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  پال کريگ رابرتس                                                                          :نويسنده
  نگارگر.ا.م:مترجم

  جهان با دورانداختِن دالرمی تواند
   را بگيردجلو ُبش

                                             
  بود؟  ايران چه خواهدنتايِج حملۀ امريکا يا اسرائيل بردستگاه های ذروی

درسخنرانی های فاَرم جهانيی صلِح پردانا سيانتسِت عرصۀ طبابِت آستراليا داکترهلن کالدی کات تحليلی تؤام با 
 آن برزندگی انسان چه نتيجۀ تشعشعاِت ذروی اين حمله وانگِرکه تأثيراِت وير ثابت نمود صالحيت عرضه داشت و

  .خواهد بود
افزايِش  اثراِت درازمدِت آن در روی مرگ های فاجعه باِر يک حملۀ عادی براين تأسيسات و زداکترکالدی کات پرده ا
  .سرطان برداشت مرگ های ناشی از

  مشاوران ديوانۀ ُبش درحلقۀ ــ چنانکه برخی از هرگاه اين حمله باسالح های ذروی صورت بگيرد«:اوگفت
ذراِت  از  نسلينبرای چند کشورها ی ازــ نفوِس بسيار دافراطيی اوتوصيه ميکنن و مشاوراِن تازه محافظه کار

 شمارۀ مردگان به چند ين مليون و ُبرد آميخت رنج خواهند زنجيرۀ مواِد غذايی خواهد آب و راديواکتيف که درهوا،
  .خواهدرسيد

کنون ديده   بشرتابدترين شکِل شرارت است که"  امريکا هژمونی وعظمِت"يا " امنيِت امريکا"توجيه اين حمله به ناِم
  .ميرود فراتر کمونستی بسيار رژيم های نازی و ستِم  ظلم و شرارِت آن از است و

برخورِد جاری نظامی  جنگ افزارهای امريکايی در که از وحشتناِک يورانيمی را مدت و داکترکالدی کات نتايج دراز
  .تفصيل توضيح نمود با با عراق خالی می شود
که اين گونه جنگ  گفت هربار او .به معنای تشعشعاِت خالی شده نيست "يورانيم خالی شده" که کالدی کات شرح داد

  .ُشش های مردم آنراجذب ميکند ذرات راديواکتيف درفضا انتشارمی يابد و افزارها به کارگرفته می شود
آن  يا ميزاِن راستين تلفاِت اق وميان مردم عر در را امريکا بايد منتظربمانيم تاميزاِن تلفاِت غيِرنظاميی تجاوز ماهنوز

  .درمياِن سربازاِن امريکايی بدانيم را
مجبور به  اين جرايِم ضِد بشری را برابِر امريکا نمی ايستند و که چراجهانيان در کالدی کات ابراِز حيرت نمود داکتر

  .توقف نمی سازند
آن که به ترجمۀ  سخناِن  مترجم قبل از( . روسيهوالديمير پوتين رئيس جمهوِر .دريافت تنها يک تن مفهوم حيرِت اورا
را پس   دارشدۀ کشور خودخدشه که پوتين ميخواهد اعتبار ذکِر اين نکته ضروری باشد پوتين بپردازد احساس می کند

تجاوزی  دارد نميدانم چراپالن های واقعًا بدانچه ميگويد اعتقاد اگراو .برافغانستان دوباره برقرارنمايد تجاوز از
امنيِت ميونيخ  کنفرانس زورگويی های امريکا در درحالی که از درشورای امنيِت مللِِ متحد ويتو نمی کند و مريکا راا

  )نگارگر. برای کدام روِز مبادا نگاه ميدارد را سروصدا می اندازد حِق ويتوی خود
  :گفت آمده بودندسومين کنفرانس امنيِت ميونيخ برای رهبراِن جهان که درآنجاگرد چهل و پوتين در

  .»"يک ارباِب واحِد نيرومند"و" يک مرکزواحِدقدرت"يعنی نمايد ايجاد "جهانی يک قطبی"که امريکا تالش دارد«
  .»اين هدف فورمولی برای فاجعه است«:پوتين گفت

را  که خود ميخواهد مرزهای خود بيرون شده است و از درتماِم زمينه ها اياالِت متحِد امريکا«:به راستی گفت که او
  ».برديگردولتهای جهان تحميل نمايد

آنچه هست همين استفادۀ گسترده  .داری نمی بينيم کّف نفس وخود ماهيچ گونه اثری از« :رهبِر روسيه اعالم نمود
  ».ازنيرواست
 ».برساخِت ُکّلی امنيِت جهانی تجديِد نظربه عمل آيد فاجعه بايد برای جلوگيری از«:پوتين گفت

امريکا " رهبر"خطرناک ترين سناتورجان مک کين که نادان ترين و .روبروشد تين باگوشهای کروی پراستگويی ها
  .پنداشت" مقابله با امريکا" پوتين راچينی ميباشد انتقاِد قانونی ازُبش و بعد

اروپا اعی سکرترجنراِل ناتويعنی سازمانی که ديگرپيماِن دف شرقی و دراروپای مرکزی و عروسک های تازۀ امريکا
استدالل مک  برای ايجاِد يک امپراتوری تحقق بخشد با آرزوی امريکا را  است که ميخواهدینيست بلکه نيروی نظامي
  ».موکراسی های ايروــ اتالنتيک اختالِف اساسی داردي دروسيه با ارزشهای اساسی«:گفت و کين ابراِز هماهنگی کرد
موتِر سرويس پروپاگنِد امريکايی  در خويشتن را برَجست و سن نيزواتب  بی بی سی رادفاعی حتی خبرنگاِرامنيتی و

  .زد را برگفته های پوتين برچسپ احيای جنِگ سرد و افگند
 صد آفتابی نمايدکه اين روسيه نيست که به بهانه های اين حقيقت را درکنفرانِس امنيتی نمايندۀ هيچ دولت برنخاست تا

خاِک  تسلِط نظامی در برای هژمونی و و کشورهای ديگرتجاوزميکند بهانه های هتلربر از کاذب تر بار بيهوده ترو
  .می نمايد قرار ديگران سيستم های سالحی بر
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رشوه   فريِب که هرکشوِر ديگر چين و  برای روسيه،گفته های پوتين نشان دادند برابِر شيوۀ برخوردی که ديگران در
آشکارساخت که امريکا  انگيزۀ عظمت طلبيی امريکا اشتراکی ندارند و در دنرنمی خو تهديدهای امريکا را دهی ها و

کشور يک  که ادعای امريکا درمورِد اين که آن به تحقيق ميدانند عاقالن خوب و.هيچ گونه عالقه به صلح ندارد
  .نهان شده استنظامی پ ُپشِت آن پاليسی های تجاوِز موکراتيک است تنها بهانه ای است که دريد نيروی معنوی و

آنها هم  به سوی برخورِد ديگرشتافته است بدون اين که راِه حلی به يکی از يک برخورد امريکا از:"پوتين گفت
  ."عرضه نمايد
آرزومندی نموده است که  ابراز فراوان دربارۀ مقاصِد صلح جويانۀ روسيه سخن گفته و با تأکيد و پوتين مکررًا

  .مسابقۀ تسليحاتيی تازه اجتناب نمايد از ه وعطِف توج کشورش براقتصاِد خود
 رسيده ام که برای دوستی من بدين نتيجه:"فاشيسم گفت بوِد شستمين ساِل پيروزی بر به ياد  خودسخنرانی پوتين در
جهان  روسيه حاضراست با همسايگاِن نزديِک خودوهمه کشورهای . ندارد جاگزينی وجود  مان ديگروبرادری

  ."بلکه به سوی يک آيندۀ مشترک نيزملتفت گردد درسهای گذشته باشد که نه تنها ناشی از مايدمناسباتی برقرارن
 او. روسيه ميباشد پنج برابِر که بوديجۀ نظاميی امريکابيست و هنگاِم خطاب به ملت اشاره نمود٢٠٠۶پوتين درسال 
  .اوميخوَرَدش  کلمه از شنيدِن يکبدونِِ بخواهد که را که هر گرگی مقايسه نمود رژيِم ُبش رابا

حفظ نمايد مردی   کشورش رااقتصادی به دليِل اين که ميخواهد استقالِل سياسی و پروپاگندچياِن امريکايی پوتين ر
  .شيطان صفت معرفی ميکنند

ويد دلخواه عمل نموده کاذبانه ميگ چوکاِت قوانيِن بين المللی بيرون کشيده به طوِر يک جانبه و از رژيم ُبش امريکارا
رژيِم ُبش  خطِر کاری و ريا مردِم دنيا بسياری از .با منافِع صلح سازگاراست و" دفاعی" که تجاوزاِت نظاميی امريکا

الکن ُجزکشورهای صاحب نيروی اتومی ديگران  ، امريکا خوب ميدانندنيروی نظامی توجيه َبکارُبرِد بی مهاِر در را
راِه حِل آن  .می اندازدر  درکرۀ زمين به خط  که مقابلۀ آنان زندگيی همه راطبيعی است آن مقابله کنند و با نمی توانند

  .باشد مقابلۀ غيرنظامی ميتواند
. رنِگ ُسرخ تمويل ميشود جنگهای رژيم با .تابِع تمويِل خارجی است َبراه انداختِن جنگ ها توانايی رژيم ُبش د ر

 مصرف ميکنند،اين عايِد خود چون امريکاييان بيش از .معنای آن اين است که رژيم ملياردها دالرقرض ميگيرد
  .آنان نميتوان به دست آورد از قرض را

 آن دولتهای خارجی که اين کسر را .تمويل نمايد را کسِر تجارِت خود بوديجه و امريکا کامًال وابستۀ خارجيان است تا
 و.جاپان استند ضه دهندۀ بزرِگ امريکا چين وقر ود .جرايِم جنگيی امريکا ميباشند شريِک تجاوزها و تمويل ميکنند

بازهم  آزموده است معهذا حملۀ اتوميی امريکا را اين جهت درخوِر استهزاء است که جاپان خود اما، عمِل جاپان از
  . احتمالی برايران آمادگی ميگيرد وظيفۀ بانکداِر امريکا را انجام می دهدمی که رژيِم ُبش برای حملۀ اتومیدرهنگا

رمارکيت های مبادالِت د را مازاِد دالِر خود و داری نمايند خريِد ذخايِر امريکا خود سايِر کشورهای جهان از اگر
  .ازدست ميدهد توانايی جنگيدن را سراپای رژيِم ُبش دچاِر بحران های اقتصادی ميگردد و خارجی فرو اندازند 

  .ازميان ميرود ابسته است ماننِد حبابی می کفد وو" َاَبرقدرِت انحصاری" نخوتی که با افسانۀ واهی و غرور
 وادارد که به به نيروی دالربخرد و را که رهبراِن سايِرکشورها امريکا سلب ميکند از نيز اين توانايی را سقوِط دالر

 ا برحملۀ امريک هرگاه رحلِت دالرپيش از .رحلِت دالِر امريکايی تنها مسألۀ وقت است .دلخواِه امريکا عمل نمايند
  .ويرانی درامان می ماند جنگ و ايران تسريع گردد، جهان از

  
  پايان

  
******************  

  
 وال استريت ژورنالمعاون ايديتِر ِادارۀ ريگن معاوِن سکرتِر وزارِت خزانه داری و رپال کريگ رابرتس د
                                   .ميباشد  ) Tyranny of good intention ( د با نيِت نيکدو نويسندۀ استبدا اويکی از .وايديتِرنيشنل ريوبود

  
 
   
                                                                                                         
  
 


