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  .اياالت متحده در سوريه به شکل مضحکی عمل می کند
  !بايد به ميدان بازگرداند  را "جيمی کارتر"

  

  

 با تحريف حرکات روسيه عليه دولت ءابتدا.  در سوريه باز شد، به شکل مضحکی عمل کردامريکاوقتی مچ دولت 

د کرد که تروريست ھائی که برای سرنگونی دولت برگزيدۀ سوريه وارد ئياسالمی در سوريه، واشنگتن در واقع تأ

 .ھستند» مأموران خود ما«سوريه شده اند 

 "پوتين"« :  اعالم کرد امريکايکی از مقامات عالی رتبۀ دولت ] « Fox « News[در يک مصاحبه با فاکس نيوز 

  .»بچه ھای ما برای نجات جانشان می جنگند. آگاھانه نيروھای ما را ھدف گرفته است

ان نظامی غربی، مأموران يعنی مشاور» بچه ھای ما« در تحليلش توضيح می دھد که "ميشل شوسودوسکی"ر سيپروف

  .اطالعاتی و مزدورانی که از طريق شرکت ھای امنيتی خصوصی به خدمت گرفته شده اند

ًدر خواستشان برای جنگ عليه دولت اسالمی کامال « يکی از کارمندان وزارت دفاع به فاکس نيوز گفت که روس ھا 

دھا حملۀ موشکی و ھوائی عليه دولت اسالمی به روی ص، کل "اوباما"به باور رژيم . » و پنھان کار ھستند یرياکار

دھا ص و به ھمين گونه عليه — پنج نفر —تروريست ھای ميانه رو متمرکز شده که توسط اياالت متحده تشکل يافته 

  .مشاور غربی صورت می گيرد
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که در مقام   Lloyd Austin نرال ليود آستين جروشن است که مقام عالی رتبۀ وزارت دفاع فراموش کرده است که 

ً می باشد، اخيرا به کميتۀ نيروھای نظامی در سنای اياالت متحده اعالم کرده امريکا فرماندھی مرکزی ارتش هفرماند

 نفر بيشتر از تروريست ھای ميانه رو که توسط اياالت متحده تشکل يافته بودند در منطقه باقی نمانده ۵ يا ۴بود بيش از 

« ئی برای تشکيل امريکاری که از صندوق ماليات دھندگان ال ميليون د۵٠٠ نيز ولخرجی "اوباما"به وسيلۀ . است

آنھائی که اين بودجه را . پرداخت شده بود تا دولت سوريه را سرنگون کنند، متوقف گرديد» تروريست ھای ميانه رو 

  .دريافت می کردند، پول را گرفتند و ناپديد شدند

ًبی صالحيتی که برای فاکس نيوز کار می کنند، واقعا به اين نتيجه رسيده باشند که باورکردنی نيست که حتی افراد 

 تروريست ميانه رو و مشاوران ۵ يا ۴دھا حملۀ ھوائی به انضمام حمله با موشک کروز را عليه صگوئی روس ھا 

اميد کننده ترين موضوعی نا. ( ولی حماقت و ناآگاھی فاکس نيوز بی حد و مرز است.  گذاشته اندءنظامی شان به اجر

 جلوی فاکس نيوز می نشينند و به امريکا امر است که ميليون ھا بی شعور در  اينکه من در زندگی ام ديده ام، آگاھی به

  .)شوی مغزی خودشان آری می گويند و شکل روزمره به شست

 کنند و يا فاکس نيوز را برای چنين ئی در اذھان ساده انديش تزريق میامريکااين است داستانی که مقامات عالی رتبۀ 

  .عملياتی خريداری می کنند

حقيقتی که ھرگز از فاکس نيوز نخواھيم شنيد اين است که واشنگتن با نقض قانون از دولت اسالمی برای سرنگون 

 متحده سازی دولت قانونی و برگزيده ای استفاده می کند که مايل نيست به يکی از عروسک ھای خيمه شب بازی اياالت

  .تبديل شود

طور مشخص، واشنگتن با نقض کامل حقوقی در جايگاه جنايتکار جنگی قرار می گيرد و با اين خواست که دولت ه ب

ًقانونی و برگزيده را سرنگون سازد و متعاقبا يک دوست دست نشانده را که مطابق خواست ھايش عمل کند جايگزين 

  .سازد

 م کرد که روسيه از اين پس جنايات جنگی واشنگتن در آن بخش از مناطق جھان اعال"پوتين"رئيس جمھور والديمير 

روسيه به درخواست دولت قانونی .  تحمل نخواھد کرد،مخاطره افتادن منافع ملی روسيه می انجامدبه  ، که  بهرا 

اين موضوع .  باشد از بين بردن آنھا می به حملۀ ھوائی دست زده و در حالسوريه برای مبارزه عليه دولت اسالمی

 در فاکس نيوز چنين اظھار داشت امريکامقام بلند پايۀ وزارت دفاع . موجب تأسف جنايتکاران جنگی واشنگتن شده است

فکر می کنم که کارمند بلند پايۀ . که نقش روسيه در سوريه کمک به اياالت متحده برای سرنگون سازی اسد می باشد

  .م کرده نشنيده است اعال"پوتين"واشنگتن آنچه را که 

پرسشی را که بايد به شکل نا اميد کننده ای مطرح کنيم، يعنی پرسشی که ھيچ گاه نبايد از رسانه ھای چاپی و يا 

 با امريکابراستی دولت : اين پرسش چنين است که .  راديوی ملی انتظار داشته باشيمNPRتلويزيون در اياالت متحده يا 

در مورد روسيه در پی چيست و چه ھدفی را دنبال می کند ؟ آيا جنگ طلبان واشنگتن اين دروغ پردازی ھای دائمی 

  می خواھند به جنگ جھانی سوم دامن بزنند؟

 ھای جمھوری خواه قاطعانه برای ناکسن و تمام نتخابات رياست جمھوری، البته ھيلری کلينتروشن است که نامزدھای ا

ًئی ھا برای جنگ جھانی سوم را در انتخابات آينده حتما امريکارأی . به پا کردن جنگ جھانی سوم تصميم گرفته اند

  . تماشا کنيد

دولت اياالت متحده ديگر ھيچ اعتباری در خارج از مرزھايش ندارد و ھمان گونه که آمار نشان می دھد در داخل نيز 

ئی خواھان ايجاد حزب امريکاد رأی دھندگان ص در۶٢آمار نشان داده است که . تبار خيلی کمی برخوردار استاز اع
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ًسوم ھستند و اميدوارند که اين حزب سوم بتواند واقعا نمايندۀ مردم باشد و نه نيم دوجين گروه از منافع که به يمن ديوان 

  ...کرده اند را خريداری امريکاعالی جمھوری خواھان، کل دولت 

 را ستايش Donald Trump و دونالد ترامپ Bernie Sandersبه ھمين علت بسياری از رأی دھندگان برنی ساندرس 

 و اين دو تنھا نامزدھائی ھستند که عليه نظام سياسی  ًکدامشان واقعا ندانند که چه بايد کرد می کنند، حتی اگر ھيچ

اگر از ديکتاتورھا می گوئيم و اگر از محروميت . ع عده ای ناچيز می گرددبرخاسته اند که چرخ ھايش تنھا برای مناف

می .  در تاريخ بشريت ھستندامريکائی محروم ترين افرادحقوق شھروندی حرف می زنيم، بايد بدانيم که رأی دھندگان 

بررسی . نمی بينيمگويند که اياالت متحده يک نظام دموکراتيک است ولی در رفتار دولت ھيچ نشانی از دموکراسی 

ئی به ھيچ عنوان روی رفتار و کردار و تصميم گيری ھای امريکاھای جدی و معتبر نشان داده است که رأی دھندگان 

 به ھمان اندازه که ھر ديکتاتور ديگری، اگر ديکتاتورترين نباشد، از مردم جدا امريکادولت .  تأثيری نداردامريکادولت 

  !شکل ناميد کننده ای به آزاد سازی خودمان نيازمند ھستيم ًو واقعا به . به سر می برد

 ديگر دموکراسی وجود ندارد، بلکه امريکا اظھار داشت که در "جيمی کارتر"ًھمان گونه که اخيرا رئيس جمھور قديمی 

  .اليگارشی حاکم می باشد

اسی نشده، در نئی بازشامريکا در بسياری از موارد نظرياتش صحيح بوده ولی ھرگز از سوی نظام بزھکار "کارتر"

  . يک بار ديگر حقيقت را می گويد"کارتر"اين مورد نيز 

او ھزار بار از تمام نامزدھای رياست جمھوری . مردی اخالقی و ھوشمند.  را بازگردانيد"جيمی کارتر"من می گويم، 

 "کارتر"نظر می رسد، ولی ه ه ب سالگی مقابله با سرطان تالشی بيھود٩٠در . حاضر در مسابقۀ انتخاباتی بھتر است

  .بھترين انتخاب است

Paul Craig Roberts  
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