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ن از قيد سيستم اگر روسيه و چي... ًآنھائی که برای خصوصی سازی فشار می آورند يا خائن ھستند و يا کامال احمق

 و اقتصاددانان نئوليبرال خودشان را تبعيد نکنند، آنھا بايد به جنگ بروند تا بتوانند از حاکميت خود  غربی رھا نشوند
 و در تعقيب خود برای  تسلط امريکا بر جھان،  نو محافظه کاران با غرور و گستاخی خود ديوانه شده اند... دفاع کنند

دولت ھای روسيه و چين با .  ثبات سازی روسيه و چين تمام احتياط  را کنار گذاشته اندآنھا درعزم خود برای بی
اجرای سياست ھای اقتصادی نئوليبرالی که توسط اقتصاددانان آموزش ديده با سنت نئوليبرال غربی خود بر آنھا تحميل 

، با استفاده از دالر امريکا، و شرکت »جھانی شدن«با بلعيدن خط . می شود، خودشان را برای واشنگتن تنظيم کرده اند
 کشورھای خود را برای ورود سرمايه ھای خارجی باز می کنند، ميزبان بانک بدر سيستم پرداخت ھای غربی، در

 و به مالکيت خارجی اجازه می دھند، وبدين طريق، دولت ھای روسيه و چين خودشان را  ھای امريکائی می شوند
 .ايندآماده بی ثبات سازی می نم

  

  

 جنگ جھانی سوم شروع شده است
 ۀصحنولی ھنوز نمی دانيم چه مدت زمان الزم است تا اين که به . جھانی سوم آغاز گشته استجنگ مدت ھاست که 

  داغ آن برسيم؟ 

واشنگتن اکنون يک جنگ اقتصادی، تبليغاتی و روانی را عليه چھار عضو از گروه بکوک پنج کشور معروف به 

فريقای جنوبی با افتضاح سياسی ابرزيل و . فريقای جنوبی به راه انداخته استايل، روسيه، ھند، چين و  برز–بريکس 

ھر دو کشور مملو از کمک ھای مالی واشنگتن به سياستمداران و سازمان ھای غيردولتی . ساختگی بی ثبات شده اند
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 و تظاھرات توسط سازمان ھای  م عليه دولتواشنگتن با ارسال عوامل سياسی خود برای اقدا. است) ان جی او ھا(

  . را جعل کردئیغيردولتی در خيابان ھا، يک رسوا

واشنگتن . ھماھنگ شده در ھنگ کنگ، جنگ عليه چين را آغاز کند» جوياناعتصاب دانش«واشنگتن سعی کرد با 

واشنگتن سعی کرد با . تاميدوار بود که اعتصاب به داخل چين گسترش يابد، اما اين نقشه با شکست روبه رو گش

  .تظاھرات ھماھنگ شده عليه انتخاب مجدد پوتين با روسيه جنگ کند ولی باز ھم با شکست مواجه شد

 و   قابل اتکای استوارتری  در درون روسيه داشتقطۀواشنگتن برای بی ثبات کردن روسيه نياز به قدرت پايدار تر و ن

رتر، با مگا بانک ھای نيويورک و عربستان سعودی برای پائين آوردن واشنگتن برای به دست گرفتن يک اتکای پايدا

اين ھمکاری بر امور مالی روسيه و روبل، فشار . ، ھمکاری کرددالر ٣٠ در ھر بشکه به دالر ١٠٠قيمت نفت بيش از 

 روسيه را متحدان واشنگتن در درون روسيه به رئيس جمھور پوتين فشار می آورند تا بخش ھای مھم اقتصاد. گذاشت

اگر پوتين تسليم . خصوصی کند تا سرمايه خارجی را افزايش دھد و کسری بودجه را پوشش دھد و به روبل کمک کند

  . ل واشنگتن در می آيدول روسيه خارج شده و زير به کنترو ھای مھم روسيه از کنترئیشود، دارا

ھر کدام که می خواھد . ًن ھستند و يا کامال احمق که برای خصوصی سازی فشار می آورند يا خائئی من، آنھاۀبه عقيد

  .باشند، خصوصی سازی برای استقالل روسيه خطرناک است

  :اريک درايستر در لينک زير ارائه می دھد حمله واشنگتن به روسيه را، جزئيات

http://www.mintpressnews.com/brics-attack-western-banks-governments-launch-full-

spectrum-assault-russia-part/215761/ 

  

  :فربقای جنوبیاحمله واشنگتن به  

http://www.mintpressnews.com/brics-attack-empires-destabilizing-hand-reaches-south-

africa/215126/ 

  

  :حمله واشنکتن به برزيلو 

http://www.mintpressnews.com/brics-attack-empire-strikes-back-brazil/214943/ 

  

  :به لينک زير نگاه کنيدی التين امريکا واشنگتن بر استقالل ۀحملبرای مقاله من در مورد 

http://www.paulcraigroberts.org/2016/04/22/washington-launches-its-attack-against-brics-

paul-craig-roberts/ 

  و در تعقيب خود برای  ھمان گونه که اغلب اشاره کرده ام، نو محافظه کاران با غرور و گستاخی خود ديوانه شده اند

  .     بر جھان، آنھا درعزم خود برای بی ثبات سازی روسيه و چين تمام احتياط  را کنار گذاشته اندامريکاتسلط 

دولت ھای روسيه و چين با اجرای سياست ھای اقتصادی نئوليبرالی که توسط اقتصاددانان آموزش ديده با سنت 

، »جھانی شدن«با بلعيدن خط .  واشنگتن تنظيم کرده اندنئوليبرال غربی خود بر آنھا تحميل می شود، خودشان را برای

 کشورھای خود را برای ورود سرمايه ھای ب، و شرکت در سيستم پرداخت ھای غربی، درامريکا دالربا استفاده از 

 و به مالکيت خارجی اجازه می دھند، وبدين طريق، دولت   می شوندامريکائیخارجی باز می کنند، ميزبان بانک ھای 

  .ی روسيه و چين خودشان را آماده بی ثبات سازی می نمايندھا
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 و اقتصاددانان نئوليبرال خودشان را تبعيد نکنند، آنھا بايد به جنگ  اگر روسيه و چين از قيد سيستم غربی رھا نشوند

  .بروند تا بتوانند از حاکميت خود دفاع کنند

  

  :درباره نويسنده

. انه داری برای سياست اقتصادی و ھمکار سردبير ژورنال وال استريت بوددکتر پل کريک رابرتس، معاون وزير خز

او دارای چندين مقام . سسان سنديکا بودؤ اخباری ھاوارد اسکريپس، و از م بيزنس، خدماتۀاو مقاله نويس ھفته نام

انحالل اقتصادی آخرين کتاب ھای او . مقاالت اينترنتی او در سراسر جھان ھواداران زيادی دارد. دانشگاھی است

  .  و تھديد نو محافظه کاران بر نظم جھانی می باشد  شکست خوردامريکاغرب و چگونه 

  

  :برگردانده شده از

World War III Has Begun  

 

By Paul Craig Roberts  

http://www.informationclearinghouse.info/article44531.htm 

  

 

 

 
 


