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ن و يهمزمان با چامكان ندارد بتوان  كه باشدده ين باور رسيكا به ايامر االت متحدهياكه  رسد يبه نظر م

ن يدر ا. آنها پكن خواهد بود يكيتيژئوپل يب اصلينده رقيآ يدر دهه ها ، لذا. ختبه مقابله پرداه يروس

 ياست جمهوريانتخابات ر در كهكرات ها دونالد ترامپ و دمو يخواه آقا ين دولت جمهوريب يحت ،باره 

از   نيب ، چين ترتيبد. گر به مبارزه خواهند پرداخت، اتفاق نظر وجود دارديكديبه شدت با  نده يسال آ

 مثابهبه   را »يسم اسالميترور«وسپس  ير شوروياتحاد جماه يعني »شر يامپراتور«گاه  يجان پس يا

كه دارد  يياياقتصاد پو نيچ ، ير شوروياما ، بر خالف اتحاد جماه. تفواشنگتن خواهد گر يدشمن اصل

 يريبه طرز چشمگ نيچ قدرت .شود يشترميروز به روز ب كا با آنيامر االت متحدهيا يتجار يمنف توازن

افغانستان  ين باستان و كوههايلنهرن ايب يصحراها انيم ييجااز توان دهها هزار مبارز اصولگرا كه در

.شتر استيباشند ب يمسرگردان   

 

ا و يآس محور«ك كشورش با  يپلماتيروابط د يبرا موجه ين نقشه راهيتدو درباراك اوباما   يآقا

ن يبا ا يبا ظرافت كمتر ين وي، جانشگر موارديد اغلبكن همچون يل. كرده بودتالش »  انوس آرامياق

با  يباز يبه دام افتادن ونوعبا مترادف   يهر نوع همكار ياز آنجا كه  به زعم و. رد نمودراهبرد برخو

 يد مياالت متحده را تهديتوسعه ا الزاما  ييايب آسيرق ياقتصاد يباالرشد  از نظر او صفر است ،جه ينت

و  ن اعالم كرد يچناوت گذشته  ماه ترامپ در ي، آقا»ميشو يروز مين پيمقابل چدر ما «:و بر عكس  كند

من البته . من است از صدقه سرن ين سال خود را داشته اند و ايبدترر ياخم قرن يآنها در ن «: ادامه داد 

.»كنم ينم هم به آن افتخار  
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ن ها يدورب ه بود، او اجازه دادشيك سال پيش از يب يكم...   ؟»مفتخر نباشد«د كه از خود يآ يبه او نم

. پخش كنندو رسانه ها آن را  يلم برداريفرا به صورت زنده  ئت دولتيهبه همراه  يرسمجلسات 

 گريد يكي. به وجد آمده بودن يچ ياقتصاد رشد يرانش از كندياز وز يكي: ز برمالشد يهمانجا همه چ

ت سوم مشكال نفر.اعالم كرداالت متحده يدر ا يونيمواد اف وع استعماليشه شيرا ر ينيل چيصادرات فنتان

ح يترامپ توض يآقادست آخر هم خود . ن نسبت داديچ يتجار يتهايرا به محدود ييكاين آمركشاورزا

.ابدي يادامه م  پكن تياتكا به حما با را اش يهسته ا يها يچيسرپ يكره شمال داد كه  

 

الزم . نخواهد بود ين كافيك به چيا الكترونيشتر ذرت يب يفروش كم تنها واشنگتن  يبرا ن پسياز ا

ف كند ، مانع از ي، تضعآن در عرض هفده سال نه برابر شده يد ناخالص داخليا كه تولب رين رقياست ا

رونق . كا شوديامر االت متحده يا معادل كياستراتژنگذارد كه از لحاظ  گسترش نفوذ آن شود و خصوصاً 

ست  به شدت با آن يبا يآن نبوده، لذا م يزندگ يكا و الگويامر ييرش آقايهمراه با پذ نيچر يچشمگ

  .برخورد كرد

  

ستم يس«پر شور خود  يكا در سخنرانيس جمهور آمريك پنس ، معاون رئي، ما ٢٠١٨ سال اكتبر ٤ روز

مقدس را  يها، كتاب شكنند يمب ها را يصل م يسران رژ«محكوم كرد كه در آن  ن رايچ» ماب  اورول

فكر ،  ي، اتاق ها ونيلم ، دانشگاهيف يوهاي، استود شركتها«،  »دنكن يم يرا زندان نيمومنسوزاند و  يم

در  يرگذاريتأث يتالش برا« يحت  يو . »تارانند يكرده و مطرد  را ييكايروزنامه نگاران آمر و محققان 

 «نباري، ا»تيه گيروس «س ازا پيآ  .كردن را افشا ياز جانب چ  »٢٠٢٠سال  ياست جمهوريانتخابات ر

  يكا كشوريامر االت متحدهيارسد كه  ين به نظر ميدارد؟ چنترامپ را  يقصد شكست آقا »  تيگ نيچ

 ... لرزد؟ يم يكه به باد يدي، بباشدار شكننده يبس

 
 
 
 
 


