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خطر واقع برای جهان پیرامون کدام است؟

یادداشت سردبیران مانتل ریویو

مقدمه و ترجمه: ا. مانا

 

مقدمه
تزِ «پایانِ تاریخ» فوکویاما شیفتان فراوان داشت. نه تنها در میان کشورهای امپریالیست، حت نزدِ
پنداشتند. موج این شیفت که خود را ضدامپریالیست م راناز انقالبیون و روشنف گروه های وسیع

اقص نقاط جهان را در نوردید و صد البته ما نیز از آن ب بهره نماندیم.

گردید، به ی ان عیان متوانست دوام یابد وتناقضات آن دیر یا زود بر هم از آنجا که این موج نم
تئوری تمیل نیاز بود تا تأثیر آن پایاتر گردد. این تئوری تمیل، که ب پایه و اساس تر از خود تزِ «پایان
ِبا پایان جن سرمایه داری بود، در تالشِ قبوالندن این نظریه بود که اصوال تاریخ» و پیروزی ابدی نظم
سرد و فروپاش شوروی، کشورهای امپریالیست تغییر ماهیت داده و به پیشتازانِ اشاعۀ دمراس در
جهان پیرامون تبدیل گردیده اند. جن های بالان، افغانستان، عراق، سوریه، لیب – دخالت های ناروا
در امــور کشورهــای چــون کوبــا، ونــزووئال، بولیــوی، برزیــل، آرژانتیــن، اکــوادور، هــائیت، نیــاراگوئه،
هنــدوراس – انقالب هــای رنــ در اوکرایــن، گرجســتان، بالروس و ….. همــ نشــانه هــای ایــن تالشِ

دمراتی تلق گردیدند.

از آنجای که با تغییرِ ماهیتِ ادعای کشورهای سرمایه داری، جهان نم توانست ته از «شر» تصور
گردد، نمادهای جدیدی برای آن الزم بود. اسالم سیاس از جملۀ اولین های بود که به ذهن تئوریسین
های امپریالیسم خطور نمود. این پدیده در انواع گوناگونِ آن، پتانسیل های محدودی داشت تا به عنوان
برای مدت ،گردد. گرچه، عملیات ۱۱ سپتامبر چون هدیه ای آسمان جهانِ آزاد معرف دشمن اصل
محدود اسالم سیاس را به عنوان شرِ اعظم در صدرِ لیست قرار داد، و بسیج نیرو و تجاوزات جدید
حول مبارزه با آن را ممن گرداند. به دنبالِ کم رن شدن خطرِ القاعده، حت ظهور و موفقیت های
لبیشتر در کانون توجه جهانیان مانده و به مرور زمان به مش اولیۀ داعش نیز نتوانست چند سال
درجه چندم تنزل یافت.  شاید کمتر کس توانسته باشد، محدودیت های اسالم سیاس را چون زنده یاد
سمیر امین به رشتۀ تحریر در آورد. او یادآور گردید که همۀ شاخه های اسالم سیاس، فاقد پتانسیل های
الزم برای رهبری و یا حت همراه با مبارزات رهای مل و ضد امپریالیست بوده و در نهایت جز
نخواهد برد (به مقالۀ اسالم سیاس امپریالیسم راه به جای ارتجاع، و خدمت به منافع درغلتیدن به دام
در خدمتِ امپریالیسم مراجعه فرمایید‐ نوشتۀ سمیر امین – مانتل ریویو ۱ دسامبر ۲۰۰۷). وقایع نیم

قرن گذشته درست این ادعای امین را بخوب به اثبات رسانده است.

دو اتفاق عمده، صحنۀ سیاس جهان را تغییر و به برآمدِ دشمنان جدیدی انجامید که از پتانسیل های قابل
توجه برای به چالش کشیدنِ «نظم بین الملل قانون – محور» برخوردار بودند. به اختصار به این دو



اتفاق خواهیم پرداخت:

۱‐ بـا فروپـاش شـوروی، روسـیه بـه پیـروی از منویـات غـرب روی آورد. تـا آنجـا کـه در حملۀ نـاتو بـه
یوگوسالوی، روس ها برادرانِ اسالو خود را تنها گذاشته و نظاره گرِ از هم پاش این کشور ماندند. الیتِ
حاکم بر روسیه، م پنداشت که در ازای پیروی از غرب سهم اندک از غارتِ امپریالیست ثروت های
جهان را دریافت خواهد نمود. پوتین، که پس از یلتسین و با کم ب شائبۀ غرب به قدرت رسیده بود،
مال روسیه، به دنبالِ منابع و سیاس پس از سر و سامان دادن اولیه به اوضاع به غایت اسفبار امنیت
جدیدی،  برای بهبود اوضاع در این کشور و جلوگیری از انفجاری اجتماع بود. سهم خواه روسیه با
مخالفت جدی غرب، و گسترشِ تدریج ناتو به شرق، مواجه گردید. پوتین، کامال ناخواسته، و از بدِ
حادثه، به موضع مخالفت با غرب رانده شد. در مناقشات بعدی چون گرجستان، اوکراین و سوریه،
روسیه عمدتاً در جبهۀ مخالف قرار گرفت و جهان غرب را در این کشورها با ناکام های مواجه گرداند.

نزدی روسیه با چین نیز نباید از نظرها دور بماند.

۲‐ نئولیبرالیسم و جهان سازی از نیازهای برون رفتِ موقت جهان سرمایه داری از مشالت بود که در
آغـاز دهۀ ۱۹۸۰ بـا آنهـا مـواجه بـود. بـه مـوازاتِ سودهـای افسـانه ای کـه سـرمایه هـای غـرب در جهـان
وفایاز ش (بخصوص چین) کسب نمودند، تعدای از اقتصادهای نوظهور به درجات باالی پیرامون
اقتصادی رسیده و به رقبای جدی تبدیل گردیدند. از این رهذر، اقتصاد چین تقریباً همسنِ اقتصاد
ایاالت متحده، و این کشور به چالش برای هژمون ایاالت متحده بدل شده است. در سالهای اخیر هیئت
حاکمه ایاالت متحده با بزرگنمای خطرِ چین، در پ قطع ارتباط با اقتصاد چین و مهار نمودن پیشرفت
های این کشور برآمده است. درهم تنیدگ های اقتصادی حاصل از روندِ جهان سازی این قطع ارتباط
را غیرممن نموده، و یا حداقل آنرا به روندی بسیار طوالن تبدیل م نماید. نتایج قطع ارتباط مورد نظر
به هیچ وجه قابل پیش بین نبوده، و م تواند  زیان های هنفت را متوجه منافع اقتصادی همان نماید.
از زمانِ ترامپ، از چین در کنار روسیه بعنوانِ دشمن درجه ی یاد شده  و تبلیغاتِ رسانه ای غرب
حول خطرِ چین سازمان داده شده است ( به مقالۀ اقتصاد سیاس جنِ تنولوژی ایاالت متحده و

چین در اخبار روز مراجعه فرمایید).

آن نیست که جهان را به دو کمپ متخاصم خیر و شر تقسیم نماید. آنجا که پای منافع این مقدمه در پ
مردم در جهان پیرامون به میان م آید، تشخیص ی امر ضرورتِ حیات دارد. آیا ارودی امپریالیسم
خطر اصل برای پیشرفت و بهبود استانداردهای زندگ در جهان پیرامون است و یا کمپِ مخالفانش

(کشورهای که خواسته یا ناخواسته، در موضع مخالفت با امپریالیسم جهان قرار گرفته اند).

زنــدگ مــردم در کشورهــای چــون افغانســتان، عــراق، ســوریه، لیــب، ونــزووئال، کوبــا، اوکرایــن، اکثــر
کشورهای آفریقای و بسیاری از کشورهای آمریای التین، از سیاستها و خصومتهای کدام کمپ بیشتر
زیان دیده است؟ به گفتۀ مقامات مسئول آمریا در جنهای تحمیل ایاالت متحده بیش از ۱،۲ میلیون
کـره ای و در حـدود ۴ میلیـون ویتنـام جـان بـاخته انـد. حـدود نیـم میلیـون نفـر از ویتنـام هـا در اثـرِ
بمبارانهای شیمای جان سپرده اند. اوباما در دیدار از الئوس یادآور شد که ایاالت متحده بیش از ۲
میلیون تُن بمب بر سر مردم این کشور ریخته، آنهم در شرایط که حت به شرکت در این جن اذعان
نم نمود. او تأکید نمود که این امر الئوس را به کشوری تبدیل نمود که بیشترین سرانۀ بمباران در جهان



را داراست. الزم نیست از منابع مخالفان استمداد جست. ظاهراً موفقیت اولیۀ سرمایه گذاریهای چین
در آفریقا، غرب را که در پ تالش برای حفظ بازارهایش در این قاره است، به تفری دوباره واداشته
،از طرف دولتهای بلژی های رسم و عذر خواه از اظهار پشیمان است. در ماههای اخیر موج
فرانسه، آلمان و … در مطبوعات رسم غرب (سایتهای فارس زبان دویچه وله، ب ب س، فرانسه و
….) مشاهده گردیده است که به کشتارهای هولناک در این قاره اعتراف نموده اند، بدون آنه ذکری از
غارت منابع غن آن به میان آورند. در نشست اخیر  G7 اعالم گردید که این کشورها طرح در برابر

«ابتار کمربند و راه» برای آفریقا ارائه خواهند داد.

این روزها، امپریالیست ها از غارت آفریقا توسط چین ها سخن م گویند بدون انه خاطر نشان نمایند
خود چه بر سر این قاره آوردند. ویرانه ای که پس از عصرِ استعمار در آفریقا از خود بجای گذاشتند، با
دولت های نیابت که در پ آمدند، آن شرایط را ایجاد ننموده است که آنها را نیازمند وامها و سرمایه
گذاریهای چین نماید؟ برای لحظه ای، فرض را بر این بذاریم که حضور چین در آفریقا اقدام سراسر
شیطان و غارترانه است. چه کسان زمینه های آن را فراهم آورده اند؟ آیا خود غرب ها نم توانستند با
شرایط منصفانه و انسان تر در امر بازسازی ویرانه ای که خود ساخته بودند پیش قدم گردند تا این
قاره نیازی به چین نداشته باشد؟ و اکنون که قارۀ سیاه به آهست از این ویرانه سر بر آورده و م رود
تا فردای بهتری را برای مردمش بسازد غوغای براه افتاده است که نظیرش را به یاد نداریم؟ تو گوی به
بردگ کشاندن آفریقاییها، محروم نمودن این قاره از نیروی کارش در کنارِ غارت منابع غن آن برای
قرنها، نقش در عقب ماندگ تاریخ و نیاز آن به سرمایه گذاریهای خارج، نداشته است!  درست مانندِ
داستان هن کن، که بیش از صد سال تحت حاکمیت انلستان فاقدِ حق انتخاب بود. ملۀ انلستان
فرماندار کل را برای آن تعیین که بر این جزیره حاکمیت مطلق داشت و به کس جز مله جوابو نبود.
به یباره، چند ماه قبل از خروج از هن کن، انلیس ها متوجه گردیدند که مردم باید حق انتخاب،

مجلس و حومت محل مستقل از چین داشته باشند تا تحریاتِ آت از این رهذر قابلیت اجرا یابند.

صحبت نه بر سر پیوستن و حمایت از ی از این بلوک بندی ها، که تشخیصِ خطرِ اصل و نمایاندنِ
راه بهروزی کشورهای پیرامون است. بحث بر سرِ نف سلطه از هر نوع آن است. روابط گسترده با همه
،رقابت کشورهای جهان بر اساسِ برابری و احترام متقابل، انتخاب شرکای اقتصادی در روندهای کامال
مشروط به دست یاب به فن آوریهای نوین – اولویت دادن به امرِ خطیرِ تغییرات اقلیم در توسعۀ
کشورها، و نهایتاً بذل توجه جدی به امر بازتوزیع عادالنۀ ثروت و درآمد از مبان رویردِ نف سلطه و

استقالل طلب خواهد بود.

مـدتها اسـت در پـ آن بـوده ام کـه در نـوشته کوتـاه بـه ایـن امـر پرداختـه و دسـتِ بـر قضـا، یـادداشت
مال ِجنبۀ خاص از همین موضوع اشاره دارد، جن ریویو در شماره سپتامبر به ی سردبیران مانتل
(Financial War). برغم پرداختن فقط به این جنبۀ سلطۀ امپریالیست، این یاداشتِ کوتاه به راست حق

مطلب را ادا نموده است.

یادداشت سردبیران مانتل ریویو
در کوبا رخ داد، اتفاق مردم تظاهرات ،نسل کنون در ماه ژوئیه ۲۰۲۱ برای اولین بار در طولِ زندگ
که از هر نظر مهرِ واشنتن را بر پیشان داشت. پس زمینۀ فوری این تظاهرات، تشدید اخیرِ تحریم های



شصت سالۀ ایاالت متحده علیه کوبا در هنامۀ بحرانِ کووید‐۱۹ بود، که شامل تحمیل ۲۴۳ تحریم
جدید توسط کابینۀ ترامپ علیه کوبا بود که در زمان بایدن نیز ادامه یافته است. تشدیدِ اخیر تحریم های

اقتصادی علیه کوبا، بعالوۀ تحریم های اعمال شده علیه ونزووئال، که به مرگِ دهها هزار نفر در این
کشور انجامیده است، فقط در متن دوران جدیدِ «جن مال» قابل درک است که ایاالت متحده علیه

کشورهای هدف گیری شده به راه انداخته است.

بیش از پانزده سال پیش، در سال ۲۰۰۴، واشنتن راهبردِ جدیدِ جن مال را آغاز نمود، که با گشایشِ
ادارۀ تروریسم و اطالعات مال در خزانه داری ایاالت متحده، به همراه ادارۀ اطالعات و آنالیز – اولین
ادارۀ اطالعات تأسیس شده در خزانه داری کشوری در سراسرِ جهان – همراه بود. این مؤسسات جدید
در خزانه داری ایاالات متحده، قرار بود دفتر مرکزی راهبردی عال برای باراندازی اهرم مال واشنتن،
بایست جریان اقتصادی در کشورهای آماج برتر، باشد که م بر پایۀ نقش دالر به عنوان ارز خارج
حمله را قطع نماید. بیش از ۶۰٪ ذخایر ارزی جهان به دالر است، که نقش چیره در مبادالت ارزی بین
الملل را هم ایفا م نماید. این به ایاالت متحده امان آنرا داده است که به مثابه بخش از «نظم بین
الملل قانون – محور»، چهارچوب زورگویانه برای گسترش حوزۀ نفوذِ مال ایاالت متحده ایجاد نماید
که شامل حالِ هر ؛ کشوری، مؤسسۀ اقتصادی، و شخص که در هر زمان و در هر جای دنیا اقدام به

معامالت دالری م نماید، خواهد گردید.

مشخص تر آنه، واشنتن قواعدِ سختیرانه ای را به همۀ بانهای جهان برای پیروی از استانداردهای
ایاالت متحده تحمیل نموده است. ایاالت متحده این حق را برای خود قائل است که هر کشور، مؤسسۀ
اقتصادی، و شخص را در جهان بعنوان سازمان یا شخص «تروریست» معرف نموده، و یا آنها را به
کنار آمدن با تروریسم متهم نماید. بخش ۳۱۱ مصوبۀ وطن دوست ایاالت متحده این اختیار را به خزانه
داری م دهد تا هر بان را در جهان بعنوان «بانِ بد» معرف و آنها را مشمول تحریمهای مال و
تن اجازه داده است تا دارایبه واشن نیتسم ایاالت متحده نماید. از ۲۰۱۶ مصوبۀ جهان قانون
های همه اشخاص، در هرکشورِ جهان را، که به نادیده گرفتن حقوق بشر متهم نموده است، مسدود
نماید. خزانه داری ایاالت متحده دسترس کامل به سیستم سویفت (جامعۀ جهان مبادالت مال بین
بانها) را، که مبادالت دالری در جهان را تسهیل م نماید،  کسب نموده و از این رهذر نظارت بر اکثرِ
مبـادالت دالری بیـن المللـ را تأمیـن نمـوده اسـت. حـدودِ صـد فرمـان اجرایـ صـادر گردیـده اسـت تـا
کشورهای گوناگون را هدفِ تحریمهای مال قرار دهد. در نتیجه،  تحریمهای اقتصادی مررِ وضع شده
توسط ایاالت متحده ، از کل تحریم های وضع شده توسط مجموع دیر کشورهای جهان، بیشتر بوده

است.

به مثابه بخش از راهبرد امپریالش، خزانه داری ایاالت متحده تا این لحظه حدودِ چهل کشور و منطقه را
بـه مثـابه دولـت – ملـت هـای اصـل مـورد هـدف، در برنـامه هـای تحریمـ و لیسـتِ اطالعـاتِ کشورهـا،
گنجانده است، کشورهای که به انحای مختلف  قدرت ایاالت متحده را به چالش کشیده و یا با آن
همراهـ الزم را ننمـوده انـد. خرانـه داری ایـاالت متحـده خصوصـاً لیسـت از افـراد و شهرونـدان را تهیـه
نموده است که بیش از ۱۵۰۰ صفحه بوده، و همۀ مؤسسات اقتصادی و افرادی را شامل م گردد که با
کشورهای در ارتباط هستند که از نظرِ واشنتن خاط شناخته م شوند. این لیست هم اکنون ۶،۳۰۰
هدفِ مال را شامل گردیده، که با اسام اضافه شده به آن، حدودِ هشت برابر همین لیست در سالِ



۲۰۰۲ م باشد.

در جهان ناچار است از محدودیت های اعمال شده توسط تحتِ این سیستم، اکنون هر مؤسسۀ مال
خزانه داری در واشتتن تبعیت نموده و یا به یاری رسان به پولشوی و عملیاتِ تروریست متهم گردیده
و به شدت توسط ایاالت متحده جریمه و یا در لیست سیاه آن قرار گیرد. در عمل، این به معنای آن است
خود و سیستم ها و شرکت های بیمه اکنون مجبورند مبادالت مال چون بان که مؤسساتِ عمدۀ مال
مال جهان را بطور روزمره کنترل نمایند تا از خود در مقابل تحریم های ایاالت متحده حفاظت نمایند.
از این رو تقریباً همۀ بان های عمده ناگزیرند از جن مال واشنتن علیه کشورهای هدف حمایت
نمایند. بدین طریق، صنعت توریسم کوبا، وسیلۀ دستیاب آن به ارزهای خارج، و امانِ آن برای خرید
سرن در هنامۀ پندمی، هم اکنون به میزان زیادی مسدود گشته است. در همین حال، ارتباط ونزووئال
با شرکت های کشتیران که نفت آن را به بازارهای جهان م رسانند، در اثر تحریم های تحمیل ایاالت
متحده علیه شرکتهای کشتیران و شرکتهای بیمه ای که محموله های آنها را بیمه م نمایند، قطع گردیده
را که ادامۀ استخراج نفت آن را میسر م است. این کشور قادر نیست فن آوری، خدمات، و کاالهای
سازد، دریافت نموده و به موازات اینها، از واردات مواد ضروری غذای و داروی برای مردمش محروم
مال تجربه شده است که هدف جن مشابه در گردش اقتصادی کشورهای گشته است. محدودیت های

ایاالت متحده قرار گرفته اند.

نمونه های موجود نشان م دهند که ایاالت متحده از سالح مال در شل جدیدِ محاصره اقتصادی علیه
کشورهای جنوبِ سیاره استفاده م نماید. در سال ۲۰۰۶، استوارت لووی معاون خزانه داری در ادارۀ
تروریسم و اطالعات مال، صدها بار با مقامات بان های جهان مالقات نمود تا سیستم بان جهان را
متقاعد نماید. چنانچه خوان س ر کشورهای (از نظٰرِ ایاالت متحده) یاغبه منزوی نمودن ایران و دی
زاراته، دستیارِ معاون خزانه داری در ادارۀ تروریسم و اطالعات مال، و ی از معمارانِ اصل سیستم
«هـای مـالجدیـد از جن خزانـه داری: آغـازِ دورانـ ِدر کتـابش بسـال ۲۰۱۳«جنـ ،مـال ِنـوین جنـ
را دامن زند، ی یری مالاوج توضیح داد «پاره ای از برگماری ها برای آن بود تا باصطالح ی
فضای بین الملل مال را خلق نماید، که برای مصلحت خود، از پذیرشِ خطرهای معامله با ایران (یا هر
را مشخص و هدف قرار م ایاالت متحده آنهای ری) خودداری نماید. فرمانهای اجرایدی کشور یاغ
دهد که ترور را حمایت م نمایند …. که با اهداف همخوان خواهد داشت که در ایاالت متحده تعیین
۷ ری». در تاریخپس از دی های ایران تعیین و هدف قرار گرفتند – ی گردیده اند. در نتیجه بان
دسامبر ۲۰۰۶ خزانه داری ایاالت متحده ارتباط بان صادرات ایران را با سیستم بان بین الملل قطع
رسماً به عنوان ی شماره ۱۳۲۲۴ ریاست جمهوری، این بان فرمان اجرای نمود. روز بعد، ط
مؤسسۀ مال تروریست معرف   گردید. در سال ۲۰۱۹، جنِ مال ایاالت متحده علیه ایران با هدف

گرفتن بان مرکزی ایران به عنوانِ ی سازمان مال تروریست به اوج خود رسید.

در سال ۲۰۰۵، خزانه داری ی بان کوچ در ماکائوی چین، به نام بان دلتا آسیا را در راستای
در جامعۀ بان نموده، که بدعت بد» معرف ِبه عنوان «بان ،و تجاری کرۀ شمال منزوی نمودنِ مال
بین الملل را دامن زد که بطور خاص بانهای چین را هدف م گرفت. همۀ حسابهای بان کرۀ
شمال در سراسرِ آسیا مسدود شد. دیر بانها در سراسرِ جهان سازمانده مجدد امور مال خود را
آغاز نمودند تا همسو با دستورالعملهای ایاالت متحده حرکت نمایند. مدیر سیا، مایل هیدِن این کنش را



«تسلیحات هدایت شوندۀ دقیق قرن بیست و یم» خطاب نمود که هراس را در همۀ محافل مال جهان
دامن زد.

در سالهای اخیر، خزانه داری، وزارت دادگستری، و دیر آژانس های قانون گذاری آمریا شرکتهای
BNP Paribus, HSBC, Credit Suisse, Barclays,  Standard غــــرب ماننــــد کلیــــدی مــــال
Charters و دیران را بیش از ۱۱ میلیارد دالر (بر اساس دادخواست های نهای یا توافقات به دست
آمده) برای پیروی ننمودن از قواعدِ ایاالت متحده در ارتباط با اهداف معین شده توسط این کشور جریمه
تن جریمه ای ۱،۱۹ میلیارد دالری را به تولید کنندۀ وسایل ارتباطنموده اند. در سال ۲۰۱۷، واشن
چین، ZTE، برای نادیده گرفتن تحریم های ایران و کرۀ شمال تحمیل نمود که بهای سهام این شرکت

را به شدت کاهش داد.

ایاالت متحده، مستقیماً یا توسط متحدانش، اقدام به مصادره و مسدود نمودنِ میلیاردها – و در مواردی
دهها میلیارد – دالر از دارای های کشورهای هدف، از جمله ایران، لیب و ونزووئال نموده است. این
شامل تصرفِ CITGO، شرکت توزیع نفت ونزووئال در آمریا و (با حمایت بریتانیا) ذخیرۀ طالی آن
کشور در لندن م گردد. در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خزانه داری ایاالت متحده بان مرکزی ونزووئال را
تحریم نمود، و آن را در لیستِ «اتباع برگزیدۀ ویژه و اشخاصِ بلوکه شده» گنجاند، با این توجیه که از
نماید. بر اساسِ اظهارات اش داند تبعیت م الس مادورو که ایاالت متحده غیر مشروع مدولت نی
مشیـری، مـدیرِ ارشـد شرکـت نفتـ شـووران در ونـزووئال، ایـن تحریـم مـ گویـد : اگـر بـا بـان مرکـزی

ونزووئال هماری نمایید، مورد تعقیب ما قرار خواهید گرفت.

زاراته در صفحات پایان کتابش «جن خزانه داری» هشدار م دهد که به موازات کم رن شدنِ سلطۀ
اقتصادی ایاالت متحده، از برتری دالر آن نیز کاسته م شود. زمان در آینده، دیر قدرتها، به ویژه چین،
ممن است ناچار گردند در مقام پاسخوی برآمده، و ی جنِ جهان مال آغاز گردد. با این حال،
رژیم جنِ مال کنون مورد حمایت هر دو حزب حاکم در واشنتن، مصمم است استفاده از این سالح
را بطور کامل، در تالش از سرِ نامیدی، برای حفظ قدرت مطلق ایاالت متحده ادامه دهد. در این روند،
جمعیت جهان به گروگان گرفته شده، و صدها میلیون نفر از آنان بطور روزانه از نخوتِ قدرت مال

ایاالت متحده رنج خواهند برد.

۵ سپتامبر ۲۰۲۱
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