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 هیلری کلینتن، برنی سندرز، و دانالد ترامپ

 قدرت  هیلری جنگ طلب تشنه: بخش اول

 محمد سهیمی

 مقدمه

در حزب . انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری دو حزب سیاسی عمده آمریکا به پایان خود نزدیک میشوند

از  کلینتنخواه آقای دانالد ترامپ نامزد قطعی حزب میباشد، و در حزب دموکرات خانم هیلری  جمهوری

های حزب  با سناتورآقای برنی سندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمانت که در مجلس سنای آمریکا معموال 

در طول این انتخابات شاهد انقالب سیاسی، هم در جناح چپ و هم در . دموکرات متحد است، جلوتر است

 .جناح راست، بوده ایم

آقای   نامزد یک حزب عمده سیاسی آمریکا، یعنی  در جناح چپ برای اولین بار از زمان جنگ دوم جهانی

تنها از طرف مردم رّد نشده است، بلکه خیل   کرده است و نه  سندرز، علناً خودرا سوسیالیست معرفی

از آنها، بخصوص جوانان، از ایشان حمایت کرده است، و تا لحظه نوشتن این مقاله در انتخابات   عظیمی

 .را برده اند ایالت  ۰۲کلینتن برنده شده است، درحالیکه خانم  ایالت ۰۲در مقدماتی حزب دموکرات 

. است که فقط دو حزب عمده آمریکا توان رقابت در تمامی کشور را دارند  ساختار سیاسی آمریکا به شکلی

. قادر به رقابت با دو حزب عمده نیستند  احزاب متعدد کوچک دیگری نیز در آمریکا وجود دارند، ولی

  ، ولیمریکا آزاد هستنداحزاب در آ. آزادی صوری احزاب نباید به معنای آزادی واقعی احزاب گرفته شود

در عین حال شرایطی در طول تاریخ درست کرده اند که هیچ فرد و گروهی نتواند خارج از این دو حزب 

  ۰۲ مثال در فرانسه .کافی است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را با اروپا مقایسه کنید. به قدرت برسد

نفر نامزد ریاست جمهوری از احزاب مختلف خود را در برابر داوری مردم قرار داده و از امکانات 

در آمریکا مطلقا خبری درباره نامزد ریاست  از طرف دیگر،. رسانه ای و اجتماعی برابر برخوردار شدند

ی آمریکایی این وضعیت به اصطالح دموکراس. صحبت  گزارش میشود و نه  نه جمهوری حزب سبزها 

پول . است که شیوه های حذف و طرد خاص خود را دارد و متأسفانه آنها را دموکراتیک هم نمایش می دهد

ساالری و البی ساالری جا افتاده ای وجود دارد که قشر یک درصدی پولدار آمریکا را با این دو حزب 

 .پیوند داده است

اگر هم تأثیری .ه تأثیری بر انتخابات آمریکا داشته باشندتعداد ایرانیان مقیم آمریکا به اندازه ای نیست ک

یعنی ایرانی ها نمی توانند هیچ تأثیری بر انتخاب دو . داشته باشند، در مرحله مقدماتی تأثیرگذار نیستند

از این رو هدف مقاله حاضر آگاهی بخشی به  .دموکرات بگذارند ونامزد نهایی حزب جمهوری خواه 

در این . ر هر یک از آنان بر سرنوشت ایرانیان استینامزدهای ریاست جمهوری و تأثایرانیان درباره 

به  آقای سندرز و بخش سوم بخش دوم به مواضع  و، شویم بخش از مقاله با مواضع خانم کلینتن آشنا می

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_presidential_primaries,_2016
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_presidential_primaries,_2016
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شناخت بیشتر و بهتری از شخصیت   این سهاز طریق   .اختصاص خواهد داشتترامپ آقای مواضع 

   دی اف  مانند همیشه لینک به تمامی مراجع این مقاله در نسخه پی .کنیم پیدا می نیز دولت آمریکا جامعه و

 . آن موجود هستند

 کلینتنهیلری  تاریخچه و مواضع خانم

های  از فمینیست  برخی. پردازیم می کلینتنع خانم به بررسی مواضدر این بخش از این سری مقاله 

اند، چون معتقد هستند که انتخاب ایشان به ریاست جمهوری  حمایت کرده کلینتنمعروف آمریکا از خانم 

ها و تساوی آنها با آقایان نیز بسیار مفید  ای تاریخی خواهد بود، بلکه برای حقوق خانم تنها واقعه  آمریکا نه

در دانشگاه نورت ایسترن   ، استاد جامعه شناسیپروفسور سوزنا دانتا والترزمثال،  به عنوان . خواهد بود

-سوسیالیست"در آن دانشگاه، که خودرا یک   در باستون و مدیر برنامه مطالعات جنسیت و تمایالت جنسی

 کلینتنآیا واقعا کارنامه خانم   ولی .حمایت کرده است کلینتناز خانم میداند، با چنین استداللی " فمینیست

 ها بوده است؟  حاکی از حمایت تام ایشان از حقوق خانم

فمینیست دیگر، که حمایت خودرا از سناتور سندرز اعالم کرده -پاسخ این سوال را یک خانم سوسیالیست

و  نیو یورکهای  ، روزنامه نگار، استاد الحاقی روزنامه نگاری در دانشگاهخانم لیزا فدرستن. است، میدهد

خانم فدرستن یادآوری میکنند که زمانیکه همسر خانم کلینتن، بیل  ای در مجله نیشن مقالهدر . میباشد کلمبیا

که اکثریت عظیم  --کلیتن، فرماندار ایالت آرکانزاس بود، خانم کلینتن رهبری تضعیف اتحادیه آموزگاران 

داشت، و اتحادیه را برای نظام  را به عهده --های آن سیاهپوست بودند  آن خانم، و اکثریت بزرگ خانم

که اگر  خانم کلینتن بارها تٔاکید کرده استحتی در چندماه اخیر . بد آن ایالت سرزنش میکرد  آموزشی خیلی

دهند خواهد  به ریاست جمهوری برسد، مدارس دولتی را که کار خودرا به گمان ایشان خوب انجام نمی

ا، که ها هستند، و تهدید به بستن آنه در مدارس ابتدائی و راهنمایی خانم درصد تمامی آموزگاران ۷۸. بست

سیستم بد آموزشی   جناح راست آمریکا میباشد، آنهم در حالیکه دلیل اصلی  در حقیقت یک خواسته قدیمی

ها خواهد داشت؟ در عین حال  است، چه نتایجی برای خانم  آمریکا نداشتن آموزگار و بودجه به اندازه کافی

آن به   دوره لیسانس، که سود اصلیبودن دانشگاه در   خانم کلینتن با طرح سناتور سندرز برای مجانی

 درصد دانشجویان ۷۵بیاد داشته باشیم که . رسد، مخالفت کرده است های کم درامد جامعه می ها و الیه اقلیت

 .ها هستند آمریکا خانم در

از   یکی. ها آسیب زده است منحصر به موارد باال نیستند های خانم کلینتن که به خانم فعالیت  ولی

ترین قانون هایی که دولت آقای بیل کلینتن به تصویب کنگره آمریکا رساند قانون تجدید نظر در  مخرب

دقیقا درست در زمانیکه ایشان در کارزار انتخاباتی   بود، یعنی ۰۹۹۲در ماه اوت ( ولفر" )رفاه"برنامه 

فقر در آمریکا   این قانون به خانواده هأییکه در زیر خط رسمی. برای دور دوم ریاست جمهوری خود بود

، که دقیقا مطلوب جناح راست قانون جدید آقای کلینتن. و غذائی میدهد  های مالی میکنند کمک  زندگی

ها کودک و  میلیون. ها بسیار سخت کرد بود، شرایط را برای دریافت این کمک ۰۹۵۲آمریکا از دهه 

قانونی در آمریکا نیز های محروم شدند، صد هزار مهاجر  های فقیر از اینگونه کمک نوجوان در خانواده

های جبران ناپذیری به طبقات محروم و کم درامد  ، و زیانبهتر از دست دادند  امید خودرا برای زندگی

http://www.northeastern.edu/cssh/faculty/suzanna-walters
http://www.thenation.com/article/why-this-socialist-feminist-is-for-hillary/
http://www.thenation.com/authors/liza-featherstone/
http://journalism.nyu.edu/about-us/profile/liza-featherstone/
http://admissionsblog.sipa.columbia.edu/tag/liza-featherstone/
http://admissionsblog.sipa.columbia.edu/tag/liza-featherstone/
http://www.thenation.com/article/why-this-socialist-feminist-is-not-voting-for-hillary/
http://thefederalist.com/2015/12/22/hillary-clinton-if-elected-president-ill-shut-down-50000-public-schools/
http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.TCHR.FE.ZS
https://www.washingtonpost.com/news/storyline/wp/2014/12/11/women-are-dominating-men-at-college-blame-sexism/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/04/the-end-of-welfare-as-we-know-it/476322/
http://www.thenation.com/article/clinton-touts-welfare-reform-heres-how-it-failed/
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کار آقای کلینتن با این قانون جدید به شدت مخالف  در حالیکه آقای رابرت رایش وزیر مترقی. وارد شد

 از سمت خود به نشانآقای کلینتون   بود، در حالیکه آقای پیتر ادلمن معاون وزیر بهداشت و خدمات انسانی

آقای رایش هم حاضر نشد در کابینه آقای کلینتن در دور دوم ریاست جمهوری شرکت ) اعتراض استعفا داد

  این در حالی. از این قانون جدید حمایت میکردندکه  و رهبر انهأیی بود  مهمترین حامی، خانم کلینتن (کند

ها مادر  میلیونها استفاده میکنند که در میان آنها  از این کمک درصد مردم آمریکا ۰۲دستکم است که 

های دولتی محروم نموده  ها نفر را از حداقل کمک ، و قانون جدید میلیونمجرد با چندین فرزند وجود دارد

در آن زمان دولت آقای کلینتن و شخص خانم کلینتن قول دادند که در عوض فشار خواهند آورد تا . است

سال بعد، در حالیکه سناتور سندرز  ۰۲. کاری انجام ندادند هیچ  ا افزایش دهند، ولیحداقل دستمزد ر

، این در کند دالر در ساعت حمایت می ۰۰از دالر در ساعت است، خانم کلینتن  ۰۷خواهان دستمزد حداقل 

ها حداقل دستمزد را باال  های دیگر خود شهردار ، و بسیاری از شهرسیاتل، لوس آنجلساست که در   حالی

اخیرا   وقتی .شدت افزایش دادبهای نژادی در آمریکا را  از همه بدتر، قانون آقای کلینتون تبعیض. اند برده

 . ایشان پاسخی ندادندایشان و همسرشان سوال شد، " میراث تاریخی"از خانم کلینتن راجع به این 

. آشنا هستند ۰۲۰۲ -- ۰۲۲۵های  سال  میکنند بخوبی با بحران مالی  انهأیی از ما که در آمریکا زندگی

به آنها داده   های بدی که بانک و مٔوسسات مالی ها نفر از مردم خانه و کاشانه خودرا بدلیل وام میلیون

وال استریت   ها و مٔوسسات مالی بانک. بودند، و همچنین اخراج از کار خود و بیکاری از دست دادند

نشان داد که در رکود اقتصادی بزرگ  یک مطالعه در دانشگاه کلمبیا. مهمترین عامل این بحران بودند

مادران مجرد بیشتر از هر گروه دیگری اموال، خانه، ماشین و کار خودرا از  ۰۲۰۲تا  ۰۲۲۵های  سال

وال استریت کیست؟ خانم کلینتن   و مٔوسسات مالی بزرگ شرکت ها، بانک ها،  دوست و حامی. دست دادند

، و حاضر نیست که به پیشنهاد سناتور سندرز مبنی بر کند دالری می ۰۰۷۲۲۲که برای آنها سخنرانی 

ها منتشر شوند، خانم کلینتن  معتقدند که اگر متن آن سخنرانی  برخی. خود عمل کند  انتشار متن سخنرانی

ها خانم  که در آن سخنرانی های معتبر نشان میدهند گزارش . مجبور به کناره گیری از انتخابات خواهد شد

تنها نظارت دولت بر وال استریت افزایش   کلینتن قول داده بود که اگر به ریاست جمهوری برسد، نه

تصویب شده  ۰۲۰۲تا  ۰۲۲۵های  ر که بعد از بحران سالاز قوانین سخت ت  نخواهد یافت، بلکه برخی

های معتبر همچنین نشان میدهند خانم کلینتن حتی  گزارش .بودند نیز ممکن است مرور و حتی لغو شوند

 .ده استتحسین نیز کروال استریت را   مٔوسسات مالی

آنچه   ولی. بود  آنچه که تابحال مورد بحث قرار گرفت مواضع خانم کلینتن درباره چند موضوع مهم داخلی

، بخصوص  که برای نگارنده مهمتر از هر موضوع دیگری است مواضع ایشان درباره سیاست خارجی

 مقاله بسیار مفصلی درباره مواضع خانم کلینتنچند ماه قبل نگارنده . میباشد  درباره ایران و خاورمیانه

 .ذکر میشودای از آن در اینجا  منتشر کرد، که خالصه  به زبان انگلیسی  درمورد سیاست خارجی

هر سیاست و یا موضعی که خانم کلینتن درباره  :اسرائیلآمریکا و همه جهان در خدمت سیاست 

حتی یک مورد استثنائی . بسود اسرائیل است های اسالمی ناحیه و گیرد به زیان کشور خاورمیانه می

های آقای بنیامین  همه ما از تالش. درباره این موضوع وجود ندارد، و یا دستکم نگارنده قادر نبود بیابد

ایشان حتی در نهایت . مطلع هستیم ۷+۰های  ای بین ایران و کشور نتانیاهو برای جلوگیری از توافق هسته

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1997/03/the-worst-thing-bill-clinton-has-done/376797/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1997/03/the-worst-thing-bill-clinton-has-done/376797/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1997/03/the-worst-thing-bill-clinton-has-done/376797/
http://www.thenation.com/article/why-it-matters-that-hillary-clinton-championed-welfare-reform/
https://aspe.hhs.gov/report/welfare-indicators-and-risk-factors-thirteenth-report-congress
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2667863/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2667863/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2667863/
https://www.hillaryclinton.com/issues/plan-raise-american-incomes/
http://www.latimes.com/politics/la-pol-sac-minimum-wage-deal-20160326-story.html
http://murray.seattle.gov/minimumwage/#sthash.bdO2TFiM.dpbs
http://billmoyers.com/2014/05/12/how-bill-clintons-welfare-reform-created-a-system-rife-with-racial-biases/
http://www.huffingtonpost.com/entry/clinton-sanders-welfare-reform_us_56ce163ce4b0928f5a6e368c
http://www.columbia.edu/~vd2220/DPG_Household_Structure_Wealth_GR.pdf
http://money.cnn.com/2016/04/20/news/economy/hillary-clinton-goldman-sachs/
http://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/release-of-clintons-wall-street-speeches_b_9698632.html
http://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/release-of-clintons-wall-street-speeches_b_9698632.html
http://www.politico.com/story/2016/02/clinton-speeches-218969
http://www.politico.com/story/2016/02/clinton-speeches-218969
http://www.politico.com/story/2016/02/clinton-speeches-218969
http://www.mintpressnews.com/hilary-clintons-israel-iran-iraq-libya-record-indicates-shes-a-proven-warmonger-213129-2/213129/
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این موضوع . رانی کردند، و از کنگره خواستند که از توافق جلوگیری کنندوقاحت در کنگره آمریکا سخن

یگری دارد چهره د  خانم کلینتن ماه هاست که سعی  در حزب دموکرات آمریکا شد، ولی باعث خشم بسیاری

دعوت  اولین اقدام ایشانایشان اعالم کرده است که اگر رئیس جمهور شود، . از آقای نتانیاهو عرضه کند

." تا روابط آمریکا و اسرائیل را به سطح باالتری ببرد"از آقای نتانیاهو برای بازدید از کاخ سفید است 

االتر؟ مگر از این باالتر و نزدیکتر هم امکان دارد؟ آمریکا اسرائیل را در شورای امنیت سازمان سطح ب

برای ستم انکشور به فلسطینیان   کند و مانع از مجازات اسرائیل توسط جامعه جهانی ملل محافظت می

و در حال مذاکره با میلیارد دالر کمک بالعوض میدهد،  ۲متجاوز از   میشود، به آن سال هاست سالی

میلیارد دالر در سال افزایش دهد، و این درحالی است که  ۴--۷که کمک را تا سقف  اسرائیل است

میلیون  ۴۷و کنگره مایل نیست برای آن بودجه تصویب کند،  در حال فروریزی استزیربنای آمریکا 

، به سو تغذیه مبتال هستند و نوجوانکودک   میلیونپانزده  دستکم میکنند،   در زیر خط فقر زندگی آمریکائی

 . سالمتی نیستند  از مردم دارای بیمه میلیون نفر ۲۲ و دستکم

ای درباره رنج و  منتشر کرد، کوچکترین کلمه در اینجادرباره اسرائیل  ژانویه خانم کلینتن درمقاله ایکه در 

جود ندارد، و های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن و درد مردم فلسطین به دلیل حمالت شهرک نشین

توسط این شهرک نشینان به قتل رسیده و کشته شدن آنها  حتی کودکان فلسطینیاست که   این در حالی

در حتی آقای دنیل شپیرو، سفیر آمریکا در اسرائیل، . جشن گرفته شده استهای افراطی  توسط اسرائیلی

های فشار اسرائیلی  که مقدار زیادی از عملیات غیر قانونی گروه یک کنفرانس در ژانویه در اسرائیل گفت

رسد  اوقات به نظر می[ بسیاری از]در "، ایشان همچنین گفتند. افتد در کرانه باختری بدون کنترل اتفاق می

برای   ها و یکی دو نوع استاندارد تبعیت از قانون در کرانه باختری وجود دارند، یکی برای اسرائیلی

جناح راست افراطی اسرائیل و  است که خانم کلینتن کورکورانه از  و همه اینها در حالی" فلسطینیان،

  و خانم کلینتن را دوست واقعی رّد کرده آنرا  مردمان مترقی اسرائیلکند، حمایتی که  اهداف آن حمایت می

های مترقی حکومت اسرائیل بر کرانه باختری را  نیروها و شخصیتدلیل نیست که   بی  .اسرائیل نمیدانند

 .نوعی نظام آپارتاید ارزیابی میکنند

زمانیکه آقای . ساله دارد ۰۷دشمنی بیل و هیلری کلینتن با ایران سابقه  :ایراندشمنی همیشگی با 

توسط مارتین که " ،مهار دوگانه"رسید، سیاست  ۰۹۹۲کلینتن به سمت ریاست جمهوری آمریکا در سال 

از مهمترین البیگران آن کشور در آمریکا، طراحی شده   فیر بعدی آمریکا در اسرائیل و یکیس ایندیک

خود به اجرا درآورد که هدف آن محاصره و مهار   ور امنیت ملیآنتونی لیک، مشابود، را توسط آقای 

با   رفسنجانی  اکبر هاشمیدولت آقای   قرارداد نفتیآقای کلینتن با پشتیبانی همسرش با . ایران و عراق بود

مخالفت کرد، که در واقع هدف آن بهبود رابطه با آمریکا بود، و سال بعد در  ۰۹۹۷در سال  کمپانی کانکو

بود، به اجرا گذاشت  الجزائر ۰۹۹۰توافق ژانویه را، که نقض  ی بر ضّد ایرانتحریم کامل اقتصاد ۰۹۹۲

، که فقط انتخاب تا آستانه حمله نظامی به ایران نیز پیش رفتلینتن آقای ک. است  که هنوز به قوت خود باقی

ح طلبان در بعد از پیروزی اصال. آن نقشه را برهم زد ۰۹۹۵آقای محمد خاتمی به ریاست جمهوری در 

، آقای کلینتن ۰۲۲۲و انتخابات مجلس ششم در ماه مارس  ۰۹۹۹انتخابات دور اول شوراهای شهر در 

http://www.timesofisrael.com/angry-over-netanyahus-speech-democrats-hope-to-limit-harm/
http://www.timesofisrael.com/angry-over-netanyahus-speech-democrats-hope-to-limit-harm/
http://www.timesofisrael.com/angry-over-netanyahus-speech-democrats-hope-to-limit-harm/
http://www.timesofisrael.com/angry-over-netanyahus-speech-democrats-hope-to-limit-harm/
http://mondoweiss.net/2015/12/bragging-clinton-praises/?utm_source=Mondoweiss+List&utm_campaign=91b0bd72f7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b86bace129-91b0bd72f7-398517281
http://forward.com/opinion/national/324013/how-i-would-rebuild-ties-to-israel-and-benjamin-neta/
http://www.nytimes.com/2016/04/29/world/middleeast/30prexy.html
http://www.nytimes.com/2016/04/29/world/middleeast/30prexy.html
http://www.nytimes.com/2016/04/29/world/middleeast/30prexy.html
http://www.nytimes.com/2016/04/29/world/middleeast/30prexy.html
http://www.cbsnews.com/news/falling-apart-america-neglected-infrastructure/
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/16/poverty-household-income_n_5828974.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/16/poverty-household-income_n_5828974.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/16/poverty-household-income_n_5828974.html
http://www.feedingamerica.org/hunger-in-america/impact-of-hunger/child-hunger/child-hunger-fact-sheet.html?referrer=https://www.google.com/
http://fivethirtyeight.com/features/33-million-americans-still-dont-have-health-insurance/
http://www.jewishjournal.com/opinion/article/hillary_clinton_taking_the_u.s._israel_relationship_to_the_next_level
http://www.nytimes.com/2015/08/01/world/middleeast/west-bank-arson-palestinian-toddler.html?_r=0
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/24/video-jewish-extremists-mocking-death-of-toddler-wedding-israel
http://forward.com/news/breaking-news/330564/us-ambassador-to-israel-blasts-2-standards-of-law-in-west-bank/
http://forward.com/news/breaking-news/330564/us-ambassador-to-israel-blasts-2-standards-of-law-in-west-bank/
http://forward.com/news/breaking-news/330564/us-ambassador-to-israel-blasts-2-standards-of-law-in-west-bank/
http://forward.com/news/breaking-news/330564/us-ambassador-to-israel-blasts-2-standards-of-law-in-west-bank/
http://forward.com/news/breaking-news/330564/us-ambassador-to-israel-blasts-2-standards-of-law-in-west-bank/
http://www.commondreams.org/views/2015/11/10/hillary-clinton-no-friend-israel
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/1994-03-01/illogic-dual-containment
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-administrations-approach-to-the-middle-east
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-administrations-approach-to-the-middle-east
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-administrations-approach-to-the-middle-east
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-administrations-approach-to-the-middle-east
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1994/02/28/lake-calls-iran-iraq-outlaws/92a4cfe7-1dff-4e3d-bbb4-ab9d8c87630a/
http://www.nytimes.com/1995/03/07/world/iran-signs-oil-deal-with-conoco-first-since-1980-break-with-us.html
http://www.nytimes.com/1995/03/07/world/iran-signs-oil-deal-with-conoco-first-since-1980-break-with-us.html
http://www.nytimes.com/1995/03/07/world/iran-signs-oil-deal-with-conoco-first-since-1980-break-with-us.html
http://www.nytimes.com/1996/08/06/world/clinton-signs-bill-against-investing-in-iran-and-libya.html
http://www.nytimes.com/1981/01/20/world/text-of-agreement-between-iran-and-the-us-to-resolve-the-hostage-situation.html?pagewanted=all
https://warisboring.com/in-the-90s-bill-clinton-considered-bombing-iran-1f9b1ad45fb9#.w300ugrh4
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برای کمک به   کوچکترین کار عملی  را به آمریکا آزاد کرد، ولی پسته، خاویار و فرش ایرانفقط ورود 

 .ن و نیروهای دمکراتیک در ایران از طریق بهبود روابط آمریکا با ایران برنداشتاصالح طلبا

تنها در دورانی که ایشان سناتور ایالت نیو یورک بود   نه. این دشمنی را خانم کلینتن کامال ادامه داده است

های ضّد ایران رأی مثبت داد، بلکه در دوران کارزار انتخاباتی خود برای ریاست  به همه قطعنامه

اتفاقی که احتمال وقوع آن )ند اعالم کرد که اگر ایران به اسرائیل حمله ک ۰۲۲۹جمهوری آمریکا در سال 

." ایران را نابود خواهد کرد"، ایشان بعنوان رئیس جمهور (اگر صفر نباشد، چیزی نزدیک به صفر است

تهدید به دارد، و در نتیجه ایشان در حقیقت ایران را ای امکان  های هسته البته نابودی ایران فقط با بمب

  ، میلیاردر امریکایی حامیآقای حاییم صباندوران در حقیقت که در آن  ها افشا شد بعد. ای نمود حمله هسته

اسرائیل، از خانم کلینتن و آقای اوباما، رقبای انتخاباتی آن زمان پرسیده بود که در صورت حمله ایران به 

خواهند کرد، و درحالیکه خانم کلینتن رسما اعالم کرد اسرائیل آنها بعنوان رئیس جمهور آمریکا چه کار 

تدبیرات و اقدامات الزم را به مرحله عمل در "خواهد کرد، آقای اوباما پاسخ داده بود " نابود"که ایران را 

 ". خواهد آورد

که به اسرائیل درباره  خانم کلینتن پیشنهاد کردآمریکا   در یک جلسه شورای امنیت ملی ۰۲۰۲در سال  

خانم کلینتن  ۰۲۰۰در اکتبر سال  .داده شود، که با مخالفت بقیه مواجه شد" چراغ سبز"حمله به ایران 

کند،   های خارجی ، اپوزیسیون ایران نیز باید تقاضای کمک از کشور پیشنهاد کرد که همانند شورشیان لیبی

گفتند که اگر چنین تقاضا ایی  در حقیقت ایشان می. کردند که تقاضا نکردند" باهاشت"و رهبران جنبش سبز 

میشد، آمریکا در ایران مداخله به اصطالح بشردوستانه میکرد، که البته نتیجه آن چیزی کمتر از کشته 

مصاحبه با نکته جالب این بود که خانم کلینتن آن پیشنهاد را در  .و تجزیه کشور نبود  شدن صد هزار ایرانی

و هم در صدای آمریکا   سی  بی  مصاحبه همزمان هم در بی  مطرح کرد، ولی  سی  بی  بی  بخش فارسی

دشمنی خانم کلینتن با ایران بدلیل  .پخش شد، که نشان از هماهنگی پشت پرده درباره این موضوع داشت

 .حمایت کورکورانه ایشان از اسرائیل همچنان ادامه دارد

از ایشان پرسیده شد که از دشمنی چه   در یک مناظره با رقبای انتخاباتی خود، وقتی ۰۲۰۷در ماه اکتبر 

یا  ، و حتی نگفت جمهوری اسالمیرا ذکر کرد" ایرانیها"ایشان خود میبالد،  یا کشوری با ایشان به  کسی

در تمامی دورانی که ایشان . را دشمن خود به حساب میاورد  میلیون ایرانی ۹۲ایشان ظاهراً . دولت ایران

در خاور میانه حتی عطسه میکرد، ایشان ایران را مقصر قلمداد   وزیر خارجه آمریکا بود، اگر کسی

 . میکرد

ن دشمنی خانم کلینتن با ایران کمک قدری اطالعات درباره آقای سبان، میلیاردر هالیوود، به روشن شد

آقای . اند به کارزار انتخاباتی خانم کلینتن کمک کرده میلیون دالر ۲.۴تابحال ایشان و همسرشان . مینماید

." من اسرائیل است[ مورد عالقه]من مردی هستم فقط با یک موضوع، و موضوع "، گوید سبان همیشه می

. ه است گفته امو هر کس دیگری که پرسید[ خانم کلینتن]من به ایشان "که،  همچنین اعالم کرده استایشان 

 خواهان تجسس و تحقیقایشان همچنین ." الزم باشد، ما خواهیم بود[ برای انتخاب خانم کلینتن]هرچه که 

 . بیشتر مسلمانان در آمریکا هستند

http://fas.org/news/iran/2000/000317.htm
http://www.reuters.com/article/us-usa-politics-iran-idUSN2224332720080422
https://www.youtube.com/watch?v=xAO4fH6g0g0
https://www.youtube.com/watch?v=xAO4fH6g0g0
https://www.youtube.com/watch?v=xAO4fH6g0g0
http://forward.com/opinion/national/325490/does-hillary-clinton-have-a-haim-saban-problem/
https://en.wikipedia.org/wiki/Haim_Saban
http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Hillary-Clinton-mulled-green-light-for-Israeli-strike-on-Iran-338511
http://www.rferl.org/content/to_help_or_not_iranian_opposition_figures_react_to_clinton_remarks/24375050.html
http://www.rferl.org/content/to_help_or_not_iranian_opposition_figures_react_to_clinton_remarks/24375050.html
http://mondoweiss.net/2015/10/clintons-iranian-enemies/
http://www.breitbart.com/big-hollywood/2016/02/07/haim-saban-tops-hollywood-with-6-4-million-backing-hillary-clinton/
http://www.nytimes.com/2004/09/05/business/yourmoney/schlepping-to-moguldom.html
https://www.washingtonpost.com/politics/billionaires-adelson-and-saban-at-odds-in-campaigns-unite-on-israel-and-hit-obama/2014/11/09/92a40f68-6835-11e4-b053-65cea7903f2e_story.html
http://www.thewrap.com/hollywood-mogul-haim-saban-more-scrutiny-muslims-profiling-hillary-clinton/
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های خود  در سخنرانی  ای با ایران حمایت کرده است، ولی از توافق هسته رغبتی  با بیگرچه خانم کلینتن ا

ترین  همیشه به این موضوع که در زمان وزارت خارجه ایشان بود که کمرشکن  درباره سیاست خارجی

در  ۰۲۰۷در یک سخنرانی در ماه سپتامبر . بر ضّد ایران برقرار شد میبالدتحریمات اقتصادی تاریخ 

ای  من به ایران به عنوان شریک در توافق هسته"الم کرد، ایشان اع انستیتوی بروکینگز در واشنگتن

آمریکا " نوکران"از   به عبارت دیگر، ایران یکی." من معتقدم که ایران موضوع این توافق است. نمینگرم

در مقاله ایکه ایشان در . و توافق را اجرا کند" به جان خریده"است که مجبور است دستور ارباب خودرا 

باید به ایران یک پیام روشن : "، ایران را باردیگر تهدید نمودجوئیش ژورنال چندی پیش منتشر کرد

نباید هیچگونه شکی در تهران باشد که اگر رهبران ایران به تعهدات خود مبنی بر عدم تولید . بفرستیم

با [ برای اینکار]عزم مارا [ ایرانیان]آنها . را متوقف خواهد کرد ای عمل نکنند، آمریکا آنها هسته سالح

های جدید وضع خواهیم  های بالیستیک خود امتحان خواهند کرد، که برای آن ما تحریم های موشک آزمایش

خواهد کرد، از جمله، اگر  آنها باید بفهمند که اگر تعهدات خودرا نقض کنند، آمریکا قاطعانه عمل. کرد

 سرعتدر ماه ژانویه، بعد از یک آزمایش موشکی سپاه، خانم کلینتن به ." الزم باشد، عملیات نظامی

که مخالف بهبود روابط با  همچنین بارها گفته استخانم کلینتن . دهای جدید بر ضّد ایران ش خواهان تحریم

، چرا که آنها نیز مخالف بهبود روابط با ایران های تهران است تندرو  متحد عملیایران است، و بنا بر این 

 .هستند

ا هوش، با اطالع، و اهل از خصوصیت خانم کلینتن که همه آنرا قبول دارند این است که ایشان ب  یکی

سال گذشته جمهوری اسالمی، حماس، و داعش را یک   با این وجود، ایشان در طول سه. مطالعه هستند

، درحالیکه جمهوری اسالمی هم در متحد هستند  د که گویی این سهبطوری صحبت میکننکاسه کرده و 

عراق و هم در سوریه مشغول جنگ با داعش است، و از آغاز جنگ در سوریه پشتیبانی خود از حماس 

 .خانم کلینتن با ایران  اساس چیزی نیست مگر دشمنی دیرینه  دلیل این ادعای بی. پایان داده استرا 

است که از حمایت خانم کلینتن بعنوان سناتور ایالت نیو یورک از هجوم غیر قانونی   کمتر کسی :عراق

های ایشان  تا عمق دروغ به سخنرانی ایشان در اینجا گوش کنید. آمریکا به عراق اطالع نداشته باشد

برای رأی خود در حمایت از  ۰۲۲۹البته، ایشان از سال  .دریابید ۰۲۲۰درباره عراق را در پاییز سال 

این پشیمانی فقط به دلیل آن بود که   ولی. و آنرا اشتباه اعالم کرده اندهجوم به عراق ابراز ندامت نموده، 

خانم . داد به شدت مورد انتقاد قرار ۰۲۲۹خانم کلینتن را در سال  --رئیس جمهور کنونی  --سناتور اوباما 

به مردم . چون البی اسرائیل در آمریکا خواهان حمله به عراق بودکلینتن از هجوم به عراق حمایت کرد، 

ترین حامیان این  از مهمترین و معروف  ، و خانم کلینتن یکیدرباره عراق دروغ گفته شدآمریکا و جهان 

  .دروغ و جنگ عراق بود

در یک شهادت در . به گمان نگارنده پشیمانی خانم کلینتن از حمایت خود از هجوم به عراق دروغین است

ما "، خانم کلینتن چنین گفت،  در لیبی ، سفیر آمریکاکشته شدن آقای کریستوفر استیونزسنای آمریکا بعد از 

به زبان ." خواهد داشت[ بدی]ثبات، نتایج   آموخته ایم که غیبت آمریکا در هر کجا، بخصوص نقاط بی

خانم کلینتن . تقد است که آمریکا ژاندارم جهان است و باید در همه جا حضور داشته باشددیگر، ایشان مع

حتی یکبار قبول نکرده است که شرایط وحشتناک   است، ولی" پشیمان"از حمایت خود از جنگ در عراق 

http://www.nytimes.com/2015/09/10/us/politics/hillary-clinton-backs-iran-nuclear-deal.html
https://www.hillaryclinton.com/feed/how-hillary-clinton-helped-enact-toughest-sanctions-history-iran/
http://www.brookings.edu/~/media/events/2015/09/09-clinton-iran/20150909_clinton_iran_transcript.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/events/2015/09/09-clinton-iran/20150909_clinton_iran_transcript.pdf
http://www.counterpunch.org/2016/01/15/hillary-clinton-israel-first/
http://www.counterpunch.org/2016/01/15/hillary-clinton-israel-first/
http://thehill.com/policy/national-security/266173-clinton-calls-for-new-sanctions-on-iran
http://foreignpolicy.com/2016/01/21/clinton-slams-sanders-iran-views-as-naive-and-dangerous/
http://nationalinterest.org/feature/irans-deep-state-has-the-most-lose-opening-the-west-14297
http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/hillary-clinton-national-security-islamic-state/p37266
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthority/10091629/Iran-cuts-Hamas-funding-over-Syria.html
https://www.youtube.com/watch?v=DkS9y5t0tR0
http://www.politico.com/story/2015/05/hillary-clinton-iraq-war-vote-mistake-iowa-118109
http://www.ihr.org/leaflets/iraqwar.shtml
http://www.nytimes.com/2015/05/18/opinion/paul-krugman-errors-and-lies.html?_r=0&mtrref=undefined&gwh=269BDD80EB2698076B3377917ADED0B3&gwt=pay&assetType=opinion
http://www.vanityfair.com/news/politics/2013/08/Benghazi-book-fred-burton-samuel-m-katz
http://www.washingtontimes.com/news/2015/oct/22/hillary-clinton-says-libya-chaos-shows-consequence/
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آموخت  که ایشان از جنگ غیر قانونی عراق  پس درسی .نتیجه مستقیم آن هجوم است  کنونی در خاورمیانه

 چه بود؟

خود بالیده،  تنها به  های همسرش در دوران ریاست جمهوری ایشان نه خانم کلینتن بارها درباره موفقیت

در اینصورت ایشان شریک جنایات دولت آقای کلینتن در عراق . ها میداند شریک آن دستاوردبلکه خودرا 

 ۷۵۲،۲۲۲دستکم اقتصادی غرب بر ضّد عراق به رهبری دولت آقای کلینتن بود که های  تحریم. نیز هست

مدلین  وزیر خارجه آقای کلینتن و دوست خانم کلینتن، خانم. را به هالکت رساند کودک و نوجوان عراقی

سرنگونی رژیم صدام حسین آنقدر ارزش دارد که بخاطر آن کودکان و  که اعالم کردآلبرایت بود 

 ضاح روابط آقای کلینتن با خانم مانیکا لوینسکیدر اوج افتو . نوجوانان عراقی جان خودرا از دست دهند

دستور بمباران هوایی از آن افتضاح   بود که آقای کلینتن برای انحراف افکار عمومی استیضاح ایشان و

 . را صادر کرد ۰۹۹۹عراق در 

است که از نتایج فاجعه بار مداخله به اصطالح بشردوستانه آمریکا   کمتر کسی : لیبیفرمانده جنگ در 

، را ترین کشور آفریقا ثروتمند،  اطالع نداشته باشد، فاجعه ایکه لیبی ۰۲۰۰در سال   و پیمان ناتو در لیبی

-ایکه ایرانیان غرب فاجعه. و بقیه نمود داعشهای القاعده،  برای تروریست و تبدیل به مرکزیویران کرد 

های نظامی بر ضّد مردم ایران برای آن دست زدند، هورا  های اقتصادی و تهدید شیفته طرفدار تحریم

از آندو از ایشان تقاضای مداخله نمودند، و در   کشیدند، و دو نامه به پرزیدنت اوباما فرستادند که در یکی

در سکوت مطلق هستند و از دیوار   اعت درباره لیبیالبته حال همان جم. دیگری برای مداخله تشکر کردند

راجع بدان آگاه است اینستکه خانم   چیزی که کمتر کسی  ولی. از این جماعت خیر  صدا بلند میشود، ولی

مایل به  سازمان سیا  نه، وزارت دفاع آمریکا، و پنتاگون  نه. بود  مداخله در لیبی  کلینتن مهمترین حامی

با آقای  در گفتگوی اخیر آقای اوباما. در این مورد تردید داشتبودند، و پرزیدنت اوباما هم   مداخله در لیبی

بر این خانم کلینتن بود که . آقای اوباما به تردید خود اشاره کرد نگار آمریکائی، جفری گلدبرگ روزنامه

. بر ضّد آقای معمر قذافی حمایت کرد  ها در لیبی مسلّح کردن تروریستو از ، این مخالفت غلبه کرد

، و این خانم کلینتن بود که با بازدید نبودند  مایل به شرکت در جنگ لیبیرهبران اروپا، بجز فرانسه، نیز 

 .این کشور هارا برای شرکت در جنگ متقاعد کردهای اروپا رهبران  از پایتخت

که برای اولین بار آمریکا میتواند به تقاضای  این بود  مداخله در لیبی برایخانم کلینتن " استدالل"

تنها جایگاه آمریکا را در   های عرب برای مداخله در جهان عرب و اسالم پاسخ مثبت دهد، و این نه کشور

به مردم این کشور "  بهار عربی"درباره   ها تقویت خواهد کرد، بلکه در حقیقت عالمت خوبی این کشور

، و همه آگاه بودند که این رهبران عرب متنفر هستند" رهبران"از این البته مردم این کشور . واهد فرستادخ

را برای غرب مورد حمله و استهزٔا قرار  که نوکری آنها سالها به دنبال سرنگونی آقای قذافی بودندمنفور 

 . میداد

از نزدیکان آقا و خانم   یکی آقای سیدنی بلومنتال. تنها کار خانم کلینتن نبود  حمایت از مداخله در لیبی  ولی

ایشان " مشاور"در زمانیکه خانم کلینتن وزیر خارجه بود، آقای بلومنتال . سال گذاشته است ۰۷کلینتن در 

آغاز شد، آقای   زمانیکه جنگ لیبی. اطالعات جمع آوری میکردند  بودند و برای ایشان بطور غیر رسمی

http://www.breitbart.com/video/2016/01/03/atlantics-ball-hillary-is-taking-credit-for-bills-accomplishments-so-his-indiscretions-are-fair-game/
http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html
http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html
http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html
https://www.youtube.com/watch?v=R0WDCYcUJ4o
http://www.cuttingedge.org/news/n1247.cfm
http://www.history.com/this-day-in-history/clinton-orders-air-attack-on-iraq
http://www.history.com/this-day-in-history/clinton-orders-air-attack-on-iraq
http://www.history.com/this-day-in-history/clinton-orders-air-attack-on-iraq
http://www.counterpunch.org/2015/10/20/libya-from-africas-wealthiest-democracy-under-gaddafi-to-terrorist-haven-after-us-intervention/
http://www.globalinitiative.net/download/global-initiative/Libya%20Criminal%20Economies%20in%20the%20trans-Sahara%20-%20May%202015.pdf
http://www.foxnews.com/politics/2015/06/12/sources-isis-terrorists-using-chaotic-libya-west.html
http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/28/hillary-clinton-undercut-on-libya-war-by-pentagon-/?page=all
http://www.huffingtonpost.com/david-bromwich/cia-libya-obama-_b_843166.html
http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24614374.html
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/africa/19policy.html?pagewanted=all&mtrref=undefined&gwh=6A6E71713613881947A3A037F7AF80DD&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/africa/19policy.html?pagewanted=all&mtrref=undefined&gwh=6A6E71713613881947A3A037F7AF80DD&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/africa/19policy.html?pagewanted=all&mtrref=undefined&gwh=6A6E71713613881947A3A037F7AF80DD&gwt=pay
http://www.nytimes.com/2011/03/19/world/africa/19policy.html?pagewanted=all&mtrref=undefined&gwh=6A6E71713613881947A3A037F7AF80DD&gwt=pay
http://www.reuters.com/article/us-libya-usa-order-idUSTRE72T6H220110331
https://books.google.com/books?id=bfghAQAAQBAJ&pg=PA30&lpg=PA30&dq=Many+NATO+countries+were+reluctant+to+attack+LIbya&source=bl&ots=xIIXcPtcJE&sig=I222OFNVcoaei1e89hY3h4XMGto&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjiqaKfhd7MAhVG2R4KHai-CCkQ6AEIJDAB#v=onepage&q=Many%20NATO%20countries%20were%20reluctant%20to%20attack%20LIbya&f=false
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/hillarys-war-how-conviction-replaced-skepticism-in-libya-intervention/2011/10/28/gIQAhGS7WM_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/hillarys-war-how-conviction-replaced-skepticism-in-libya-intervention/2011/10/28/gIQAhGS7WM_story.html
http://www.huffingtonpost.com/steve-koppman/endless-us-support-for-di_b_6821136.html
http://www.middleeasteye.net/essays/foreign-actors-and-libyan-civil-war-878614656
http://observer.com/2015/11/just-who-is-sidney-blumenthal-the-clintons-closest-advisor/
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  ن اطالعات مهمیخانم کلینتن برای ایشا  بلومنتال برای این منظور به اروپا رفت و از طریق ایمیل شخصی

استفاده از ایمیل . افتاد اتفاق نمی  شدند حمله به لیبی فرستاد که اگر مردم اروپا و آمریکا از آنها آگاه می می

در یک ایمیل آقای بلومنتال اطالع . هم اکنون دردسر زیادی را برای خانم کلینتن ایجاد کرده است  شخصی

، که هیچگاه در مطبوعات اروپا و مشغول نژاد کشی هستندمیدهد که شورشیان مورد حمایت پیمان ناتو 

ژه اروپأیی و مصری که آقای بلومنتال گزارش داد که نیروهای وی. آمریکا راجع بدان صحبت نشد

در ایمیل دیگری آقای بلومنتال گزارش داد که آقای  .شورشیان را تعلیم میدادند، از جنایات آنها آگاه هستند

برای کمک بشردوستانه   نهاست،   نیکالس سرکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه خواهان مداخله در لیبی

که بعد از ) برای فرانسه  بخشی از نفت لیبی، کنترل قدرت نظامی فرانسه، بلکه برای نمایش به مردم آنجا

در . در انتخابات ریاست جمهوری به شانس خود برای انتخاب مجدد، و تحکیم بخشیدن (جنگ اتفاق افتاد

ها  و تجاوز به خانم  ایمیل دیگری آقای بلومنتال گزارش داد که تمامی شایعات درباره جنایات ارتش لیبی

دارای   دولت لیبیآقای بلومنتال همچنین گزارش داد که . ای در واقعیت ندارد هیچگونه پایهدروغ بوده و 

در سطح  برای یک پول جدیدکه آقای قذافی قصد استفاده از آنها بعنوان پشتیبانی  تن طال و نقره است ۰۴۲

به اقتصاد فرانسه وارد خواهد شد، چراکه   قاره آفریقا را دارد که اگر اینکار انجام شود، ضربه بزرگی

آقای بلومنتال همچنین درباره نفوذ . های افریقا استفاده از فرانک فرانسه را کنار خواهند گذاشت کشور

 .خانم کلینتن تمامی این واقعیات را پنهان کرد .تٔاکید کرد  القاعده در لیبی

صرف . که مرحوم معمر قذافی باید از قدرت کنار رود پرزیدنت اوباما اعالم کرد ۰۲۰۰مارس  ۲در 

ایشان این حق را نداده بود که خواهان کناره گیری رهبر  المللی به  بین  نظر از اینکه هیچ مرجع قانونی

که برای جلوگیری از خون  مرحوم قذافی پیشنهاد کرد ۰۲۰۰مارس  ۵در  یک کشور دیگر از قدرت شود،

خارج   از قدرت کنار رفته و از لیبیهای امنیتی،  ریزی، به همراه خانواده خود، به شرط دادن تضمین

، چراکه آنها این مورد حمایت غرب به سرعت رّد شداین پیشنهاد توسط شورشیان رادیکال اسالمی . شود

غرب نیز . دانستند و مایل نبودند که مرحوم قذافی با ابرو کناره گیری کند می" آبرو مندانه "کناره گیری را 

هدف خانم کلینتن  .همیشه به دنبال سرنگونی ایشان بود ۰۹۲۵از زمان به قدرت رسیدن آقای قذافی در 

آقای گریکای چنگو از . دمکراتیک کردن آن کشور  از طریق مداخله نظامی بود، نه  تغییر رژیم لیبی

که مدافع  و روزنامه نیو یورک تایمزو آفریقا مطالعات زیادی دارد،   ، که درباره لیبیدانشگاه هاروارد

های  از کشوربودند، هردو اذعان کردند که نظام شورأیی آقای قذافی از دموکراسی بسیاری   حمله به لیبی

 . اروپا پیشرفته تر بود

زمانیکه . واکنش ایشان به خبر قتل آقای قذافی بود  های خانم کلینتن در رابطه با لیبی ترین کار از شنیع  یکی

مرحوم ]آمدیم، دیدیم، او : " را داد، ایشان با شادمانی اعالم کردند،تل دستیار ایشان به خانم کلینتن خبر ق

ناحیه پنتس در که بعد از تسخیر  بود معروف ژولیوس سزار امپراطور رومکه تقلید از سخن " مرد[ قذافی

 البته آمریکا ". آمدم، دیدم، تسخیر کردم"در پیامی به سنای روم گفت، [ در ترکیه کنونی] کنار دریای سیاه

از برکات مداخله به اصطالح بشر دوستانه در  .مدرن میباشدبه گمان جنگ طلبان آن امپراطوری عصر 

 .هستند  هزار تروریست داعش در لیبی  در حال حاضر دستکم سههمین بس که   لیبی

http://original.antiwar.com/Brad_Hoff/2016/01/05/new-hillary-emails-reveal-propaganda-executions-coveting-libyan-oil-and-gold/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-support.html
http://original.antiwar.com/brad_hoff/2016/01/05/new-hillary-emails-reveal-propaganda-executions-coveting-libyan-oil-and-gold/
http://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/
http://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/
http://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/
https://consortiumnews.com/2016/01/12/what-hillary-knew-about-libya/
http://www.nytimes.com/2011/03/04/world/africa/04president.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/07/gaddafi-resigning-libya-resignation_n_832578.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8618646/Col-Muammar-Gaddafi-offers-to-give-up-power-in-Libya.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8618646/Col-Muammar-Gaddafi-offers-to-give-up-power-in-Libya.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8618646/Col-Muammar-Gaddafi-offers-to-give-up-power-in-Libya.html
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=102x4760244
http://www.counterpunch.org/2015/10/20/libya-from-africas-wealthiest-democracy-under-gaddafi-to-terrorist-haven-after-us-intervention/
http://www.counterpunch.org/2015/10/20/libya-from-africas-wealthiest-democracy-under-gaddafi-to-terrorist-haven-after-us-intervention/
http://www.counterpunch.org/2015/10/20/libya-from-africas-wealthiest-democracy-under-gaddafi-to-terrorist-haven-after-us-intervention/
http://www.counterpunch.org/2015/10/20/libya-from-africas-wealthiest-democracy-under-gaddafi-to-terrorist-haven-after-us-intervention/
http://www.nytimes.com/2009/03/20/world/africa/20libya.html?_r=0&mtrref=undefined&gwh=ACEFAD54B724CCF584B5588688B2038E&gwt=pay
http://www.brandonturbeville.com/2015/10/hillary-clinton-we-came-we-saw-he-died.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Veni,_vidi,_vici
http://abcnews.go.com/International/wireStory/experts-3000-islamic-state-fighters-libya-35515877
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اعتراف آقای جو ر طبق ، که بمسلّح کردن نیروهای مخالف دولت سوریهاز  خانم کلینتن همیشه :سوریه

ایشان همچنین . بخش عظیم آن نیروهای تروریستی هستند، حمایت کرده است ۰۲۰۴در اکتبر  بایدن

منطقه پرواز ممنوع : باید از خود بپرسیم. بوده است اد منطقه پرواز ممنوع برفراز سوریهایجخواهان 

برای چه گروهی یا نیرویی؟ دربرابر نیروی هوأیی روسیه؟ اگر اینطور است، واکنش آمریکا به ورود 

یی سوم؟ نیروی هوا  های روسیه به این منطقه چه خواهد بود؟ آغاز جنگ جهانی جنگنده و بمب افکن

سوریه؟ نیروهای دولتی بسیار به ندرت از بمب افکن استفاده میکنند، و حال نیز مورد حمایت نیروی 

به جنگ هوأیی با روسیه ای  ظاهراً خانم کلینتن معتقد است که ایجاد چنین منطقه. هوأیی روسیه هستند

خانم کلینتن همچنین گفته اند که،  .به آمریکا دربرابر روسیه برتری خواهد داد  ، ولینخواهد شد  منتهی

حال چرا ." کنم آمریکا باید برای پوتین روشن کند که حضور روسیه در سوریه قابل قبول نیست فکر می"

به دعوت دولت قانونی روسیه . حضور آمریکا و متحدان آن در سوریه قابل قبول است، روشن نیست

برای ترکیه، عربستان، . ، که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته میشود، در آنجا حضور داردسوریه

ر در سوریه فرستاده دعوتنامه برای حضو  ، آمریکا، فرانسه و بریتانیا چه کسی قطر، امارات متحده عربی

، و همانطور که قبال ذکر شد باید در همه جا است" استثنأیی"آمریکا چون خانم کلینتن معتقد است  ؟است

 .حضور داشته باشد

 کلینتن  سیاست خارجی  تیم

خانم کلینتن دریچه دیگری را بر نگاه ایشان به مسائل سیاست   به تیم مشاوران سیاست خارجی  نگاهی

خانم کلینتن متشکل از صدها نفر   مشاوران سیاست خارجی  تیم اینطور که گفته میشود. کند باز می  خارجی

است که  ساله ۲۹ آقای جیک سالیواناز آنها   یکی. را دارند  ظاهراً دو نفر در آن نقش اصلی  میباشد، ولی

آقای جو   قبل از شغل کنونی، ایشان مشاور امنیت ملی. خانم کلینتن میباشد  مشاور ارشد سیاست خارجی

در شکل دادن سیاست آقای اوباما در قبال   ایشان همچنین نقش مهمی. بایدن معاون پرزیدنت اوباما بودند

در عمان آغاز  ۰۲۰۰ا با ایران در سال که مذاکرات محرمانه آمریک  زمانی. ، برمه، و سوریه داشتند لیبی

 اتیکدیپلم  تیم  از اعضای اصلی  یکیادامه یافت، آقای سالیوان  ۰۲۰۲توقف در سال   شد، و پس از مدتی

گفته میشود که اگر خانم کلینتن به ریاست . آمریکا در مذاکرات بودند که تا پایان مذاکرات حضور داشتند

 .ایشان خواهند بود  جمهوری برساند، آقای سالیوان مشاور امنیت ملی

تخصص ایشان مسائل خاور دور . میباشد ، معاون آقای سالیوان ساله ۲۷خانم لورا روزنبرگر نفر بعدی 

بعد از . به مدت پنج سال در وزارت خارجه آمریکا در بخش کره کار میکردند ۰۲۲۴ایشان از سال . است

ن به مدت شدند، خانم روزنبرگر دستیار ویژه ایشا ۰۲۲۹آنکه خانم کلینتن وزیر خارجه آمریکا در سال 

ایشان . ماه بودند، و بعد برای دو سال در دفتر امور چین و مغولستان وزارت خارجه کار میکردند ۰۴

شته را برای ایشان در ماه نوامبر گذ  که نطق طوالنی خانم کلینتن درباره داعش و خاورمیانهبودند 

ایشان . روشن نیست که موضع ایشان درباره ایران چیست  ولی(. و احتماال نوشتند)ویراستاری نمودند 

 .کلیمی میباشند

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/06/hillary-clinton-arming-syrian-rebels-memoir
http://www.cbsnews.com/news/hillary-clinton-history-with-arming-syrian-rebels/
https://www.youtube.com/watch?v=25aDP7io30U
https://www.youtube.com/watch?v=25aDP7io30U
https://www.youtube.com/watch?v=25aDP7io30U
https://www.youtube.com/watch?v=25aDP7io30U
http://www.msnbc.com/msnbc/hillary-clinton-calls-no-fly-zones-syria
http://www.breitbart.com/video/2015/10/23/hillary-i-support-syria-no-fly-zone-but-that-doesnt-mean-shooting-at-aircraft-that-violate-it/
http://www.breitbart.com/video/2015/10/23/hillary-i-support-syria-no-fly-zone-but-that-doesnt-mean-shooting-at-aircraft-that-violate-it/
http://www.breitbart.com/video/2015/10/23/hillary-i-support-syria-no-fly-zone-but-that-doesnt-mean-shooting-at-aircraft-that-violate-it/
http://america.aljazeera.com/opinions/2015/12/hillary-clintons-insane-plan-for-a-no-fly-zone.html
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/09/30/444679327/russia-begins-conducting-airstrikes-in-syria-at-assads-request
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/09/30/444679327/russia-begins-conducting-airstrikes-in-syria-at-assads-request
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/09/30/444679327/russia-begins-conducting-airstrikes-in-syria-at-assads-request
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/09/30/444679327/russia-begins-conducting-airstrikes-in-syria-at-assads-request
http://www.cbsnews.com/videos/hillary-clinton-i-still-believe-in-american-exceptionalism/
http://foreignpolicy.com/2016/02/10/inside-hillary-clintons-massive-foreign-policy-brain-trust/
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2023831_2023829_2025209,00.html
http://www.foxnews.com/politics/2013/11/24/report-claims-secret-us-iran-talks-laid-groundwork-for-nuclear-deal.html
https://www.linkedin.com/in/laura-rosenberger-ba51bb8
https://www.hillaryclinton.com/feed/foreign-policy-speech-annotated/
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رئیس سابق سازمان سیا و وزیر  لیان پنتاخانم کلینتن شامل آقایان   سیاست خارجی  تیم  اصلیدیگر اعضای 

، معاون سابق کرت کمپبلآقای اوباما، سابق   ، مشاور امنیت ملیتام دانیلنسابق دفاع در دولت آقای اوباما، 

سابق معاون  نیکالس برنزو اقیانوس آرام در دولت آقای اوباما، و   وزیر خارجه برای امور آسیای شرقی

معاون سابق  میشل فلرنویها مدلین آلبرایت و  وزیر خارجه در دولت پرزیدنت بوش پسر، و همچنین خانم

پرزیدنت اوباما   در دوره آقای دانیلن بعنوان مشاور امنیت ملی .وزیر دفاع در دولت آقای اوباما میباشند

شایعات زیادی در عین حال  .های کمر شکن اقتصادی بر ضّد مردم ایران وضع و اجرا شدند بود که تحریم

 .وزیر خارجه خواهد بود  خانم کلینتن چه کسی  که در دولت احتمالی وجود دارند

آقای دنیس راس و  ترسناکدو دیپلمات که به خانم کلینتن بسیار نزدیک هستند و از نظر نگارنده بسیار 

خانم . از مهمترین رهبران البی اسرائیل در آمریکا میباشند  یکی آقای راس. خانم ویکتوریا نولند میباشند

نولند در حال حاضر معاون وزیر خارجه در امور اروپا هستند، و رهبری دخالت آمریکا در اوکراین را 

ی اروپا مایل نبودند و نیستند که با روسیه درباره اوکراین درگیری ها بسیاری از کشور. به عهده دارند

در مکالمه تلفنی خود ، زمانیکه آقای جفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین ۰۲۰۴در سال . داشته باشند

یی به درگیری زیاد در اوکراین اطالع داد، خانم نولند پاسخ های ارروپأ از عدم تمایل کشور خانم نولند با 

ایشان راجع . کند تا ببینید خانم نولند چگونه صحبت می متن مکالمه را در اینجا بخوانید." فاک اروپا"دادند، 

گیرد کدامین باید در دولت کار کنند و کدام کار  کند، تصمیم می نوکر آمریکا در اوکراین صحبت می  به سه

-بنیاد روابط آمریکا"در یک سخنرانی در کنفرانس  .ای چندبار با هم صحبت کنند، و غیره نکند، هفته

میلیارد دالر در اوکراین  ۷خانم نولند بطور آشکار قبول کردند که آمریکا  ۰۲۰۴در فوریه  "اوکراین

از   یکی آقای رابرت کیگانهمسر خانم نولند . حکومت غیر دلخواه خودرا سرنگون کندهزینه کرده است تا 

. آمریکا به عراق و وقایع بعدی بودند غیر قانونی هجوم" مغز متفکر"ها هستند که  دو رهبر اولیه نئوکان

حضور  ها تیول نئوکان انستیتودر امریکن انترپرایز که  کیگان هستند فردریکبرادر همسر ایشان آقای 

هستند " موسسه مطالعات جنگ"هستند که رئیس  خانم کیمبرلی کیگان کیگان آقای فردریکهمسر . دارند

های جدی برای وزارت  از نامزد  یکیخانم نولند . نظامی آمریکا تامین میکنند صنایع که بودجه آنرا 

 .خانم کلینتن هستند  در دولت احتمالی خارجه

 کالم پایانی

نیویورک تایمز که نامزد ریاست جمهوری  روزنامه. است نگارنده به شّدت نگران این مواضع خانم کلینتن

در مقایسه خانم کلینتن با آقای . کلینتن است، لطفیه بسیار خنده داری در دفاع از او نوشته استخانم اش 

  ،کند این روزنامه ادعا می ترامپ

کلینتون به مراتب بهتر است؛ وی به اصول سنتی و مورد اجماع در  هیلریدر حوزه سیاست خارجی "

در کلینتن خانم . سیاست خارجی آمریکا پایبند است و مقابل چین و روسیه موضعی سخت اتخاذ خواهد کرد

 ".لحاظ کردن رعایت حقوق بشر به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی آمریکا تردید نخواهد کرد

خانم کلینتن، . کارنامه خانم کلینتن را در باال مالحظه نمودید. شدید نگارنده شد خواندن این باعث خنده

، سوریه و یمن دفاع  امپریالیستی خانم کلینتن نابودی عراق، لیبی  مدافع حقوق بشر؟ البد در سیاست خارجی

http://www.defense.gov/About-DoD/Biographies/Biography-View/Article/602799
https://www.omm.com/professionals/thomas-e-donilon/
http://www.cnas.org/CampbellKurt
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/government/nburns-bio.html
http://www.cnas.org/flournoymichele
https://www.quora.com/Who-are-the-likely-candidates-for-Secretary-of-State-in-a-Hillary-Clinton-administration
https://www.quora.com/Who-are-the-likely-candidates-for-Secretary-of-State-in-a-Hillary-Clinton-administration
https://www.quora.com/Who-are-the-likely-candidates-for-Secretary-of-State-in-a-Hillary-Clinton-administration
https://www.quora.com/Who-are-the-likely-candidates-for-Secretary-of-State-in-a-Hillary-Clinton-administration
http://rightweb.irc-online.org/profile/ross_dennis/
https://www.youtube.com/watch?v=CL_GShyGv3o
https://www.youtube.com/watch?v=CL_GShyGv3o
https://www.youtube.com/watch?v=CL_GShyGv3o
http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm
http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2013/dec/218804.htm
https://www.youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY
http://rightweb.irc-online.org/profile/kagan_robert/
https://www.aei.org/scholar/frederick-w-kagan/
http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan
http://www.theamericanconservative.com/articles/clintons-hawk-in-waiting/
http://www.theamericanconservative.com/articles/clintons-hawk-in-waiting/
http://www.theamericanconservative.com/articles/clintons-hawk-in-waiting/
http://www.nytimes.com/2016/05/18/opinion/a-really-bad-deal-for-america.html?_r=0&mtrref=undefined&gwh=35C344B2031180EB5B2DC9551F01576D&gwt=pay&assetType=opinion
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ال آنها هم از آن اسلحه سازان و جنگ طلبان است، چون به هرح" حقوق"است، منتها این " حقوق بشر"از 

این جنگ های امپریالیستی  .ها تأمین میشود هستند و دارای حقوق که توسط خون مردم این کشور" بشر"

آیا متحدانی چون عربستان سعودی و دیگر کشورهای پادشاهی . تنها هدفی که نداشتند، حقوق بشر بود

حقوق بشر هستند؟ این لطیفه ها فقط برای  مدافع مطلقه خلیج فارس، مصر و دیگر دیکتاتوری های منطقه 

 .فریب مردم عوام آمریکا که هیچ اطالعی از جهان ندارند خوب است

به عقیده نگارنده، اگر خانم کلینتن انتخاب شود، احتمال شدید شدن تنش با تهران، و حتی جنگ، وجود 

معتقد نیست، و فقط خواهان به  خانم کلینتن شخصیتی است که به هیچ اصولی نگارنده معتقد است که. دارد

بیل است روابط غیر مشروع خارج از ازدواج آقای   برای درک این موضوع کافی. قدرت رسیدن است

، و از خود بپرسیم چرا خانم کلینتن در چنین ازدواجی کلینتن که شهره خاص و عام هستند را بیاد آوریم

  .قدرت: پاسخ این سوال فقط یک کلمه است ماند؟  باقی

آیا خانم های غیر فمینیست ایرانی حاضرند با همسر هوسران خود که به آنها خیانت می کند زندگی کنند؟ 

خانم آزاده ایرانی چنین رفتار شنیعی را نمی پذیرند، چرا یک خانم های ؟ وقتی چطورخانم های فمینیست 

چنین می کند؟ آیا او مانند میباشد آمریکا های باالی قدرت سیاسی  که متعلق به قشر ثروتمند و همچنین الیه

بیل کلینتون همیشه . واضح است که خیرایرانی پس از طالق گرفتار میلیون ها مصیبت می شد؟  خانم های

 . نموده است آنها را توجیه  هیلریبوده و  خانم هاگرفتار استفاده جنسی از 

در نظام سیاسی دو حزبی آمریکا که پول و ارتباطات حرف اول را میزنند، نامزد ریاست جمهوری شدن 

نمونه بسیار خوب . حزب در مرحله اول احتیاج به شهرت و وابستگی به دستگاه قدرت دارددو از   از یکی

ظ دانش سیاسی یک تنها یک فرد راستگرای ارتجاعی است، بلکه از لحا  آن خانم سرا پیلین است که نه

فقط بخاطر اینکه آقای جان مکین ایشان را بعنوان معاون   ولی. سواد و احمق به معنای کامل کلمه است بی

در مورد  .سال در سطح آمریکا مطرح هستند ۹نمود، ایشان هنوز پس از   خود به مردم آمریکا معرفی

های بسیار خانم کلینتن، پیشرفت ایشان در  توانائیعلیرغم هوش و . خانم کلینتن هم این گفتار صادق است

ای شد برای  نظام سیاسی آمریکا به مقدار زیادی بخاطر همسر بیل کلینتن بودن ایشان است، که خود پایه

حزب   از دو نامزد اصلی  انتخاب ایشان بعنوان سناتور ایالت نیو یورک، وزیر خارجه شدن، و یکی

 .دموکرات برای ریاست جمهوری

آقای شین بائر، که به همراه دو . کند های جدید بر ضّد مردم ایران می خانم کلینتن دائماً صحبت از تحریم

در مرز عراق توسط سپاه دستگیر شد و دو سال در زندان بود، به شدت  ۰۲۲۹دوست خود در ماه جوالی 

در زندان   که وقتی ایشان همچنین گفته اند. های جدید انتقاد کرده است برای تحریماز پیشنهاد خانم کلینتن 

ایشان کاری بجز باال . ریخت که صدای خانم کلینتن را شنیدم، قلبم فرو می  هر زمانی"تهران بودند، در 

تحسین خانم کلینتن آقای هنری کیسینجر، که یک جنایتکار جنگی هستند را  ".بردن تنش با ایران ندارد

که با  اند اعالم کرده،  هجوم به عراق و ویران شدن خاورمیانه" فکری"، و نئوکان ها، رهبران کند می

 ۰۲مجله و وبسایت بسیار معتبر آتالنتیک در  .ایشان بسیار راحت هستند و توافق دارند  سیاست خارجی

، و حتی بعد از آن که ۰۲۰۰ای با ایران تا پایان سال  که در طول مذاکرات هسته هم گزارش داد  ماه مه

https://twitter.com/shane_bauer/status/688557584102461440
http://www.politico.com/story/2016/01/iran-prisoner-shane-bauer-slams-hillary-clinton-217891?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Politico-TopStories+%28POLITICO+-+TOP+Stories%29
http://www.huffingtonpost.com/dan-arel/henry-kissinger-the-monst_b_9220166.html
http://www.huffingtonpost.com/dan-arel/henry-kissinger-the-monst_b_9220166.html
http://www.huffingtonpost.com/dan-arel/henry-kissinger-the-monst_b_9220166.html
http://www.politico.com/story/2016/03/trump-clinton-neoconservatives-220151
http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/05/hillary-doctrine-goldberg-landler/482667/
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های  را ایفا کرده بود، با دادن امتیاز" پلیس بد"نتن وزارت خارجه را ترک کرده بود، ایشان نقش خانم کلی

چرا جنگ . دارد  کوچکی به ایران مخالفت میکرد، و با جمهوریخواهان جنگ طلب روابط بسیار نزدیکی

خانم کلینتن به سیاست  :پاسخ آن روشن است دفاع می کنند؟ خانم کلینتن از ریاست جمهوری نئوکان طلبان 

  .های دیگر ایمان دارد امپریالیستی مداخله نظامی در کشور

بشردوستانه مخفی شده و از حمله نظامی  به اصطالحبرای جنگ طلبان ایرانی که در پشت پرچم مداخله 

ریاست برای  بهترین فردخانم کلینتن دفاع کرده اند؛  یمنو به کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، 

آنها برای . برای ایشان مشغول تبلیغ هستند  های بریده ایرانی جمهوری آمریکا است، که از هم اکنون چپ

بمب های اتمی  روشن شده حال کهولی می کردند که به ایران حمله نظامی شود،  "تولید"ایران بمب اتمی 

ست جمهوری دست پیدا کند تا ، باید فردی جنگ طلب و دشمن ایران به ریانداشتند  وجود خارجیشان 

 .هوس آنها برای نابودی را محقق کند

پرزیدنت . رئیس جمهور آمریکا شود، دوباره بازار جنگ طلبان ایرانی گرم خواهد شدخانم کلینتن اگر 

ترین متحد اسرائیل است، اینچنین  خانم کلینتن که دشمن ایران و نزدیکاوباما آنها را نا امید کرد، ولی 

دوباره دستگاه دروغ سازی به راه خواهد افتاد که بمب های اتمی و موشک های بالستیک  .ودنخواهد ب

بعید نیست که شجره نامه  جماعت این  از. جدید هستندافرینش هلوکاست ایران در حال نابودی بشریت و 

 .ابداع کنند هم ای اسالمی برای آدولف هیتلر
 .کلیتن باشندخانم جنگ طلبی مانند   حامی که دوستدار کشور ایران هستند قطعاً نمی توانند  هموطنانی

چون از دخالت نظامی آمریکا در کشورها دفاع می  ،برای ایران و خاورمیانه بسیار خطرناک است ایشان

آمریکا را توجیه و امپریالیستی  های سیاست البته ایرانیانی که آمریکاپرست شده و بیش از نئوکان ها. کند

سندرز تکلیف شرعی واجب عینی به آقای  اساس  حمله بیکلینتون و خانم دفاع از  ،تشویق می کنند

است که اعالم کرد اگر نتوان جمهوری اسالمی   از طرفداران آتشین خانم کلینتن همان ایرانی  یکی. آنهاست

قلم برای "ایشان که نگارنده در گذشته او را . وجود نداردای به جز تجزیه ایران  را سرنگون کرد، چاره

است و کوچک زیبا، و در نیتجه باید ایران بزرگ را تجزیه " زشت"نامید، اعالم کرد که بزرگ " اجاره

توسط غرب بهتر   اعالم کرد کشته شدن چند صد هزار ایرانی" شهروند جهان"ایشان همچنین بعنوان . کرد

نظیر هستند،  ایشان که در وطن فروشی بی. ای است ها نفر غربی توسط آقای خامنه از کشته شدن میلیون

دشمنی این گروه با  .حال طرفدار دو آتشه خانم کلینتن هستند؛ تو خود حدیث مفّصل خوان از این مجمل

فتند و سندرز که در مقاله های مختلف این گروه از امضا کنندگان بیانیه جنگ طلبانه ای که به دروغ گآقای 

نوشتند که ایران در حال استفاده نظامی از انرژی هسته ای است و این استفاده به مرحله خطرناکی رسیده 

تنها چیزی که  آنها .صلح استبا که صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است، دشمنی جنگ طلبان 

، سندرز یک پوپولیست است که برنیو بنویسند ادعا کنند  دارند این است که دائما  آقای سندرز برای نفی

  .پوپولیست را هم نمیدانند  در حالیکه این جماعت حتی معنای واقعی

 .آنچه برای نگارنده محرز است اینستکه او در تحت هیچ شرایطی به خانم کلینتن رأی نخواهد داد

 پایان قسمت اول مقاله
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*********************************** 

ها در باره ایران و  ها و تحلیل کند که  برای دریافت آخرین خبر دعوت می  نگارنده از خوانندگان گرامی

 های خاور میانه اخبار ایران و گزارشبقیه خاور میانه، هم به فارسی و هم به انگلیسی، از وبسایت او، 

در فیسبوک نگارنده  .کنند در اینجا تماشارا  اوهای تلویزیونی  دیگر برنامهها و  و مصاحبه بازدید کنند،

 .اینجاست
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