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  لمترجمۀ زير نويس ف

  پرل ھاربر دّوم در تنگۀ ھرمز
XXIbs6GhbID=v&endscreen=feature&1=NR?watch/com.youtube.www://http 

  

با شکست در تحريم نفت ايران برای وادار ساختن ايران به سوی درگيری در تنگۀ ھرمز، اياالت متحده و اسرائيل 

به اين ترتيب از ديدگاه آنھا در پی اين ھستند که خود ايران آغازگر جنگ باشد، . جو می کنند و راه ديگری را جست

  .سياسی روسيه و چين را در حمايت از ايران با مشکالت بيشتری مواجه خواھند ساخت

به ياد بياوريم که در گذشته اسرائيل به يک ناو جنگی اياالت متحده حمله کرد و تعداد ديگری را نيز به دام انداخت، 

را به حساب » يو اس اس ليبرتی«اسرائيلی ھا حمله به . اردتا اياالت متحده را به حمله عليه دشمنان اسرائيل واد

  .مصر گذاشته بودند، و چنين موردی يکی از مثال ھای بارزی است که نبايد فراموش کنيم

ی اياالت متحده است که در پايان ئترين ناوھواپيمابر نيروی دريا است که قديمی حامروز يو اس اس اينترپرايز مطر

  .رد و باز نشستگی آن برای سال آينده پيش بينی شده استخدمت خود به سر می ب

بازنشست کردن يک ناو . خيلی معروف است» استارترک«نام اين ناو ھواپيمابر به خاطر سريال تلويزيونی 

ی مجھز می ئيو اس اس اينترپرايز به موتورھای ھسته . ی فرآيند پر ھزينه ای را در بر می گيردئھواپيمابر ھسته 

در . ی تصفيه شودئ تمام ماشين آالتی که ضميمۀ آن می باشد به عنوان زبالۀ ھسته ۀکه در پايان خدمت به عالوباشد 

ی قابل ئی اياالت متحده صرفه جوئنيروی دريانتيجه اگر يو اس اس اينترپرايز در خليج فارس غرق شود، برای 

  .ھدۀ ديگران واگذار خواھد شدمالحظه ای به حساب خواھد آمد، و آلودگی راديو آکتيو نيز به ع

در نتيجه چرا يک ناو جنگی قديمی را که به پايان خدمت خود رسيده روانۀ منطقۀ جنگی می کنند؟ به ھمان دليلی که 

ناوھای فرانکلن روزولت گروھی از ناوھای باطل شده را از ساندياگو به پرل ھابر منتقل کرد، در حالی که 

  )١٩۴١مبر  دس٧(بودندر انداخته ی لنگئھواپيمابر جديد در ھاوا
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ی ھا ئر گذشته اسرائيلی ھا اين زيردرياد. لمان استای کالس دولفين در اختيار دارد، که ھديۀ ئاسرائيل سه زيردريا

حاال خليج فارس در انتظار ناو جنگی . را از کانال سوئز عبوردادند ومی توانند آنھا را در خليج عمان به کار بگيرند

  .، البته به عنوان گوسفند قربانی و نه اسلحهباطل شده است

ی اياالت متحده آماده است که به آن حمله شود، ھمان گونه که اسرائيل به يو ئک ناو و تعدادی سرباز نيروی درياي

  .اس اس ليبرتی حمله کرد، تا بعد کشوری را که ھدف گرفته بودند، متھم کنند
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