
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

  
  *دکتر پل کريک رابرتز: :يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ جوالی ٠۶

  

  موضوع چيست؟: بريگزيت

  

 دکتر پل کريک رابرتز

يکی منافع بانک ھای نيويورک و وال استريت برای . رت مند واشنگتن است قدۀمخالفت با برگزيت برمبنای دو عالق

 قدرت مند ديگر منافع واشنگتن در جلوگيری از خروج ۀعالق. حذف انگلستان به عنوان يک مرکز رقيب مالی است

يو ملی  سيا در آرشۀھمان گونه که اسناد کشف شد. يک کشور آن است که پيشتاز منجر به خروج ديگر کشورھا نشود

 سياسی کنترول اروپا  به ابتکار سيا ساخته شد، که ھدف آن آسان ساختن اعمال ۀً کامال نشان می دھد، اتحاديامريکا

 کشور جداگانه ٢٨ کند تا کنترول اروپا را ۀاين برای واشنگتن بسيار آسان تر است که اتحادي. واشنگتن بر اروپا بود

م پاشيده شود، به احتمال زياد ناتو ھم که پوشش الزم برای تجاوز واشنگتن  اروپا از ھۀبه عالوه، اگر اتحادي. را

 اروپا قاتل ۀاتحادي.  اروپا به واشنگتن و يک درصد خدمت می کند ونه کس ديگریۀاتحادي... است، پاشيده خواھد شد

 ھا، و بقيه اين است که ئیانيا ھا، اسپئی ھا، ايتالياالمان ھا، فرانسوی ھا، ئیھدف برای بريتانيا. استقالل و مردم است

  .ديد شوندپبه عنوان ملت نا

**** 

 نژادپرستی می ۀ اروپا را دربارۀ ھمه پرسی  خروج بريتانيا از اتحادي–اگر رسانه ھای فاحشه را بخوانيد، برگزيت 

نند  تا از پذيرفتن  اروپا را ترک کۀطبق متن داستان، نژادپرستان راستگرای متمايل به خشونت می خواھند اتحادي. دانند

  .مھاجران تيره پوست بيشتر به انگلستان جلوگيری کنند
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 اروپا تا ماندن در ۀعلی رغم تبليغات دائم عليه خروج، نظرسنجی ھا نشان داد که اغلب مردم عالقه مند به ترک اتحادي

ک شاھد عينی فرياد زد  يۀ زن پارلمان، جو کاکس، توسط مردی کشته شد که به گفتۀآن بودند تا وقتی که نمايند

  . اروپا بودۀکاکس مخالف ترک اتحادي. »برگزيت«

دولت بريتانيا و رسانه ھای فاحشه از قتل کاکس برای تبليغات عليه خشونت پنھان نژادپرستان در پشت برگزيت استفاده 

ًی کند، بعدا گزارش داد که گاردين، که با خط تبليغات رھبری م. با اين حال، شاھدان ديگر گزارش متفاوتی دادند. کردند

 پارلمان درگير با دو مردی شد که نزديک مطب جراحی ۀشاھدان ديگر گفتند که حمله  پس از آن شروع شد که نمايند«

البته، بدين دليل که قتل کاکس به عنوان سالحی بسيار با ارزش عليه برگزيت است، ما ھرگز . »او دعوا می کردند

  . ماجرا را نخواھيم فھميد

نبايد يک نژادپرست بود تا . بدون شک بسياری از تحوالتی که در انگلستان، کشورشان روی می دھد ناراحت ھستند

 ھا در جنگ عليه ئیبريتانيا.  مردمی با فرھنگ بيگانه به سرقت رفته استۀحس کرد که کشور کسی به وسيل

م را تجربه می کنند، اگرچه از نوع مسلحانه  و بسياری بر اين باورند که يک تھاج  تاريخی دارندۀمھاجمان، سابق

  .البته، يک جنگ مسلحانه، از حمايت دولت و رسانه ھا برخوردار نمی شود. نيست

 بيان می کنند که توليد مھاجران در انگلستان بيش تر از آن حقوق بيکاری است ًمردم بريتانيا شنيدند که کارشناسان رسما

 ھا از اين ئی، بسياری از بريتانيابه عالوه.   آن ھا مغاير استۀ ھا شنيده اند با تجرب و آن چه که آن کنند که دريافت می

  . از شھرھای خود، از جمله لندن خودداری کنند، ناراحتندئیکه بايد به داليل امنيتی از رفتن به کل بخش ھا

نگی باشد، ونھادھای سياسی بريتانيا اين نگرانی ھا را نژادپرستی خواندن يک انتخاب تبليغاتی است تا اين که دفاع فرھ

 ۀتعجبی ندارد که بسياری از شھروندان بريتانيا ديگر آن نھاد انگليس را نمايند. آن انتخاب تبليغاتی را ساخته است

  . ھا نمی دانندئیبريتانيا

ً واقعا موضع . نژادپرستی استۀاجازه دھيد که بدون شک و به خاطر استدالل فرض کنيم که برگزيت به خاطر و دربار

 کمک به پناھندگان جنگ ھای واشنگتن نيست که دولت بريتانيا را توانا ساخته ۀًمخالفان برگزيت چيست؟ قطعا دربار

 ھا امريکائی بسيار زياد نگران  پناه مسلمانانی است که از حمالت، بمب ھا، و پھپادھای ئیاگر نھاد بريتانيا. است

  .گتن بر روی اين مردم حمايت نمی کردفرار کرده اند، ھرگز از حمالت واشن

  .  قدرت مند واشنگتن استۀمخالفت با برگزيت برمبنای دو عالق

اين واقعيت . يکی منافع بانک ھای نيويورک و وال استريت برای حذف انگلستان به عنوان يک مرکز رقيب مالی است

  .آشکار از نظر توجه شھر و بانک انگليس غايب است

 اروپا دارند، به اين دليل که به انگلستان اجازه داده ۀ در اتحاديیموش کرده اند که آن ھا تنھا يک پامردم بريتانيا فرا

. انگلستان از يورو استفاده نمی کند و، بنابراين، قدرت مالی دولت بريتانيا را حفظ می کند. شد تا ارز خود را حفظ کند

آن ھا برای امور مالی به .  غيره اين قابليت و صالحيت را ندارند، والمانال، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، گيونان، پرت

  .بانک ھای خصوصی وابسته اند

با اين حال، اين .  ھا امتيازھای ويژه ای داده شدئی اروپا، به بريتانياۀبه منظور فريب انگلستان جھت پيوستن به اتحادي

ھمان گونه که سال ھا قبل گزارش . ادغامات سياسی استروند اتحاديه يکی از . امتيازات نمی تواند برای ھميشه باشد

که در آن زمان رئيس بانک مرکزی اروپا بود، گفت که برای تکميل ادغام سياسی اروپا، بايد ژان کلود تريشه، داده ام، 

چنانچه انگلستان يک مرکز مالی مستقل با بانک مرکزی و ارز . سياست ھای مالی کشورھای عضو متمرکز شود

  .را داشته باشد، اين غيرممکن است که سياست ھای مالی متمرکز شودخودش 
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 وال استريت درک می کند که شکست بريگزيت به معنای کوتاه کردن طول عمر لندن به عنوان يک مرکز مالی است،

ه ب. اين غيرممکن است که کشوری يک مرکز مالی باشد بدون اين که ارز و بانک مرکزی خودش را نداشته باشدو  

ھمان گونه ھم برای انگلستان غيرممکن است که عضو اتحاديه اروپا باشد و تحت بانک مرکزی اروپا عمل نکند، 

  .زمانی که ھمه پرسی برگزيت شکست بخورد، روند تدريجی اجبار انگلستان به رفتن به يورو شروع خواھد شد

آن است که پيشتاز منجر به خروج ديگر عالقه قدرت مند ديگر منافع واشنگتن در جلوگيری از خروج يک کشور 

 اروپا  به ابتکار ۀً کامال نشان می دھد، اتحاديامريکاھمان گونه که اسناد کشف شده سيا در آرشيو ملی . کشورھا نشود

اين برای واشنگتن بسيار .  سياسی واشنگتن بر اروپا بودکنترولسيا ساخته شد، که ھدف آن آسان ساختن اعمال 

 اروپا از ھم پاشيده ۀبه عالوه، اگر اتحادي.  کشور جداگانه را٢٨ کند تا کنترول اروپا را ۀه اتحاديآسان تر است ک

  .شود، به احتمال زياد ناتو ھم که پوشش الزم برای تجاوز واشنگتن است، پاشيده خواھد شد

ھدف . استقالل و مردم است اروپا قاتل ۀاتحادي.  اروپا به واشنگتن و يک درصد خدمت می کند ونه کس ديگریۀاتحادي

. ديد شوندپ ھا، و بقيه اين است که به عنوان ملت نائی ھا، اسپانيائی ھا، ايتالياالمان ھا، فرانسوی ھا، ئیبرای بريتانيا

 ھا نمی دانند که چه چيزی در ئیًبريگزيت آخرين شانس برای شکست اين دستور کار پنھانی است، و ظاھرا بريتانيا

  .ه رأی می دھندخطر است و برای چ

  :برگردانده شده از

Brexit: What Is It About?  

By Paul Craig Roberts 

http://www.paulcraigroberts.org/2016/06/22/brexit-what-is-it-about-paul-craig-roberts/ 

***   

  دکتر پل کريک رابرتز: ويسندهن
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  رأی بريگزيت

  

 ھستند که توسط واشنگتن ايجاد شده اند تا ئیاين دو نھاد دستگاه ھا.  اروپا و ناتو نھادھای شر ھستندۀاتحادي

شنگتن می دھند و ھر دو به عنوان پوشش  جھان را به واکنترولاين دو نھاد . حاکميت مردم اروپا را ازبين ببرند

 اروپا و ناتو، واشنگتن نمی تواند اروپا و بريتانيا را ۀبدون اتحادي. ھستند و واشنگتن را به تجاوز توان مند می سازند

 سال نابود کند، بدون اين که ١۵مجبور به جنگ با روسيه نمايد، و واشنگتن نمی توانست ھفت کشور مسلمان را در 

 و ھيچ عضوی از آن بتواند بدون اين که دستگير و محاکمه  ان يک دولت منفور جنايتکار جنگ منزوی شودبه عنو

واشنگتن و رسانه ھای فاحشه به ھيج وجه ھيچ احترامی برای آزادی و حاکميت مردم قائل ... شود به خارج سفر کند

وان مانعی  برای ھژمونی خود می بيند و ھر واشنگتن ھر اظھارنامه  و ادعای حکومت دمکراتيک را به عن. نيستند
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طور مداوم توسط واشنگتن سرنگون ه ی التين بامريکارھبران اصالح طلب در .  دمکراتيک را نابود می سازدۀانگيز

می شوند، و واشنگتن ادعا می کند که تنھا واشنگتن  و متحدان تروريست او حق انتخاب دولت سوريه را دارند، 

دولت بريتانيا بايد بالفاصله فسخ مشارکت خود در تحريمات ... کراين را انتخاب کردوه که دولت ادرست به ھمان گون

با . واشنگتن بر روسيه را اعالم دارد و اقتصاد خود را با کشورھای در حال ترقی روسيه، چين، ھند و ايران وصل کند

  .رھبری واشنگتن نجات يابنداين حمايت، مردم بريتانيا می توانند از حمله بر اقتصاد آنھا به 

  رأی دادن به بريگزيت يعنی چه؟

  . اروپا و ناتو و، بدين وسيله، اجتناب از جنگ جھانی سوم باشدۀاميد است که به معنای فروپاشی اتحادي

ايجاد شده اند تا  ھستند که توسط واشنگتن ئیاين دو نھاد دستگاه ھا.  اروپا و ناتو نھادھای شر ھستندۀاتحادي

 جھان را به واشنگتن می دھند و ھر دو به عنوان پوشش کنترولاين دو نھاد . حاکميت مردم اروپا را ازبين ببرند

 اروپا و ناتو، واشنگتن نمی تواند اروپا و بريتانيا را ۀبدون اتحادي. ھستند و واشنگتن را به تجاوز توان مند می سازند

 سال نابود کند، بدون اين که ١۵ و واشنگتن نمی توانست ھفت کشور مسلمان را در  يدمجبور به جنگ با روسيه نما

به عنوان يک دولت منفور جنايتکار جنگ منزوی شود، و ھيچ عضوی از آن بتواند بدون اين که دستگير و محاکمه 

  .شود به خارج سفر کند

اما اين عمل . ی دھندگان به خروج را نااميد کنند نظرسنجی ھا دروغ گفتند تا رأۀبه وضوح، رسانه ھای فاحشه دربار

اين دستاوردھای تاريخی مردم بريتانيا بود که قانون را به سپر محافظ . مردم بريتانيا ھمواره  منبع آزادی بوده اند. نکرد

 درک کردند مردم بريتانيا، يا اکثريت آنھا،. ول را به جھان دادؤمردم از سالحی در دست دولت تبديل ساخت و دولت مس

ول قرار دارد که قانون به آسانی ؤ اروپا مکانيسم حاکم ديکتاتوری است که قدرت در دستان مردم غير مسۀکه اتحادي

  .ول مورد استفاده قرار گيردؤمی توانند به عنوان سالحی در دستان دولت غير مس

ی و ئو از روی ميل به فاحشه ھای رسانه راه انداخت، ه واشنگتن، در تالش برای نجات قدرت خود بر اروپا، کمپينی ب

چپ شست و شوی مغزی شده پيوست، که گرد شعار يک درصدی ھا گرد آمده بودند، و تالش برای حفظ آزادی و 

اين کمپين دغل کارانه فراتر از ھمه شک و شبه  نشان داد . حاکميت مردم بريتانيا را به عنوان نژادپرستی معرفی کرد

واشنگتن ھر . ھای فاحشه به ھيج وجه ھيچ احترامی برای آزادی و حاکميت مردم قائل نيستندواشنگتن و رسانه که 

 دمکراتيک را ۀاظھارنامه  و ادعای حکومت دمکراتيک را به عنوان مانعی  برای ھژمونی خود می بيند و ھر انگيز

ن سرنگون می شوند، و طور مداوم توسط واشنگته ی التين بامريکارھبران اصالح طلب در . نابود می سازد

واشنگتن ادعا می کند که تنھا واشنگتن  و متحدان تروريست او حق انتخاب دولت سوريه را دارند، درست به ھمان 

  . کراين را انتخاب کردوگونه که دولت ا

ً واقعا شروع نشده شايد ھنوز. اما جنگ ھنوز پايان نيافته است. مردم بريتانيا، يا اکثريت آنھا، پرنده را به واشنگتن دادند

فدرال رزرو، بانک مرکزی : اين چيزی است که مردم بريتانيا به احتمال زياد می توانند انتظارش را داشته باشند. است

اروپا، بانک ژاپن، و جورج سورس برای حمله به پوند انگليس، پائين آوردن ارزش آن و ترور اقتصاد بريتانيا توطئه 

 ۀاين مردم بريتانيا خواھند بود يا سيا، يک درصد، و اتحادي: که چه کسی قوی تر استما خواھيم ديد . خواھند کرد

  .اروپا و نازی ھای نومحافظه کار

در » نيازی به عجله« آينده بر اقتصاد بريتانيا دليلی است که حاميانی مانند بوريس جانسون را در باور به اين که ۀحمل

 ۀھر چه بيشتر برای مردم بريتانيا طول بکشد که از استبداد اتحادي. ته استخروج از اتحاديه نيست، به اشتباه انداخ

روج رأی تحميل نمايند خ اروپا می توانند مجازات بيشتری بر مردم بريتانيا برای ۀاروپا فرار کنند، واشنگتن و اتحادي
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 که رأی ئیاز آنجا.  يک اشتباه بودنھاآو رسانه ھای فاحشه زمان بيشتری دارند تا مردم بريتانيا را قانع کنند که رأی 

  .غير اجباری است، پارلمان ضعيف النفس و ترسو می تواند رأی را رد کند

دولت جديد بريتانيا بايد به .  دھدأبر استعفاوديو کامرون، نخست وزير محافظه کار بايد بالفاصله، و نه ماه ھا بعد در اکت

 شدن است، نه در دو سال بعد و تمام روابط سياسی و ءتانيا در حال اجرا اروپا بگويد که اکنون تصميم مردم بريۀاتحادي

در غير اين صورت، در دو سال بعد مردم بريتانيا چنان با مجازات و تبليغات . حقوقی بعد از رأی دادن پايان يافته است

  .ضربه خواھند خورد که رأی آنھا لغو خواھد شد

 خود در تحريمات واشنگتن بر روسيه را اعالم دارد و اقتصاد خود را با دولت بريتانيا بايد بالفاصله فسخ مشارکت

با اين حمايت، مردم بريتانيا می توانند از حمله بر . کشورھای در حال ترقی روسيه، چين، ھند و ايران وصل کند

   .اقتصاد آنھا به رھبری واشنگتن نجات يابند
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  دکتر پل کريک رابرتز: يسندهنو
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٦ جوالی ٠٦

  علی  رغم رأی، احتماالت عليه بريتانيا در خروج از اتحاديه اروپاست
ی و سياسی غربی ھستند موفق شدند که مشکالت واقعی را خارج از بحث ھای ئمبلغانی که شامل نھادھای رسانه 

ندازه کافی در با اين حال، مردم بريتانيا به ا. عمومی نگه دارند و  رأی به خروج را به عنوان نژادپرستی نشان دھند

حاکميت، دولت پاسخگو، استقالل مالی، : برابر شست و شوی مغزی مقاومت کردند و بحث برای درک مشکالت واقعی

به خاطر داشته باشيد، که ...  کردندکنترولآزادی از درگيرشدن در جنگ ھای واشنگتن و درگيری با روسيه را 

به احتمال زياد اين .  بر آنھا حفظ شد تا آنھا رأی خود را پس گرفتندايرلندی ھا عليه اتحاديه اروپا رأی دادند و فشار

  . ھا خواھد بودئیھم سرنوشت بريتانيا

*****  

 درک می کنند که دولت انگلستان نماينده منافع ديگران است ئیرأی بريگزيت نشان داد که اکثريت رأی دھندگان بريتانيا

ول بدانند، آنھا درک می کنند که ؤ ھا می دانند بايد دولت خود را مسئیيتانيابه ھمان سختی که بر. تا منافع مردم بريتانيا

 اروپا، از ۀ ھا در زمان خود تحت اتحاديئیبريتانيا.  اروپا ھيچ چشم اندازی نداردۀول دانستن  دولت ھای اتحاديؤمس

  . دوران تاريخی وقتی که قانون کلمه حاکميت بود يادآوری شده اند

ی و سياسی غربی ھستند موفق شدند که مشکالت واقعی را خارج از بحث ھای ئنھادھای رسانه مبلغانی که شامل 

 کافی در ۀبا اين حال، مردم بريتانيا به انداز. عمومی نگه دارند و  رأی به خروج را به عنوان نژادپرستی نشان دھند

يت، دولت پاسخگو، استقالل مالی، حاکم: برابر شست و شوی مغزی مقاومت کردند و بحث برای درک مشکالت واقعی

  . کردندکنترولآزادی از درگيرشدن در جنگ ھای واشنگتن و درگيری با روسيه را 
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اين مبارزه تازه . مردم بريتانيا نبايد  آن قدر ساده لوح باشند که فکر کنند که رأی آنھا موضوع را حل و فصل می کند

  :انتظار داشته باشيد. شروع شده است

ما حاال .  بھتری به ما پيشنھاد  داده استۀ اروپا معاملۀبريتانيا برگردد و به مردم بگويد، نگاه کنيد، اتحادي که دولت -

  . اروپا را داريمۀاستطاعت ماندن در اتحادي

ليره ضربه بزند و سھام بريتانيا را کم کند / سی بی، بی او جی، و صندوق ھيدج نيويورک به پوندی که فدرال رزرو، ا-

  . را متقاعد سازد که اقتصاد در حال سقوط استئیدگان بريتانيانأی دھتا ر

  .رھا کند» تجاوز روسيه«  و تأکيد بيشتر بر تضعيف رأی اروپا، که ھمه را به امان -

به اعضای برجسته در خروج اکثريت سخت می شود، و فشار بر چنين رھبران ) و تھديد(  و مقاومت در برابر رشوه -

 اروپا نگه ۀمانند بوريس جانسون معقول و ميانجی باشد، و روابط خوب را با واشنگتن و اتحادي) ديهاز اتحا(خروج 

  .  اروپا به يک سازش برسيمۀداريم، و در باقی ماندن در اتحادي

از دست دادن کارھای بريتانيا و فرصت ھای ) سی بی آی( و انتظار داشته باشيد که کنفدراسيون صنايع بريتانيا -

  .يه گذاری را به رأی خروج نسبت دھدسرما

ًزمانی که شما ياد بگيريد فکر بکنيد که چيزھا واقعا چگونه ھستند و به گونه ای که رسانه ھای فاحشه آنھا را نشان می 

  . ًدھند، شما قادر خواھيد شد تا تماما با خودتان به ليست اضافه کنيد

 اروپا رأی دادند و فشار بر آنھا حفظ شد تا آنھا رأی خود را پس ۀبه خاطر داشته باشيد، که ايرلندی ھا عليه اتحادي

  .  ھا خواھد بودئیبه احتمال زياد اين ھم سرنوشت بريتانيا. گرفتند
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  :درباره نويسنده

. دکتر پل کريک رابرتس، معاون وزير خزانه داری برای سياست اقتصادی و ھمکار سردبير ژورنال وال استريت بود

او دارای چندين مقام . سسان سنديکا بودؤ اخباری ھاوارد اسکريپس، و از منس، خدماتاو مقاله نويس ھفته نامه بيز

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

  .  شکست خورد، و تھديد نو محافظه کاران بر نظم جھانی می باشدامريکاغرب و چگونه 

   

 

  

 
 


