیرامون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کار کرد و حداقل در روی یک همه

پرسی را برگزار کرده است. ادعا شده است که با مساعدت این کاندیداهای جناح راست در امریکا این همه

 ای به دست آوردند.   های غیرمنتظرهساختار تحلیلی چندین راست افراطی پیروزی

بریتبارت »ن به نام میلیون دالر برای حمایت از پروژه تبلیغاتی استیون بن 10روبرت مرسر  2011در سال  

گیری سیاسی وارد نمود. بنن و جهت« کمبریچ آنالیتیکا»به وی واگذار کرد و وی را به هیئت مدیره « نیوز

    .[و به تقویت آنها انجامید]برای مبارزات انتخاباتی تبدیل شد« استروئیدی»جدی تیم جدید به 

های ارتباطات راهبردی در لندن یعنی آزمایشگاهفینال پروژه ساختارهای قدرت مستقر « کمبریچ آنالیتیکا»

(Strategic Communications Laboratories, SCL به حساب اس. سی. ال( )به اختصار )

های شبه های پیشرفته در زمینه جنگ روانی، عملیاتبه عملیات 1990ها از دهه . این آزمایشگاه[34]آیدمی

دفاع بریتانیا، ناتو، وزارت دفاع امریکا و دفاتر دیپلماتیک امریکا در نظامی و تدارک انتخاباتی به نفع وزارت 

در اوکراین در نوامبر « انقالب نارنجی»ها همچنین در سازماندهی افغانستان و سومالی پرداختند. این آزمایشگاه

و بذر آنها را حضور داشتند؛ که درنتیجه، وارثان فاشیسم اوکراین که سازمان سیا و نات 2005تا ژانویه  2004

( коллаборационистهای )های جنبش کالبُراتسیونیسمپارهاز زمان پایان جنگ جهانی دوم بر روی تکه

 ( کاشتند در اوکراین به قدرت رسیدند.     Бандеры-Стецькоطرفدار نازی باندر و استِتسکو )

ژوئن  23پرسی بریتانیا در همه« اللحزب استق»بازی اس. سی. ال اخیرا و پس از پیروزی پروژه های حقهروش

( موسس حزب برای کمک به کمپین Найджел Фараджعیان شد. نایجل فاراج )« برگزیت» 2016

انتخاباتی ترامپ به امریکا آمد و ترامپ نیز به نوبه خود به بریتانیا پیشنهاد کرد که وی را به عنوان سفیر 

و اس. « کمبریچ آنالیتیکا»عانه به این درخواست جواب رد داد. بریتانیا در امریکا منصوب نماید که لندن قاط

کنند و ظاهرا، پروژه ایتالیا را شروع خواهند کرد که احتماال به کار می« جبهه ملی»سی. ال در حال حاضر با 

    پردازند.   و متحدان آن می« لیگ شمال»حمایت از 

حرکت جادویی چوب سحرآمیز روی دادند، با خرسندی و ترامپ که با « برگزیت« »انگیزشگفت»های پیروزی

 قرار گرفتند.  « کمبریچ آنالیتیکا»فراوان کسانی مواجه شد که در جریان جادوگری 

وجه اتفاقی نبوده است، بلکه نتیجه کار موشکافانه و های نمایندگان راست افراطی به هیچبنابراین، پیروزی

ترین کادرهای نظامی و نمایندگان سرمایه مالی در قدرت گرد اجمیساله محافل راست افراطی است. تهچندین
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ها رو متوقف شدند. ترامپ محدودیتاند؛ آنها پیشتر هم، مشغول به کار بودند، اما توسط نیروهای میانههم آمده

چین و  ای را بر متحدان استراتژیک روسیه، ایران وسابقهدارد و فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی بیرا بر می

 همچنین خود روسیه به راه خواهد انداخت. 

 

 

 کده مطالعات جهان، دانشگاه تهراندانش کارشناس ارشد مطالعات روسیه از - مترجم: رقیه کرامتی نیا
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