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      ل شدهفق  ق هیالری در حال  دوش بسوی  در اتا             

                                                                                                    وصحبت با روس ها                                  

     Hillary is running  against  locker  room  talk and the    

Russian                                                                                                                   

وزارت  امور خارجه  سخنگوی توانای:«0202-02-02»انفارمیشن کلیرنگ هوز 

:   دریک صحبت خبری خود چنین گفت ( Maria Zahkarova) ریا زاخاروب ماروسیه 

ازشرم  قسمتی یک دگی  به ساتحده امریکا ایاالت مکنونی ریاست جمهوری که انتخابات 

با شد واو داشت بمقام وحیثیت مردم امریکا میباارزش با درنظرفاقد نیزونی  جها وخجالت

                                                                                                 .اینچنین میپردازد   موضوع توضیح درستبه اصل این تذ کر  با

درآوردن   بمنظور  بحرکت « مااوبا»همین حال  رژیم  را  هیتلربقه کیفری و گناه  اس   

  که ما اکنون ین اصلوبادرنظرداشت هم ه نشا ند فروکاخ سفید  رجهتاولیگارشی دنامزد

ر  هستیم یعنی  موضوع بسیا هسته ای با روسیه وچین  روبرو نه  جنگ دراینجا  درآستا

جنسی   روابط   پیرامون تبصره ها   امریکا  قراردارد  ونه  مهمی  که در پیشروی مردم

جنسی   ازنظر  مورد زنان در ویا  (Billy  Bush)بیلی بوش غیراخالقی دونالذ ترومپ با

                                                                                                                           .جذاب و دلکش 

داستان   یرش پذ  زنان همچو  مورد مردها  در  ارتباط  صحبت من به  منظور واقعی     

این  با  داستان  وآنهم د مبنی برموثق بودن وتردیولی با حفظ  کمی شک ماهیگیری است 

اما  این  یکطرف . ن وسهل  میشود که خوردن غذا  با بلع  مقدار کمی نمک  آسامنظور 

موضوع است ، ولی پرسش اصلی واسا سی دراینجا  اینست  که  چرا  هرزه گویی های  

احتمال درگیری نظا می  ه تا این حد  بسیاربا اهمیت نسبت ب ن درمورد زنا دونالد ترومپ

قرارمیگرددرحالی میشود که با کمی سهل انگاری  وعدم   مورد توجه همه جانبهباروسیه 

احسا س مسولیت منتج به درگیری جنگ هسته ای  گردد وبه زندگی  در کره زمین نقطه 

                                                            .                                                                  پایان ای دهد

 درسخنرانی ها ودراظهاراتدونالد ترومپ کر اینست  که اقای  مطلب عمده  وقابل تذ     

له ای را نمی بیند  که  با روسیه ضنقطه نظر یا مع بصراحت اعالم داشته که اوهیچ خود



جماهیر شوروی  ید که بعد از فروپا شی اتحاد  مینماف بود همچنا ن او اضا فه لبا ید مخا

که با    ویا چه لزومی دارد؟ در چه است  نا تو با گذشت ربع از قرن  موجود یت پیمان

.                                                                                                      داشته باشد؟ بق وجود کما فی السا  نا تو ن لف بود  وپیما روسیه مخا

تگوهای زنان  بد تر وزشتر از بحث  و گف مورد در دونالد ترومپآیا هرزه گویی های    

؟  شدمیبا یمیر پوتین ریس جمهور روسیه  به اسم هتلر نمودن والد تحریک آمیز  ومسما 

را بنام   پوتین که بصورت غیرمسوالنه ودورازنزاکت های پذیرفته شده ء د یپلوماتیکی  

یا دمینما یند ؟ که این نوع برخورد کاماًل یک برخورد احمقانه وتفتین آمیز « هتلر جدید»

یک کشور قدرتمندی را   جمهور ریس   شد که دیگری نمیتواند با وغیر مسوالنه چیزی 

وتوهین نمودکشوریکه میتواند درظرف چند دقیقه با فشار وارد نمودن باالی تحقیر اینطور

پا را  ازروی کره زمین محوه ونابود سا زد لذا  آیا ایاالت متحده امریکا وارو دکمه   کی

کورمال ویا درجنګ  چند زن درآن   که  شوید  بوضیعتی میدهید که مواجهه  شما ترجیح

 باشید ویا پاسخ درست هپاسخ درست به این پرسش را نداشت شماشوند اگرهسته ای تبخیر 

                                                                                                                           .ندهید ضرورنیست  تا به همچو زندگی احمقانه خویش دوام دهید به آن 

واقعاً بخود اجازه  دونالد ترومپمریکا یی بخاطررد سخنان هرزه ومهمل  ن ا آیا زنا      

درگیری  جنگ  میدهند  که درانتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا  به  قیمت 

که  دعدًا اعالم نماینرای دهند اگرچنین کنند شاید که ب هیالری کلنتونبه تباه کن هسته ای 

از گزند دود وبخار  درصورتیکه اگر یری شده اند  وجبران ناپذبزرگ مرتکب اشتباه  اآنه

جنگ هسته ای  زنده باقی بما نند  وموضوع اشتباه خودرا  که چرا  برای هیالری  رای 

                                                         موافق داده اند  ثبت اوراق تاریخ نمایند؟                                                                                  

با دستیاری وکمک  زنان تن فروش  آنهایکه  برای زنده ماندن  ورونق پذ یری    هیالری

رسانه های  چاپی وتلویزیونی  امریکا وبخاطر  خوشی هیالری  وحا میا ن نو  محا فظه 

مسا یل  جمهوری موفق  گردد  دیگر همه  درانتخابات ریاست  هیالریکاران  او که باید 

.                                                           حاد ومبرم حیا تی را  از نظر دور میدارند  خود فرار از حقیقت وواقعیت  میبا شد 

با حکومت روسیه   مپدونالد ترومبنی بر اتحاد ونزدیکی هیالری  موضوع اتهام زنی    

افشا  نمود  واین اتهامات را    هیالری یکی لیکس  با نشر واعالم محتوی ایمل هایرا  و

 را  کمک نما ید چونکه هیالری بی اساس خواند چنا نچه  این اتهام زنی ها نیز نتوانست

ایمل های اورا با ادعا های پوچ وبی اساس اوبه پیشگاه تمام رای دهند گان  ویکی لیکس

                              .                                                                                                                            پیشکش نمود 

توجیهه   این است  که احمق ها در واشنگتن  میخواهند  همه را با این اصلی  مسله ای   

است متقاعد  سا زند  پس  که هدف روسیه  در راه نیل  به یک حمله هسته ای پیشگیرانه

هنگامیکه  یک ملت را با  همچو خدعه  ونیرنگ  متقاعد  ساخت  در آنصورت  بعید به 

و رویداد بنشینند  بخصوص درمقابل  یک نظر  می آید  که جنگ طلبا ن در انتظار  همچ



کشور قدرتمند هسته ای ما نند روسیه  با یک شریک وبا یک متحد  استراتیژیک دیگری 

.                                                                                                از قدرت هسته ای  همچو چین 

درگیری جنگ  تل ومجنون قدرت  با  محور وقا شخص خود  یهیالریک رای  برای    

یل بین  هسته ای  وپایان زند گی همه در روی کره زمین  خواهد بود  چونکه آگاهان مسا

که  با به  قدرت رسید ن هیالری  نمیتوان  احتما ل  وقوع جنگ  ور اند  به این باالمللی 

                                                                        .                       هسته ای را رد نمود 
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