
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  )Olga chetverikova ( - *اولگا چتوريکووا

 شيری. م. ا:  ازبرگردان
  ٢٠١٤ جون ١٣

 

 ھم اکنون رايش چھارم در اوکراين در دست ساخت است
 روانی با -پيش برده می شود، جنگی است اطالعاتی) و نه فقط روسيه (جنگ اصلی که امروز عليه روسيه

سخن می گويند » جنگ افکار«متخصصان از .  مردمۀر ديدگاھھای سياسی، و حتی جھان بينی ھمئيسمتگيری تغ

  .که موضوع شکست آن را نوع خاصی از نگرش به جھان تشکيل می دھد

 نازی المانوليت مساوی اتحاد شوروی و ؤا قطعنامه ای داير بر مساروپ ۀزمانی که چند سال پيش پارلمان اتحادي

ھر زمانی .  فاشيسم را داردۀدر قبال درگير کردن جنگ جھانی دوم صادر کرد، روشن شد که غرب قصد تبرئ

يکی »  قربانی اصلی ستالينيزم-ھيتلر«وليت قانونی، و تأئيد ؤ بيفتد، تقبيح نازيسم موجب مسھم اگر چنين اتفاقی

  .از اصول ايدئولوژی جديد خواھد بود

ه منحصر ب...  اول احيای ناريسم توسط غرب به پايان می رسدۀحوادث اوکراين گواه روشن آن است که مرحل

 فاشيستھا، ۀصورت خيال واھی بزرگ، متحد کننده  اوکراين در اين است که نئونازيسم در اينجا بۀفردی پديد

نقابھا . ، جھان مسيحيان، پاپ گرايان و پروتستانھا نمايان شده است)باطنی ھا(ن صھيونيستھا، ليبرالھا، پنھانکارا

صرفنظر از تعلق رسمی به اين يا آن دين، حزب .  اينھا يکیۀو نشانه ھای ايدئولوژيک زياد ھستند و ماھيت ھم

عتقادات دينی واحدی  آنھا اۀھم.  جھان و روشھای ايجاد آن دارندۀ آنھا تصور واحدی از نظم آيندۀيا فرقه، ھم

به يکی (ن بکند ئيی تعئی و سھمی از دارائ در نظامی است که برای ھر کسی جادين آنھا قدرت نامحدود: دارند

  ).صد ناز و نعمت، به ديگری قرص جو آلوده در خون
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 کرده  پديده ای که خود را در جای خدا می پندارد، عادت- ابرمرد غرب به ستايش ئی انقالبات اروپاۀاز دور

شکل ه در شکل پاپ رم، زمانی ب گاھی ، اوباما وامريکاشکل رئيس جمھور ه  گاھی بابرمردامروز آن . است

کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گاه ديگر ناگھان در ھيبت جمع ناتو، سازمان امنيت و ھمکاری اروپا، 

و پس از آن .  خاخام خردمند ظاھر می شودشورای اروپا، اتحاديه اروپا، کنگره جھانی يھود، باالخره، در شکل

  .سعی می کند نظم خود را بر روی خون بنا نھد

، نه تنھا نوسازی شعور، حتی بازسازی کل »برگزيدگان«برای وادار کردن مردم به پذيرش حق قدرت نامحدود 

ز ھمه، بر قدرت نامحدود، يعنی نظارت مطلق بر عقل، احساس و مھمتر ا. ساختار نفس انسان ضروری است

ی ھاروشھای سرکوب اراده ھای مخالف در طول قرنھا در محافل مختلف وابسته به ساختار.  انسانھاۀعزم و اراد

در سراسر تاريخ دولتمداری، اين واقعيت . ن شده استيي بسته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تعکامالً 

ئی و صھيونيستی معترف به شکست امريکا - نگلوای عنوان فرزند محافل ماله  نازی که بالماناولين بار در 

   . تروتسکسيتی خود در روسيه ظاھر شدۀپروژ

  

 فرمان ۀ صادر کنندتورچينوفھای و ياتسنيوکھاامروز با در نظر گرفتن آن که چگونه سياستمداران غربی با 

 نظاميان فاشيست را  شبهۀ می کنند، چگونه اليگارشھای صھيونيست بودجئیعمليات خونين با آرامی ھمصدا

 سالم نازيھا ۀ در مقابل ھيتلر کرنش می کرد، چگونه ورزشکاران با شيوجان چيمبرلنتأمين می نمايند، چگونه 

 برلين اعزام شدند، چگونه بانک محاسبات بين المللی تحت مديريت نازيھا را ١٩٣۶به بازيھای المپيک 

که چگونه در   طول جنگ عزيز می داشتند و تصور اينبانکداران صھيونيست برای انجام امور مالی خود در

نازيسيستی بسته بندی کردند، باز ھم واضح » نظم جديد« قرن بيستم، اروپا را در ٣٠تاريخ نچندان دور سالھای 

  .تر می شود

  

  : چند ھدف را دنبال می کردالمانبرقراری رژيم نازی در 

 آزاد  اجتماعی که مبتنی بر ارزشھا، کامالً ۀنان الگوی توسععنوان نماد چه  نابود کردن روسيه شوروی، ب- اول

  . طالئی بودۀاز دين گوسال

مثابه عصب مالی که ه ی، بالمان متحد کردن اروپا در يک نظام واحد اقتصادی تحت رھبری کارفرمايان - دوم

ی کشورھای متخاصم بتواند در خدمت بانک محاسبات بين المللی برای ايجاد ھماھنگی بين منافع بانکھای مرکز
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 جايگزين نخبگان المانبرنامه ريزی شده بود که پس از پايان کار متحد کردن اروپا، رھبری فاشيست . باشد

  .فرامليتی بشود که به ايجاد نظم جديد در مقياس جھانی ادامه می دھد

  

ز مردم يھودی خاطر آن قربانی کردن بخشی اه  اجرای طرح صھيونيستی تشکيل دولت اسرائيل، که ب-سوم

قسمت فوقانی ھرم صھيونيستی پس از جنگ با معامله بر سر درد و رنج يھوديان ساده، دين . ضروری بود

ھولوکاست را ايجاد کرد و آن را به ابزار قدرتمندی برای مھندسی افکار عمومی بشريت جھان در جھت تأمين 

  .منافع سرمايه ھای عظيم يھودی تبديل نمود

ھدف اين برنامه، نوسازی کامل .  به ميدان آزمايشات ھيتلری برای اعمال کنترل بر شعورانالم تبديل -چھارم

مفھوم ه و ھم ب) »انسان جديد«شکلدھی (آن » مثبت«ی امعنه انسان مطابق روشھای اصالح نژادی، ھم ب

ر ھمکاری ھا قبل از جنگ دالمانآزمايشات اصالح نژادی را . بود) تبديل به جايگزين انسان(آن » منفی«

  .ئی و انگليسی انجام می دادندامريکاتنگاتنگ با دانشمندان 

سازمان امنيت .  منتقل گرديدامريکادقت جمع آوری و به ه  اين آزمايشات گسترده بۀ پس از جنگ، نتايج ھم 

ده  زير نظر سازمانھای اطالعاتی جلب شامريکائی تحقيقات ۀ را که به برنامالمان دانشمندان پيشرو امريکا

، با مثالً .  منتقل کردامريکاواتيکان به » مسيرھای موش رو«، از طريق »گيره«بودند، در چھارچوب عمليات 

) NASA (امريکا و فضانوردی ئیوالن سازمان ملی ھواؤ بعدھا تا جايگاه يکی از مدير مس کهورنر فون براون

 اصالح نژادی برلين نيز به ھمين سرنوشت ۀ، رئيس دانشکدفون فرشور. ف. او. ارتقاء يافت، چنين اتفاق افتاد

، که امريکا ژنتيک انسان ۀعنوان عضو علی البدل انجمن از نو ساخته شده ، او ب١٩۴٩در سال . دچار شد

. گاما . پنھان کرد، برگزيده شد» ژنتيک«مطالعات اصالح نژادی در معرض خطر را در پشت برچسب جديد 

 مغز مشغول بود، ۀ مطالعۀ قيصر ويلھلم به برنامۀ در دانشکد١٩٣٢ه در سال ، استاد دانشگاه راکفلر، کميللر. د

  .عنوان اولين رئيس اين انجمن برگزيده شده ب

، که »سازمان گلن« شرقی و سازمانگر ۀ، رئيس اطالعات ھيتلری در جبھراينھارد گلننرال جخدمت گرفتن ه ب

 ۀدرست در نتيج.  بودامريکااز بزرگترين دستيابی ھای  فدرال فراروئيد، يکی المانبعدھا به سرويس اطالعاتی 

. وژيک، ي، رئيس خدمات ستراتترومن ھمراه با رئيس جمھور گلنعمل آمده توسط ه ب» يورشھای مغزی«

 با ھدف تبديل آن به سازمان مخفی بسيار مؤثر خرابکاری، تجديد امريکا، سازمان جاسوسی آلن دالسو دوناوان 

ھمانطور که .  اوج اين تالشھا بودۀ، نقط١٩۴٧ شورای امنيت ملی و سازمان سيا در سال تشکيل. سازمان گرديد

اين، بخش حقوقی باالی کوه يخ، پرده ساتر روند نامتعارف اقدامات غيرقانونی دولت، و از « نوشت، ران پاتون

  .»ل مغزھا بودوجمله، برنامه ھای مخفی داير بر کنتر

منظور فعاليت در سمت ھمگرائی اروپا تأسيس گرديدند، ه م که پس از جنگ ب ھيکتتالاساختارھای متعدد آورو

ه  خود را بۀکه حرف(، شاھزاد برنھاردرئيس باشگاه بيلدربرگ، . طور گسترده جذب نمودنده نازيھای سابق را ب

  .اولين رئيس کميسيون اروپا از جمله آنھا بودندوالتر ھالشتاين، ، و ) آغاز کرد. اس.عنوان اس
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 درمی امد، واقعيت ء ايجاد نظم نوين جھانی در طول سالھای زيادی تحت شعارھای بشردوستانه به اجراۀنامبر

با اعالم آشکار . ر يافته استييامروز ھمه چيز تغ.  عميق آن با ساختارھای مخفی پنھان نگه داشته می شدۀرابط

ی ترين شکل آزمايش روی انسان برای انسان در غلبه بر طبيعت خود انسان با گذار آشکار به افراط» حق«

  .غرق کردن آن در دنيای جھنمی، اومانيسم به ترانس اومانيسم بدل گشت

  

تعريف می کرد، » بنيادگرايان اسالمی«و » کمونيستھای بی خدا«اگر غرب پيشتر خود را سرباز جنگنده عليه 

 ۀ وزير خارجکارل بيلدت،نا به اظھارات ب. امروز، باالخره، نام دشمن واقعی خودش را آشکارا بر زبان آورد

 اروپا، روسيه در چند سال اخير در جھت منفی متحول ۀ و يکی از مبتکران اصلی اتحاد اوکراين با اتحادييدنسو

سوی جلب ارزشھای غربی متمايل شد و ه  اتحاد شوروی روسيه بۀ اول پس از تجزيۀاگر در طول دھ. شده است

مخالفت شديد با ه سوی مردم روی آورد و به نه کند، اما رھبری کنونی روسيه بسعی کرد آن را به جامعه حق

پوتين گفت کارل بيلدت با نمايش بی تعھدی خود نسبت به ارزشھای عموم بشری، به ارزشھای . غرب برخاست

 از ارتدوکسی تکيه می کند و ارزشھای ارتدوکسی نيز از بنيادگرائی اسالمی خطرناکتر است و تمدن غربی را

 و ئیومت با ھمجنسگراصناسبات خانواده را ھم بر مبنای خجمله بدين سبب تھديد می نمايد، که سعی می کند م

  .فراجنسيتی تنظيم نمايد

بدين ترتيب، نقاب نجابتی که سازندگان نظم نوين جھانی سالھای طوالنی بر چھره داشتند، فروافتاد، آنھا آشکارا 

آنچه که ما امروز در اوکراين مشاھده می کنيم، .  و غيرانسانی روی آوردندبه سوی روشھای مديريتی فاشيستی

بزرگترين طوايف مالی، پروار کنندگان : ژيک استي ستراتۀ پی در پی برنامیعود فاشيسم نيست، بلکه، اجزا

ن فکر می  چني استقرار نظم جديد جھانی دقيقاً ۀاراذل و اوباش کاالمويسکی ــ ھم خون و ھم گوشت آنھا، در بار

  .کنند

در مقابل » صلحدوستان«دليل سکوت مرگبار سياستمداران غربی، سازمانھای حقوق بشری، پاپ رم و ساير 

 آنھا شريک جرم ۀھم. جنايات فاحش جنگی که که در برابر چشمان ما در اوکراين روی می دھد نيز ھمين است

 سخن  باشگاه بيلدربرگ دقيقاً تجمعدر آخرين . شندنديند فقط راجع به اصطالحات جنگی بيھستند، و آنھا می توان

لندی و يکی از شرکت ا سياستمدار ھديدريک،. سله را أاين مس. از تدارک جنگ عليه روسيه در ميان بود

  .صراحت بيان کرده کنندگان اجالس ب

  :اما مردم اوکراين که صدايشان در رسانه ھای جمعی انعکاس نمی يابد، چنين می نويسند

بستگان نزديکم مقيم .  را بمباران و گلوله باران کردندسالويانسک و ی ليمانيکراسن در طول تمام روز امروز«

 که در زيرزمينھا و چاھھا پناه گرفته بود، از وقوع جنايات وحشتناک حکايت ئیکوه اجساد انسانھا. آنجا ھستند

کلی ه  زمين بۀ بمباران و آن را از صفحفکاسيميونکودکان را کشتند، بيمارستان بيماران روانی را در . می کند
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ی را ھدف بمبارانھای شديد ئپاک کردند، ماشين اورژانس حامل مجروحان را تيرباران نمودند، بيمارستان منطقه 

 نان از چند روز پيش متوقف شده، ۀمردم گرسنه اند، عرض... قرار داده، پزشکان جراح را مجروح ساختند

نازيھا خانه به . تانکھا و نفربرھای زرھی پشت پنجره ھا ايستاده اند. بين برده اندموجودی فروشگاھھا را از 

کمترين . خانه مدارک را بازرسی کردند، روی ديوار خانه ھا عکس صليب کشيده اند، معنی آن را نمی فھمم

اين، توحش نام ... د اينھا واقعيت ھستنۀباور کردن آن مشکل است؟ اما ھم. مقاومت را با تيرباران پاسخ می دھند

  .»آنھا بدتر از فاشيستھا ھستند. ندارد

  

   دولتی روابط بين المللی مسکو،ۀنامزد دکترای علوم سياسی، دانشيار دانشکد -*

  ،»سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه کادمی مسائل ژئوپليتيک و مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه باعضو 

  ی التينامريکا و کارشناس تاريخ و سياست کشورھای اروپا

http://www.fondsk.ru/news/2014/06/10/na-ukraine-uzhe-stroitsja-chetvertyj-rejh-

27939.html 

 ١٣٩٣ جوزا - خرداد٢٢

  


