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 ئی و اسالوھای وحشیامريکادمکراسی 
بيجا نبود که سفير . در اين باره مکررا به جھان متمدن اطمينان داده می شود. اسالوھا بيش از حد تصور وحشی ھستند

اينجا مملکت وحشيان :  در روسيه، مايکل ماکفول ضمن اعالم خروج قريب الوقوع خود از مسکو، چنين گفتامريکا

  .است

، ادوارد سنودن پناھندگی بدھد؟ ھيچ کشور امريکا مگر کدام کشور متمدن حاضر می شد به يک خائن ملی  ھم،واقعاً 

لمانھا سنودن را از منظر اصول اتحادی به واشنگتن تحويل می دادند، ايتاليائيھا، در مقابل يک ا. ديگری حاضر نمی شد

اه می بردند و باقيمانده ھای اطالعات او را تخليه می پادش معمولی، و لھستانی ھا، شايد، خودشان او را به شکنجه گ

  .کردند

  .اما روسھای وحشی به او فرصت دادند تا خيانت خود به منافع ملی آزادترين کشور جھان را ادامه دھد

. يابد جھان را بحد کافی شنود می کند، اما ھيچ مکالمه ای انتشار نمی ۀی متمدن ھمامريکا، مثالً ! ندابلی روسھا اينطور 

 ۀ معاون وزير خارجۀاما آژانس امنيتی اوکراين فقط يک بار مکالم. ھمه چيز شسته و رفته، بی ھيچ جار و جنجالی

ف، جفری پائيت را شنود کرد و بالفاصله صحبت آنھا را در اينترنت ئي، ويکتوريا نوالند با سفير اين کشور در کامريکا

  .منتشر ساخت

  :مکالمه را در اينجا ببينيد. ان انگليسی با زير نويس روسی منتشر شدهزبه مکالمه نوالند با پائيت ب

 http://www.youtube.com/watch?v=sSx8yLOHSUs&feature=player_embedded 

حاال خانم نوالند و جناب پائيت چه بايد بکنند؟ ! مگر آژانسھای امنيتی کشورھای متمدن به چنين کاری دست می زنند

طور منظم در امور داخلی اوکراين مداخله می کند، اما آنھا، نه ه آنھا ھمين ديروز ھمصدا با ھم ادعا کردند که روسيه ب

 و منشور سازمان ملل متحد امريکابر روی انجيل، قانون اساسی دست حتی . د به اين کارھا کاری ندارن و ابداً نه، اصالً 

معلوم . سخن صريح تر، از سر تا پا لجن مال شدنده علت انتشار اين خبر شوم در اينترنت، به حاال آنھا ب. قسم خوردند

آنھا سران . ان را آنھا پختند اين آش ميدۀئيھا نه تنھا در امور داخلی ديگران مداخله می کنند، حتی ھمامريکاشد که 

چرا . اپوزيسيون اوکراين را با حوصله وارد ميدان بازی کرده اند، و، حاال به تعريف و تمجيد از آنھا مشغول شده اند

 شگفت انگيز نيست؟» سياستمدار جدی«عروسکھايشان را اينھمه تعريف می کنند؟ آيا اينھمه تمديح در مکالمه بين دو 
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  : افزوده مترجم

، سوريه و اعليه عراق، ليبي تروريستی غرب امپرياليستی -استعماریآنچه در اوکراين اتفاق می افتد، روی ديگر جنگ 

 اجتماعی، -  مالی، سياسی-اقتصادی عرصه ھای ۀدر ھم ديگر کشورھا در شرايط تشديد بحران ساختاری سرمايه داری

  . فرھنگی و ايدئولوژيک است

  . در اين کوتاه توجه شودبه زبان طنز و طعنه که 

http://www.fondsk.ru/news/2014/02/07/amerikanskaja-demokratija-i-varvary-slavjane-

25632.html 

 ١٣٩٢ دلو - بھمن٢٢

 


