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 شيری. م. ا:  و متمم ازبرگردان
  ٢٠١٣ سپتمبر ١١

 کنند يھوديان امريکا اوباما را به جنگ تشويق می
از يک سو، خواھان اندوختن ھر چه . ئی باشیامريکاخصوص اگر يھودی ثروتمند  هب! زندگی چقدر دھشتناک است

ً . بيشتر ثروت ھستی جنگھا ھمچنين برای آن .  نياز داریامريکا به جنگھای کوچک و ظفرمند برای نيل به آن متناوبا

 تحمل توليد اضافه،  يھودی تابۀعالوه بر اين، سرماي. الزم ھستند تا ھيچ کس فراموش نکند که صاحب دنيا کيست

اما جنگھا برای رھائی از شّر توليدات اضافی، در عين حال، برای . از جمله، توليد بيش از حد تسليحات را ندارد

. نمايش قدرت، قبل از ھمه، در آنجاھا که معادن سرشار نفت، گاز و ديگر مواد معدنی مفيد وجود دارد، الزم ھستند

خصوص، به سر آنھائی که منافع ملی ه ھای گرانقيمت بر سر بوميان، ب»اوکتاماھ« بمبھا و ۀخالی کردن ذخير

  . يھودی اشکالی نداردۀکنند، محض خاطر سرماي  را درک نمیامريکا

نحوی از ه که ب برای اين... خروشد از سوی ديگر، صدای خون، ندای دفاع از اسرائيل دائما در ضمير يھوديان می

که  و ھمين. می نشسته بر روی معادن عظيم نفت و گاز، دولتھايشان را دوست ندارندانحاء معلوم شده، که ساکنان بو

افروزند،   آتش جنگ بعدی را در خاورميانه برمیامريکائی، صاحبان صنايع جنگی و امور مالی امريکايھوديان 

ئی امريکاھوديان در حالی که سرزمين موعود تا اين حد برای ي: کند  اين فکر ساده به ذھن عرب خطور میفوراً 

  حال خود رھا خواھد کرد؟ه عزيز است، آيا اسرائيل ما را ب

کند، ھر بار قربانی ھوسبازيھا و   تکيه میامريکا امور فقط به ۀاسرائيل که در ھم: آيد وضعيت متناقضی پيش می  

. ی جھانی خود می بينند مدير ابزار مالۀمثابه  را بامريکاگردد که دولت  ئی خود میامريکاھای  یئطمع ھم قبيله 

  .کنند رويدادھای سوريه اين مدعا را ثابت می

در کشور عربی ھمسايه بيش از دو سال است جنگ ادامه دارد، اما تاکنون اين جنگ ھيچ تھديدی عليه امنيت اسرائيل 

ی از طرفداره  نظامی بۀکه واشنگتن تصميم خود را مبنی بر مداخل با وجود اين، ھمين. ايجاد نکرده است

 تلخ ۀدر آن اعالم کرد، بالفاصله شھروندان اين کشور که با مز!) عجب فکر بکری( دشمنان اسرائيل -اسالمگرايان

 ماسکھای ضدگاز پرداختند، برای خودشان پناھگاه آماده کردند، درز پنجره ۀئی آشنا ھستند، به تھيامريکاماجراجوئی 

  .يميائی امتحان کردندکحتمال حمله ا باشداردھنده راوھا را بستند و عملکرد آژيرھای ھ

:  را در خود گرد آورده است، اعالم کردامريکا اسرائيل، که سازمانھای يھودی -امريکا روابط اجتماعی ۀکميت

. »شود کشور يھودی، يگانه متحد ما و تنھا کشور جھان است که در ميان شھروندان آن ماسکھای ضدگاز توزيع می«
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 اسرائيل چقدر - امريکا روابط اجتماعی ۀمی بينيد، که کميت. گيرد يت از اسرائيل انجام می اينھا برای حماۀو ھم

خود تحت بھانه سر و سامان دادن به مناقشه ای که » تاماھاوکھای«ئی با امريکااما اگر يھوديان . نگران است

 شرقی را از ۀھند شد عطر ادويخودشان دامن زده اند، در کار ديگران دخالت نکنند، يھوديان اسرائيل مجبور نخوا

  .طريق صافی ماسک ضدگاز استنشاق کنند

يميائی بشوند، منتھا نه از سوی کتوانند قربانی کاربرد سالح  متناقض ترين وضعيت اين است، که اسرائيليھا می

ل دادگاه بين خواھد به اتھام جنايت عليه بشريت در مقاب اين احتمال وجود ندارد، که رھبری سوريه می(ارتش سوريه 

  .امريکا، بلکه، از سوی اسالمگرايان متحد )المللی قرار گيرد

در سوريه » برقراری دمکراسی« برای امريکاتصور اوضاع مساعدتر از اين برای اسالمگرايان تندرو که با دعوت 

ی فراھم می آنھا با شليک دو موشک حاوی زارين به اسرائيل، از يک سو، شرايط. جمع شده اند، حتی دشوار است

 نظامی را مدلل سازد و از سوی ديگر، با ۀآورند تا غرب ضرورت سرنگونی حاکميت قانونی سوريه از راه مداخل

نمايش اجساد نيمه جان و متشنج يھوديان منفور آنھا در لحظات آخر زندگی از صفحات تلويزيونی، ھمدردی جھانی 

  .را برانگيزند

ھمانطور که دو کارشناس نامدار انستيتوی تحقيقات امنيت ملی ! کنند؟ چگونه میآيا در اسرائيل اين واقعيت را درک 

  به سوريه میامريکانويسند، خطر عمده عبارت از اين است، که تجاوز  می آونر گولوف و آموس يادلين اسرائيل،

 مدت عمليات  جنگ و طوالنی شدنۀرود به گسترش عرص عواقب غيرمنتظره ای داشت باشد، که احتمال می«تواند 

  .»عنوان مثال، حمله نظامی عليه رژيم اسد ممکن است باعث تقويت نيروھای جھادی بشوده ب. جنگی منجر شود

دھند و واشنگتن ھم چين و روسيه را  شدار میوئی از دو سال پيش تا کنون در اين باره ھامريکانظاميان ! جالب است

  .اما ھمه بيھوده است. اندد  در خاورميانه میامريکامزاحم اصلی سياستھای 

تواند  خشمگين شده اند و ھيچ کسی نمی» تنھا ابرقدرت جھانی«شود، که اداره کنندگان  چنين تصوری ايجاد می

ئی امريکايدن نھائی بازھای تتواند مانع در غل ی میئتنھا سالح ھسته . حداقل با سالحھای متعارف جلو آنھا را بگيرد

 ۀبه ھمين سبب ھم کميت. کند ناراحت میرا ی ايران واشنگتن ئين سبب ھم برنامه ھسته به ھم. در عمق ديوانگی بشود

  .کند  اسرائيل اوباما را به جنگ تشويق می- امريکاروابط اجتماعی 

يميائی، خطر وجود ک رژيم اسد از سالح ۀاستفاد«: دھد  اسرائيل به کاخ سفيد پيام می- امريکا روابط اجتماعی ۀکميت

به ھمين دليل ھم اسرائيل شھروندان خود را در . کند ر جمعی در دست خطرناکترين دولتھا را تأئيد میتسليحات کشتا

 موظف است عواقب امريکااگر ايران فعاالنه از اسد پشتيبانی می کند، . کند يميائی سوريه آماده میک ۀمقابل حمل

  .» دستيابی اين کشور به سالح اتمی را در نظر بگيردۀ بالقوۀفاجع

ھم در » امريکايھودی ثروتمند «که صحبت سوريه در ميان است، آيا ممکن است ھدف اصلی  بدين ترتيب، وقتی

ئی ھای تحريک شده عليه اين کشور را نربوده امريکاھمين نکته نھفته باشد؟ آيا ثروتھای طبيعی ايران، قرار و آرام 

  است؟

از بارک اوباما برای »  اسرائيل-امريکا روابط اجتماعی ۀفرياد دعوت کميت«شود، که در آن  سپس گذرگاھی پيدا می

چنان ضربه ای که، درس . شود وارد آوردن ضربه به سوريه قبل از دست يابی ايران به سالح اتمی شنيده می

 به ھمان نتيجه، به امريکاگويند، تالشھا برای محافظت از خود در مقابل ھجوم  آنھا می. بزرگی برای پارسھا باشد

 سر عقل خواھد آمد و در جای خود ساکت امريکاانگار اگر ايران به سالح اتمی مسلح نشود، . شود ل منجر میاشغا

  .کند اما سرنوشت عراق خالف آن را ثابت می. و آرام خواھد نشست
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شود و علت آن نيز وجود ھرج و مرج ناشی از تالشھا برای سلطه بر جھان در سر  جھان در ھرج و مرج غرق می

يک روز برای غلبه بر اتحاد شوروی اسالمگرايان را در . باشد  میامريکا ۀخالی شده از عقل نخبگان اداره کنند

دگرايان در دست جھاه دھد، روز ديگر، عامدانه به سوگ برجھای دو قلوی منفجر شده ب افغانستان پرورش می

رساند، زمانی ديگر آنھا را با کودتای  را به حاکميت می» اخوان المسلمين«زمانی در مصر . نشيند نيويورک می

داند اگر  اکنون که واشنگتن اسالمگرايان را عليه سوريه بسيج کرده است، خود نمی. کند نظامی از حاکميت ساقط می

ئيھا را ھم مسموم خواھد امريکاد، که اسرائيلی ھا، اروپائيھا و خود در آنجا به زارين جنگی دست بيابن» متحدانش«

  .کرد، چه کار بايد بکند

آيا واشنگتن می داند، که سياستھای امپرياليستی اياالت متحده ساير ملتھا را برای حفاظت از خود در مقابل ھجوم 

دارد؟ آيا می داند، که فقط سياستھای   ممکن، به ساخت و کاربرد تسليحات امحاء جمعی وامیۀ با ھر وسيلامريکا

مناسبات با روسيه گرديد؟ آيا می تواند درک نمايد، که رشد تضادھا بين چين و » تنظيم مجدد« باعث شکست امريکا

   سياسی می باشد؟-ر رقابت اقتصادی معمولی بين دو کشور به سطح رقابت نظامیيي حاصل و پيامد تغامريکا

اما آنھا در . کند  وادار میامريکا تسليحات و اتحاد عمل برای حفظ فاصله از جنون ۀ توسع ساير کشورھا را بهامريکا

کند، که پس از  رسد، که دير يا زود واشنگتن از خطی عبور می نظر نمیه اين کار چقدر موفق بوده اند؟ آيا چنين ب

  شود؟ آن امکانات ديپلوماسی خاتمه يافته تلقی می

آيا در ! تان را بگيرد» جايزه صلح نوبلۀبرند«شما جلو : ئی ھا بايد گفتامريکاده است، به فتاحاال که اين اتفاق ني

در خاورميانه وجود ندارد، که رئيس جمھور منتخب شما بايد به فکر » دمکراسی«کشور شما مشکالتی مھمتر از 

» اخوان المسلمين«، »اعدهالق«کمک گروھھای ه خواھد آتش اين جنگ را ب که او می خصوص اينه حل آنھا باشد؟ ب

ئيھا پرسيده امريکاالزم است از . ئی برافروزدامريکاو ساير جنگجويان جھادی پرورش يافته با پول ماليات دھندگان 

ی چه ربطی ئی يا غيرھسته ئکنيد، ايران ھسته  اگر شما برای غصب ثروتھای طبيعی مردم ايران کوشش نمی: شود

 ۀز ھمان اسالمگرايان سوريه، که رئيس جمھور شما، بارک اوباما با پول بودجبه شما دارد؟ در حالی که غير ا

  کند، شما چه کار به امنيت اسرائيل داريد؟ دھد، ھيچ کس امنيت اسرائيل را تھديد نمی  آنھا را پرورش میامريکا

  !ھنوز دير نيست! امريکابيدار شو، 

  

  متمم مترجم

ی موفق ئرات بسيار گسترده در جغرافيای سياسی جھان، ناتوی رسانه ييموازات تغه  اخير، بۀ سه دھ-در طول دو

ناتوی . وجود آورده رات بسيار جدی در ادبيات سياسی، در مفاھيم و تعاريف مقوالت و پديده ھا بييشده است تغ

وف فراموشی سپردن آمران و مجريان جنايات عليه بشريت، در رأس آنھا، جريانھای مخه ی ھمچنين، در بئرسانه 

  .فراماسونری و صھيونيستی بسيار موفق عمل کرده است

، دولت حاکم اين سرزمين غصبی به ژاندارم بين المللی تبديل شد، بی ترديد، با امريکااين واقعيت، که چگونه دولت 

 وجودی کشور نامشروع ۀيعنی فلسف.  مستقيم داشته استۀسازمانھای فرامانسونری و دولت مخفی صھيونيستی رابط

 ۀ درست به مھاجرت ھمين جريانھا و اسکان آنھا در سرزمينھای آباء و اجدادی سرخپوستان بستگی دارد و ھمريکاام

دستور و خواست آنھا صورت گرفته ه جناياتی را که دولتھای مختلف آن در طول تاريخ مرتکب شده اند، طبيعتا، ب

  .است
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 ، جای شکی باقی نمی)چه دمکرات و چه جمھوريخواه ( از بدو پيدايشامريکا دولتھای ۀعملکرد فوق فاشيستی ھم

تشکيالت فراماسونری و دولت مخفی «فرمان ه کدام از آنھا چيزی جز دست افزار و خدمتکار گوش ب گذارد، که ھيچ

 ۀاين واقعيت را ديروز جنگھا و کودتاھای نظامی متعدد در اغلب کشورھا و عليه ھم. نبوده و نيستند» صھيونيستی

 اتحاد شوروی، جنگھای ۀجھان، از نابودی نسل سرخپوستان اتازونی گرفته تا تخريب سوسياليسم و تجزيخلقھای 

 ۀ و کشورھای بسيار ديگر در طول کمی بيش از دو دھااستعماری عليه يوگسالوی، افغانستان، سومالی، عراق، ليبي

نگرانی از « واھی ۀعليه ايران تحت بھان استعماری عليه سوريه، تھديدات دائمی -اخير، و امروز، جنگ تروريستی

، اين خدمتکار محبوب باندھای مافيائی » صلح نوبلۀ جايزۀدارند«که  ، درست در زمانی»ايرانئی  ھسته ۀبرنام

طور واضح و ه ، ب(*)کند  نظامی ويرانگرانه و ايران را به بمباران اتمی تھديد میۀ، سوريه را با حملامريکاحاکم بر 

  .کنند یآشکار ثابت م

فرمان در مستعمرات يکی از مھمترين ابزارھا برای اعمال سلطه و ھژمونی ه تشکيل حاکميتھای وابسته و گوش ب

ايران، ( نظامی یاستعمارگران در مستعمرات جديد بوده و ھست که با دست بردن به روشھای مختلف مانند کودتا

، ايجاد پايگاھھای نظامی و ) جنوبی و التينامريکای ويژه، کشورھاه يلی و دھھا کشور ديگر جھان، بچاندونزی، 

، ساحل عاج، مالی و ا جنوبی، کامبوج، يوگسالوی، افغانستان، عراق، ليبيوريای، کجاپان(جنگھای استعماری 

و يا با جوسازی، تبليغات، صرف ھزينه ھای گزاف و باالخره، ايجاد نيروی فشار و تخريب از درون ) بسياری ديگر

روی و ھمه کشورھای اروپای شرقی و ھمچنين، کشورھائی مانند ترکيه، کلمبيا، فيليپين، تايلند، و ساير اتحاد شو(

  . گذاشتء اجراءمرحله ب) کشورھا

ه ب) مولن روژ( آسياب بادی ۀ قرن گذشته ميالدی با سمبل و نشان١٩٧٠ -١٩۶٠در حالی که استعمار کھن تا سالھای 

خصوص، استعمارگران آنگلوساکسونی، برای اعمال ه ز ھمان دول استعمارگر، بداد، امرو موجوديت خود ادامه می

» جنگھای بشردوستانه«و » حقوق بشر«، »دمکراسی «ۀ خود در مستعمرات جديد، آن را با شعارھای اغواگرانۀسلط

ل شکلگيری و  آنچه را که امروز در سوريه، مصر و غيره اتفاق می افتد و در ايران نيز در حاۀھم. عوض کرده اند

  .قابل بررسی و ارزيابی می باشد» دولت مخفی جھانی«زايش است، در ھمان چھارچوب جنايات 

 در جريان امريکا، بارک اوباما، رئيس جمھور )٢٠٠٩مبر  نو١٤(بنگاه خبرپراکنی بی بی سی گزارش ه  ب-(*) 

سازمان ھمکاری (» پکآ« کشور عضو ٢١ آسيائی خود، که برای شرکت در اجالس سران ۀسفر ھشت روز

 آماده امريکا«: گفت» کشور«، به سنگاپور سفر کرده است، در اين )اقتصادی کشورھای آسيا و حوزه اقيانوس آرام

وی، ھمچنين اين موضوع را   !» آسيا، از قدرت بازدارندگی اتمی خود استفاده کندۀاست برای تأمين امنيت اين منطق

  ...!» شمالی نمی ترسدوريایز تسليحات اتمی ايران و ک اامريکا«مورد تأکيد قرار داد، که 

http://www.fondsk.ru/news/2013/08/31/amerikanskie-evrei-podtalkivajut-obamu-k-vojne-

22483.html 

 ١٣٩٢  سنبله-وريشھر ١٩

 


