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 نیروی خارق العاده برای حاکمیت مطلقه                                                                      

                                                   آن امپراتوری ایاالت متحده  امریکاودورنمای     

فاجعه همچو وسیع تنزلکساد و اززمان  مدهش و بحران اقتصادی وگسترده رکود بزرگ

ریتش ب  یاو (واالباما  مسیسیفی  و  لوزسیناسیالبهای  مدهش  در طوفان  و) کاترینا ای 

( مکسیکو  خلیچ در  بنزین  نن  شصت هزارت زیرشد ا وسر  لیکاژ لوله نفتی)پطرولیم 

کرد  تلقی نی نسا ست ا دساخته ای فاجعه   یا تجاوز برعراق وافغانستان را میتوان  یک

دیگری   چیزی  ناگوار نه های بوده وبیش ازنشانکات بد ووخیم  نشاندهنده عالیمی  که 

جانبی همچنان  اکثریت  مایان که در پیشرفته ترین  کرد  و از  نمیتوان آنرادرذهن تداعی

خویش   زحیات ا  م مقد درصفحات   مینمایم زنده گیسرما یه داری   معاصر کشورهای

باالی این   اگاه خودنا  که  ایم    گرفته هاویا دوکتورین این سیستم قراردرتحت اموزش 

ترین  سیستم   تلقی   گردیده  ایم   و این سیستم  را کارآمد سیستم سرمایه داری با ورمند 

هنگامیکه   بخصوص   زنده گی   وضع از  نموده وناخوداگاه خویشتن را گویا دربهترین

 اتامور همه   اینکه از ایم   متما یل   وبدان  درمی یابیم  زنده گی مرفه صاحب  خودرا

وخودرا ناگذیر میدانیم که ازآن قوانین وسیستم مروج کم پرتوقوانین کامل روبراه است در

ازین  پوشی   چشم  وجود  با . نمایم وبیش از آنچه  که درتصور داریم  اطاعت وپیروی 

سودجو بوده که اراده خویش را    اقلیت  افکاریک زایده   خود واقیعت تلخ که این سیستم

دالیل     مینمایند باالی  کسانیکه  با داشتن اعمال    باالی مخا لفین شان با بیرحمی بیشتر

عامه   به نظر می آید که مردم  غیرممکن سوی  دیگر  از .  مقنع درمخالفت  قراردارند

 وزیر  طوریکه ،بپندارند  مجزا  خودرا  موجود  مروج اقتصادی  ازحکومت وازسیستم 

ده نمو داوری  درقرن نزدهم دراین رابطه چنین یا( John Hay)پیشین جان های   داخله 

حکومت مردم توسط مردم برای مدت طوالنی درخدمت مردم نیست بلکه این  این   :بود 

امریکا  انقالب   زمان سهامی از این دولت   یعنی  یک دولت همچوشرکت سهامی است

دولتی که به نخبگان سرمایه   مالی  گذاشته  وجود  بعرصه  وشرکا پا توسط سهامداران 

مینماید  و حامی این دولت   تعلق میگیرد وازسیاست سرمایه داری درسطح جهان پیروی

عالی قضا  ودیوان   کنگره سرمایه داران ارشد ، بانکداران  صاحبان شرکتهای بزرگ ،



میباشد که  غرب  وسیع   مید یا یی و  مبلغین   امریکا  الت متحده  وارتش نیرومند ایا

واقیعت ها را  به نفع این  سیستم  وارونه  جلوه میدهند وازمنافع اقلیت سودجو ودولت 

                                                                                                                      .متکی به آنها حمایت وپیشتبانی مینمایند 

ما نباید عمداًازنظرفرهنگی پیدایش وتکوین سیستم سرمایه داری           

بی رحم ایاالت متحده امریکا را نادیده گرفته وازتاریخ ظهورآن اغماز 

واقعیت های   خودرا درلحاف توهمات مذهبی پیچانیده ازگفتننمایم ، و

سرمایه داری  سیستم   تاریخی طفره رویم ، بهرصورت تاریخ پیدایش

ایاالت متحده امریکاویا مبداومنشا این شرکت سهامی بدواًبنام شرکتهای  

سهامی در پلیموت  وورجینیا  پا  بعرصه  وجودگذاشت  وآن اینکه اگر 

های  بعنوان نهاد تاسیس این شرکتها ودکانه را کنار گذاریم اسطوره های ک

های  سوداور وبه ادعای سهمداران این شرکتها به اصطالح جهان نو ویا  نهاد

به    سبرد د غارت وچپاول اراضی مورد نیاز و  درواقیعت امر سیستم جدید 

استعمار وبه    ونابودی دار وندار آن مرزوبوم ثروتهای مردمان بومی  و منابع

شرکتهای متجاوز با  چل و این سهمداران، بودهمان دراوردن سرزمینها آن مرد

ر ارزان به برده کشانیده  کسب کا  را بغرض ونیرنگ مرد مان آن سرزمین  

فراترگسترده وبه   را از گلم شان ره  کار انها  ثروت  اندوزی  نموده  پا وازثم

بیدون     آنها   نیروی تا از  ست  بکارشد ند  د ز افریقا  واردات  برده گان  ا

بوضح     پس دراینصورت اورند   جود بوپرداخت  مزد ا نباشت  سرمایه  را

 در  سرمایه داری تاریخ تکوین  که سیستم سرمایه داری ویا  :   گفت  میتوان 

آنها   وغارت دارایی های بومی   مان با قتل وقتال مرد امریکا   متحده ایاالت 

اسارت  با   عمالا  که  انسان اغاز گردیده   مقام بیدون درنظرداشت احترام به و

که   معنا  به این   وآن  اغازیده  سرزمین  نهای بومی آن  ن انسا ودربند کشید

  را انسانها ن برده کشید بهحرفه ء امریکایان پیشین درواقیعت امر برده داران و

را که با فروش انسان ثروت   میکنیم کسانی محکوم اکنون ما  آنهایراکه داشتند 

ن  وتکبر از ثروتها ودارایی های شا اندوخته اند وامروز اسالف آنها با غرور 

     .دنبال می نمایند حذ می برند وهنوز که هنوز است آن پیشه ء اخالف خودرا 

برخی از ما بقدرکافی بخاطر داریم وآن اینکه وقتاً فوقتاً ما کمونیستها را به       

محکوم میکردیم وبا سرفرازی ( جوامع برده داری )نسبت درتحت تسلط داشتن 

از نداشتن جامعه برده داری  بخود می با لید یم  ولی اکنون با چشم  با ز معتقد 



رده داریم حاالنکه قبالً با پیش شرط برآن ایم  که ما خود دراجتماع خود بیشتر ب

می ازداشتن  برده  وبرده داری  اغماز   منحرفا نه و عوامفریبا نه  کشید نهای 

، اکنون  بی هراس  باید اذعان  کرد  که  ما میدادیم  یا خودرا فریب  و  نمودیم

 دراجتماع  خود تا  هنوز  که  هنوز  است  تعداد  بیشمار برده ونوکر داریم که

درظاهر  بچشم ما  نمیخورند در حالیکه آنها درمزرعه ،  معادن ،  فابریکا ت  

ودرقاره های دور ونزدیک به حیث برده درتحت سلطه ما پنهان ومشغول بکار 

وباربرده گی انداین برده هاازقرنها به اینطرف درتحت تعدی وتظلم چپاولگران 

یزیکه دراینجا به خاطر چ وغارتگران خون اشام غربی های سودجو قراردارند

مغشوش ساختن اذهان عامه ازطرف  این غارتگران  قرن بکا ر برده  میشود 

اصطالح وعبارت اشتغاالت واستخدام کارمندان در دنیای نومیباشد که این خود  

در واقیعت امربنام دنیای نیوکلونیالیزم یاد میشود ومفهوم آن به استعمار کشیدن 

نا  واقعبین هما  افراد  ن میباشد واین اصطالح ازنظرافراد وسرزمین ها دیگرا

یکی  کاسترو  با قبل از تسلط نفع بردن از ثروت ودارایی دیگران است مثالً کو

ازقلمرو ویا ایاالت تحت نفوذ ایاالت متحده امریکا بود یعنی این امریکا بود که 

ویا حکومتی   درجنوب  ویتنام ،  کوریای  داشت  کیوبا را درتحت سلطه خود 

، فلپین ، گواتیماال،  8191جنوبی ، جمهوری  دومنیکان ،  ایران قبل  ازسال  

ایسلوادور،نیکاراگوا واکثرنقاط دیگر درسراسر جهان درتحت استعمار وسلطه 

ایاالت متحده امریکا  با پیش شرط های  متعد د ومیا ن تهی قرارداشتند  وازآن 

اینکه چرا ایاالت متحده امریکا باالی عراق وافغانستان تجاوز نمود  و به  بدتر

اشغال این سرزمینها پرداخت ، دلیل آن واضح است یعنی دسترسی به دوهمین 

است    بنزین  و گاز یعنی  این  امریکانحصارای دراسیای مرکزی ژمنبع  انر

سرزمینهای    بر   درتالش تسلط  انرژی  که ازفاصله های دور بمنظور کسب 

چین وروسیه خواب های طمع وآذ می بیند ودرسرزمین افغانستان کمین گزیده 

اگر محصول وفراورد اصلی  در : است  آنچه که ادوار بجواب پرسشی  گفت 

این   تا  بود عراق کنونی بروکلی وکرم هم باشد امریکا ناگذیردرعراق خواهد 

                                                                      محصول را غارت نماید ؟

قربانیان جنگهای ما  درتحت عنوان ویا خط  قرمز منوط  به  سیستم  سیا سیی 

که در آن هربخش اززنده گی مردم تحت اداره وکنترول همه جانبه ( اورویلین)

ره  دولت وحکومت قرارد ارد ویاقرارمیگرد  بصورت تصادفی  با قبول خسا



نفصل وبه  فراموشی وصد ما ت جا نبی نا شی ازدود وغبار جنگ معزول وم

کسب  اطمینان  همه  جانبه  آن   خود در پی نبی دولت  ازجا وسپرده میشوند 

موضوعا تی سپرده شده اش میباشد  که  توسط  اعمال  واجنت های متعهد  به 

میگردند واگر احیاناً خود ش  مرتکب  بد ترین  وغیر انسانی ترین جنا یا ت  

درانصورت  عمال دولت دربسرساندن همچو جنایات مواجهه به شکست گردند 

مثالً میتوان از است که دولت عاجالً به اعزام نیروهای نظامی مبادرت میورزد 

بی سرنشین   شکاری  طیارات     عملیاتهای بد ست امده  روزانه  راپورهای

ایاالت متحده امریکا درسرزمینهای عراق ، افغانستان، پاکستان ، یمن وسومالیا  

یاداوری کرد که این طیارات بیدون سرنشین که از یک مرکز مجهز با فرمان 

ردیده به قتل عام مردم الکترونیکی رهبری میشود مرتکب وحشیترین جنایات گ

ارتش وتفنگداران دریایی یپردازد ، دران سرزمینهای دورم نظامیانملکی وغیر

برای محافظت ودفاع ازسواحل ما نپرداخته بلکه آنها بمنظور اعمال شنیع وقتل 

عام مردم به سرزمینهای دیگر فرستاده میشوند تا مردمان سرزمینهای دیگر را 

                                                                                           .با زور وجبر تابع خود سازند 

ما امریکایی ها وسیعاً از حقایق تلخ وناراحت کننده  تا حد بیشتر دوری  گزیده 

موضوعا ت راسهل و نادیده پنداشته خویشتن را درنا باوری ها تسجیل وحقایق 

راتاحد ممکن پنهان می نمایم ،نا باوریها ازآن جهت که اشخاص مسول  همیشه 

درغ گفته  وحقایق  را  ازما  کتمان نموده اند  ویا واقیعت ها را طور   برای ما

به همچو درغ پراگنی ها عادتاً تحریف شده بخور ما داده اند وازین جهت مایان 

ویا اینکه ما  امریکا یی ها  در د نیای خوش باوری وخیاالت خو رنموده ایم باو

نی ها برگزیده ایم ویا برمیگزینیم  گرفته ایم ، چهره ها وافراد جدید را با خوشبی

وخویشتن را ازدنیای  عقب مانده  با نادیده  گرفتن  حقایق  نجات  داده  و یا از 

موضوعات وحقایق چند اغما زمی نمایم وبرای خویش یک دنیایی کامالًمتمد ن 

دنیایی انسا ن ها بعضی از وپیشرفته  ومستمررا رقم میزنیم د نیا یی که به زعم

نوش  که  برای ایجاد همچو دنیا  الزم پنداشته میشود تا ازنفوس انسانها عیش و

( راه زنده گی )باکشت وکشتارکاسته شود آنچه که ما به آن ارزش قایلیم وآن را

نیای امریکایی می پنداریم همانا تخریب محیط زیست ومنابع طبعی است که  د 

که چندان دور ازواقیعت  ما امریکایی ها را در این مورد مقصر میدانندمعاصر

.                                                                               نیست وهمچوتخریبات تا حد ممکن ازنظر مردم پنهان نیست 



افراط   از  امر  نوع  درواقیعت همچو سیستم  لچسپی به  لذا هرنوع عالقه ود

بیساری با این باور اند  که  این  همه  چون  وازجانبیگرایی میتواند تلقی شود 

عالمت )وچراها از باال  شاید در ژن های ما درسپیده دم بشریت  کد  گذاری  

شده باشد واز اذل چنین هدایت تفویض شده باشد  که ازنظر زمان مایان (گذاری

هریک به  اجرای  همچو اعمال  واطوار  ناگذیری  داشته  ویا ازاجرای همچو 

شد  رد ها اجتناب نا پذیر میباشیم یعنی مجبوریت ما ازنظر قید زمان  میباعملک

                                                     .که به اجرای همچو اعمال مبادرت می ورزیم 

ازاسطوره ها بغرض ایجاد مجموعه ای  آنطوریکه درتمام مذاهب بنیادگرایی    

آنها ضروری پنداشته  میشود درواقیعت امر مرکز نگ وجدال ازنظررفتن به ج

ما  که   می پندارند  چنین همچو جنگ ها برباطل متکی میباشد  وآن اینکه آنها 

ورسم بهتر زنده گی  واصولی وراه   برای محافظت ودفاع از ارزشهای متعالی

تصمیم نداریم که   ویا  به جنگ میرویم  وبرای دیگران دربدل پول نمی جنگیم

تصرف خود دراوریم و یا در صدد  کسب لیبنس  را به  نابع وثروت دیگران م

باشیم ویا مانع آزادی ( مواد اولیه را از جا های دیگر به تصرف اوردن ) روم 

خود   دالیل آن  تمام   اینها  شویم ،   دیگران وسرگرمی های   مختاری وخود

ازهمچو  که هیچ یک  ردد تراشی میگ  جنگ بهانه پرداخته اند  که برای اغاز 

                                                                                            .ندارد واصولی  دالیل ریشه علمی

عموم دشمنان بی فرهنگ در امریکا  همواره  همه امریکایان را درسراسر      

درحالیکه قاطبه مردم امریکا  جهان بعنوان متجاوزوجنگ طلب معرفی مینمایند

 اند   ذاتاً صلح جو وازجنگ نفرت دارند  تنها وتنها آنهایکه شمشیر ازنیام کشیده

یگری را به جز وهیچ بدیل دودرطلب جنگ وسوداند  ضد مردم  امریکا بوده  

درزیر نام دفاع از ند آنها  هرچیزی  ناروا ونا پسند رانمی پذیرازجنگ وتجاوز

بازی ابلهانه میکنند وبا سرنوشت قاطبه مردم امریکا د ر می بندنامنیت ملی بکا

  فکرمیکنم .بین مردم صلح پسند امریکا میزنندبرجوعمداً داغ ننگ ورسوایی را

ازبمب گذاریهای هیروشیما و ناکاساکی  میگویند  یا  از بمب گذاریهای  فرشی 

درویتنام جنوبی  ویا تخریب اخیر فلوجه عراق  که در آن فاسفورس سفید یعنی 

ماده کیمیاوی را بکاربردند که ازنظر قوانین بین المللی منع قرارداده شده است 

استعمال نمودند که باعث طاعون و  ویااینکه اورانیوم رقیق شده را باالی مردم

توسط   همه فعالیت ها وشرارتها  این  که گردید  مان غیرنظامی  سرطان مرد



دشمنان ایاالت متحده امریکا وبشریت صورت میگیرد وادعای ما به ارتباط این 

که چهره های  منحوس  این د شمنان بشریت   شررپیشه گان کامالً درست بوده

                                                                             .ا برمال واظهرمن الشمس است برای همه مردم دنی

درتاریخ امریکا جنگ هیچ وخت یک جنگ نبوده ویا اینکه یک جنگ  انتخاب 

شده به پایان خود نرسیده  که  عزم جنگ  دیگری  روبراه نشده  باشد ، سوال 

را به جنگ علیه مردمان دیگر میرویم درحالیکه کشور ما دراینجاست که ما چ

مورد تهدید وتجاوز هیچ  یک  ازکشورها نیست  ویا اصالً  هیچ کشور دیگری 

قادر نیست تا باالی ما تجاوز نماید ویا کشور ما را تخریب نماید وکسانیکه قبل 

میساختند  ازما  مبنی به ناتوانی ما دروغ  میگفتند  وآتش  جنگ  را شعله  ور 

ا جنگ وجدال آنهایی اند که ازنظر فرهنگی راه ورسم زنده گی امریکایی ها ر

به حیث یک خصیصه  (اثتثنایی)جنگ وجدال که بصورت به تعریف گرفته اند 

امریکایی  مورد ستایش قرارگرفته  وبه بها نه دفاع از امنیت  ملی  واحترام به 

النه  توصیف  نموده  اند  وبا ارزش های واالی انسان جنگ را ضروری وعاد

این طریق جنگ را به حیث یک الگو برای بشریت تفسیر نموده اند   درحالیکه 

حقیقت برهنه وانکار ناپذیر در  پوسته استعمار نو نهفته است واین راه وروش 

به   استعمارنو است که استعمارگران تحت نام جنگ های عادالنه و ضروری 

                                  .های دیگر می پردازند  مردمان سرزمین ثروت ودارایی های غارت

این امر یعنی خشونتهای مسلحانه یا راه امریکا یی ها به جنگ هنگامی            

هژمونی  سیستم ( 8195)بیشتر گسترش یافت  که ایاالت متحده امریکا درسال 

بصورت  اشکار  وپنهان سرمایه داری غرب را  به تصرف خویش دراورد  و 

علیه کشورها به خشونتهای مسلحانه وجنگ روانی درسراسر جهان دست یازید 

وبغرض   بخشید ودامنه جنگ وخصومت را درتحت بهانه های مختلف وسعت 

نیل به اهداف و تقویه امپراطوری به اصطالح روم جدید امریکایی ما به اعمار 

ن یمعاصر را از  اییدن  هژمونی تا  خواست  و  پرداخت جاده ها وساختمانها 

                                                                                                                     .طریق  بد ست گیرد 

باید یاد اورشد  که درین جنگهای بی حد وحصر، مداخالت اشکار وپنهان  ،     

ه ، ترور وغیره  اززمان پایان جنگ جهانی دوم  این ایاالت عملیاتهای مخفیان

متحده امریکا است  که درنقاط مختلف جهان  میلیونها انسانها را  درتحت نام 

پیشرفت وانکشاف وآزادی ودموکراسی وحقوق بشر سربه نیست کرد  وهنوز 



                                             .که هنوزاست  به همچو اعمال شنیع اش دوام میدهد

این امپراطوری ایاالت متحده امریکا است  که اکثریت امریکایی ها تا هنوز     

این امر را نه پذیرفته اند که امپراطوری امریکا دنباله امپراطوری بریتانا است  

ویا در اغازین یک پاسگاه بریتانیا بوده باشد وان اینکه امروز این ایاالت متحده 

است  که  درسراسر جهان  نسبت  به  هرملیت د یگرمواضع  بیشتررا امریکا  

درتصرف دارد وقابل یاد اوری است که هدف امریکا درجنگ جهانی دوم این 

بود تا به تسلط بریتانیا درجهان نقطه پایان گذارد وانگلستان را ازشکوه وجالل 

برد  آنطوریکه  یعنی آنچنان  بازی را پیش  پایین اورد  شامخ اش  جایگاه واز

نیروهای   امروز  .نموده بود   خود بازی انگلستان درقبال روم وآتن درعصر 

وسرزمینها  در  شامل   احصا یه ملل متحد   ملل( 812)نظامی امریکا ازجمله 

، کشتی های جنگی  طیارات و ستاالیتها ایاالت سرزمینها حضور دارد ( 891)

ه ما جا بجا واماده هرنوع عملیاتها وهجوم متحده امریکا در هر کنج وکنار سیار

                                                     .میباشد که به همگان معلوم وهویدا است 

سترسی وتوصل امپراطوری ایاالت متحده امریکا به ستراتوسفیر ،یونوسفیر   د  

فراتر ازهرچیزی  وفضای بیرونی با کیفیت خارق العاده وبا توان قابل مالحظه 

که تا به حال بروی سیاره  زمین  دیده میشود برای این امپراتوری میسر است 

.                                                                      ویا بد سترس اش قرار دارد

تعریف وتوضیح امپراطوری  دریک جمله یعنی که  طرز زنده گی یک  ملت 

هرچه گسترده تر دیگران یعنی  زنده گی   بوضوحی  ازلحاظ    در نوه وهسته

توزیع ثروت و منابع ولی  توزیع ناقص  وغیرعادالنه  در داخل کشور وسوق 

ورهبری  اکثر جاده ها وراها در داخل ایاالت متحده  امریکا  نشانی  ازبحران 

ازکلیه نیروها   وطوفان کامالً عیار قابل  وقوع  بوده میتواند  بویژه   که ادغام

درهرمقطع زمانی  امکان  با هم خوردن وبرهم خوردن پروژه این امپراطوری 

وان اینکه این امپراطوری حریص اخر وقوع محتمل میداند  و  را قابل پیشبینی

االمرتمد ن بشریت  را نه  تنها  که  به  مخاطره  مواجه  خواهد  ساخت  بلکه 

.                                                                       د اورددرسراسر جهان فاجعه را با ر خواه

ده امریکا همیشه بر بنیاد  امپراطوری وامپراطوری جدید امروزی ایاالت متح   

که توجه  است   وابستگی وده وبربنیاد همینب استوارومتکی اشمی  نظا ینیرو

وازآن  معطوف نموده  فته تر جنگتکنالوژی هرچه گسترده تروپیشراش را به 



ویا     گذ شت از  بعد  بخصوصتصاحب  نموده  ویا  مینماید  را  نفع بیشتری 

را تسریع   ینه انقالب صنعتیتدورقرن نزدهم هنگامیه سرمایه داری مدرن  زم

دیده  نظامی رونق  بیشتر می یابد  ، ضرورت آن  وضع اقتصادی و می بخشید

 وازجانبی   د سترسی حاصل گردد ،بیشتر نیازموردمواد میشود که به انرژی و

واقعیت  در جنگ جهانی امپریالیستی   که هردو چشم پوشی گردد  ازاین نباید 

پیوست ، زیرا قبل  برمنابع نفتی وانرژی بوقوع ودسترسی  امر بخاطر کنترول

ایاالت متحده امریکا ازنظر داشتن انرژی ( 8195)از جنگ جهانی یعنی تاسال

ماشین  بخود متکی بود یعنی خود کفا بود  ولی هنگامیکه  برای بکار انداختن 

برای  بد ست  اوردن انرژی بیشتر   آنصورت در گرفت  خود تصمیم  جنگی 

احساس ضرورت نمود وبرخالف کسانیکه در بریتانیا واتحاد جماهیر شوروی  

و  صرف  مواد نفتی  و انرژی  عذاب  میکشید ند   ایاالت متحده  بخاطر حفظ

امریکا برای گردش چرخ ماشین جنگی اش  وابسته به نفت وانرژی کشورهای 

، چنانچه بعد ازآن گرداننده گان چرخ ماشین جنگی ایاالت متحده  بیگا نه گردید

که میدهند ایت  هد  مسلح امریکا قوای    کننده امریکا به  نیروی عظیم منهدم 

درکشورهای  دارای منابع نفت وانرژی بخاطر حفظ منابع نفت وانرژی مستقر 

گردند دروهله اول ایاالت متحده امریکا چنین تصمیم گرفت تا از کشورهای که 

صاحب منابع نفت وانرژی اند مطالبه نماید که انرژی مورد نیاز اش را فراهم  

 نماید   که ازاین منابع حفا ظت ونگهداریسازد وبه این منظور اماده برآن شد 

روی این منظور ستراتیژیست های جنگی ایاالت متحده امریکا برآن شدند  تا 

به نیروهای دریایی وهوایی خویش هدایت دهند  که تمام  راه های مواصالتی 

وخطوط حمل ونقل  طالی سیاه وسفید ومواد سوخت وانرژی را  از منابع ان 

تا مواصلت مواد مذکور به  جزوتام  های  قبالا  تعین شده  درکشورهای دیگر 

شان درتحت کنترول خود دراورند تا  همه  مواد مورد نیا ز را   بخاطر  بلند 

بردن ستاندارد زنده گی امریکایی ها دردسترس داشته باشند واز دیگر  ملیتها 

                                                                     . وانسانان سیاره خاکی یک سروگردن بلند باشند 

راه زنده گی ملتهب ومتورم ما امریکاییها بیدون نفت ودیگر  هایدروکاربنها     

ودرعین حال اتکا ءدایمی ومطلق  به مواد   یاغیرقابل تصوراست .غیرمحتمل 

ه  نظر می مذ کورآهسته آهسته به ارامی خفه کننده وبطورمسلم مسموم کننده ب

یر نفت  خا این سیستم فعلی  درآینده های نه چندان دورزمانیکه ذو ان اینکه آید 



به پایان اش نزدیک شود  وقیمت ها طور سرسام اور افزایش یابد دچار 

                                                               . ورشکستی وسراسیمگی  خواهد گردید

به ارتباط  اخرین اوج وفراوانی تولید نفت ایاالت متحده امریکا ، جیولوژیست 

یا زمین شناسی بنام هوبرت راجع به مد ت زما ن اوج وفراوانی واختتام ذخایر 

را  اظهار نموده بود   نگرانی  اش(  8191)نفت ایاالت متحده امریکا  تا سا ل 

که پیش بینی نامبرده  کامالً  درست بود  یعنی  او پیشبینی  نموده  بود  که بعد 

درتولید نفت امریکا کاهش بعمل می آید ، وازهمین رو از سال ( 8191)ازسال 

نمود   را صرف به بعد  ایاالت متحده امریکا  نصف از موادنفتی اش ( 8151)

ند واین خود  بمصرف رسا ل آینده  سا ( 51)تا   واهد را میخ ونصف دیگر آن 

را  آن   از  یکی غذا  و( Heat)بین انرژی   قبل از آنکه   بیدون شک وتردید 

بپذیرد و یا   برگزیند   تصمیمی  که   درین  زمینه  میگیرد  برایش   بمراتب 

 اوج تولید   ژیست  همچنان  به  ارتباطاین جیولو. گرانتروقیمترتمام خواهد شد 

نیز  پیشبینی  نموده است  که این ذاخایرهمین  نیا  سراسر د نفت واختتام ذخایر

اکنون روبه کاهش بوده که تحلیل  اورا اکثر  کارشناسان  نفت  درست  دانسته 

                                                        .  موافقت خودرا به پیش گویهای او ابراز نموده اند 

امریکا همواره بخاطرحل وفصل پرابلم ها ومشکالت اش   بر  ابتکارات           

وتکنالوژی معاصراتکا  نموده ویا مینماید ولی درین مورد یعنی به ارتباط بد له 

های انرژی  که  به  احتمال  قوی  در آینده های  نه  چندان  دور ، هیدروجن، 

یا فزیون سرد  ممکن  جاگزین   انرژی سوختهای زیستی ،انرژی خورشیدی و

وآن ی  امریکایی ها را بخود  جلب  نموده  است  نفت وگاز طبعی شود ،نگران

منابع زغال خودرا ازمتحده امریکا انرژی مورد نیاز اینکه همین اکنون ایاالت 

انرژی   ولی اگرازبدست اوردن همچوسنگ عربستان سعودی بدست می آورد 

بعمل     استفاده  جدید   های انرژی ی جاگزینازو  صرف نظرنماید وازبدله ها

  دارد  باخود  آورد باید ازسوخت  مواد انرژی جدید  که خسارات جانبی را نیز

جمیزالالک   سان انرژی مثلارا نیز باید بپذیرد برخی کارشن خسارات   همچو

ناشی از   پروفاشی  هرنوع  جلو  تواندمی  استدالل مینماید  که انرژی هسته ای

که  ولی مخالفین این نظریه واستدالل برانند  بگیرد  را طورکل  کمبود انرژی 

فاجعه اتومی   مثل میباشد  اجعه بار هستوی بعضاً  ف ازانرژی  خسارات ناشی 

                                                                                                 .جاپان در بهار گذشته 



قابل تذکراست  که تشد ید رقابت  برای دسترسی  به ذخایر  انرژی  فسیلی       

بطور اجتناب نا پذ یر به افزایش  درگیریها ی  مسلحانه منتج  میگردد  وارتش  

د  بهیچوجه  بیدن دسترسی به انرژی موردنیاز نمی تواند به مبارزه اش دوام ده

ازخود واز دسترسی  به انرژی مورد نیاز حراست و نگهداری  نماید  درنتیجه  

واین مشکل ید خواهد شد  انرژی مشکالت عایده تشدمنابع مستمراز دست دادن 

چنانچه   شد  بصورت قطع با درگیری وجنگ حل وفصل نخواهدوارده وعایده 

که نیروهای امریکایی وناتو همین  است تلخ  شاهد  این ادعای ما  این واقیعت 

                                  . اکنون درافغانستان  روزانه به یک میلیون گلن  تیل سوخت ضرورت دارند 

آزاد شد ن  کاربن ودیگرمحصوالت فضله از سوخت  ذغال ، تیل وگاز خود    

ردیده  ودرضمن  سیاره ما گ جویی کره و باعث  تغیرات  اقیانوس ها  وسیستم  

محصوالت صنعتی به نوبه خود مناظرطبعی ووضع زنده گی بشررا درشهرها 

زنده گی   نورمال وروستاها که مملو ازدود وغبار میباشد  لطمه زده  وشرایط 

  ر را  وفاجعه با  نامطلوب   تغیرات که درنتیجه  یک سلسله میسازد  را متاثر 

  دانشمندان  هنگامیکه آب وهوا  الوده  وده قرار فرم بار اورده و وهوا  در اب 

خشکساالی ،  سرازیر ید مشکالت اجتماعی اعم از منجر به تشدگردید  وملوث

شدن سیال بها ، قحطی ،افزایش انواع بیماریها  ومهاجرت های  کتلوی جمیعت 

ید خشونتها ها میگردد که تمامی  این  تغیرات  ودگرگونیها  باالخره سبب  تشد 

یک تغیرعظیم یکه  جاتا این سیاره خاکی گردیده درسراسرلفتهای نظامی مخا و

که این خود درتعهدات وصداقت انسانها ید  درسطح اگاهی انسانها بوجود می آ

                                                                                     .ازنظر اجتماعی صد ما ت جبران ناپذیر  را بار می آورد 

غیبی  ویا   صداهای بسا  دراینجا که  کرد  دهانی بهرصورت میتوان یاد          

ولی واقیعت موثق پیش روی ما اینست  که بگوش میرسد (cassandra)نبوی 

واقدامی که باید درقبال آن صورت گیرد   ایا برای مالحظه همچو واقیعت موثق

                                                                                                         . ؟خیلی ناوخت ودیر نشده است

قابل یاداوری است که ریس جمهور اوباما ازآن سبب  بحیث ریس  جمهور       

کا برگزیده شد که او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده امری

وعده سپرده بود که بمجرد انتخاب اش  به حیث  ریس  جمهور  ایاالت  متحده 

امریکا وگرفتن زمام امور قبل ازهمه  در وهله  نخست  به جنگ عراق نقطه 



دراینصورت  پا یا نی خواهد گذاشت یعنی جنگ را در عراق خاتمه خواهد داد

اش   او هرکس را مبنی برکشیدن نیروهای نظامی ازعراق گول زد ولی بوعده

یکا را از عراق کامالً اخراج نه وفا نکرد و نیروهای نظامی ایاالت متحده امر

(  Xe)و ( Blackwater)نمود بلکه گروپ های پیما نکاران رامانند  بلیک واتر

را سروصورت میدهند    هات عملیات یکه به شد آنها  وگروهای بیشتر دیگر یعنی

مهارت  نسبت به داشتن  آنها قبالً   نظامی  که سریعتر ویانیروهای ویژه هرچه 

ند ، قابل  ند بودند  همه وهمه درعراق باقی ما  های  خاص شان  استخدام شده

درعراق  نده  یاداوری است که هزینه ومصارف  وحقوق این نیروهای باقی ما

بمراتب بیشتر  نسبت به حقوق ومصارف سربازان عادی ایاالت متحده امریکا 

درعراق همانا تعقیب پالیسی نو است ،  وجه  دگر باقی ما ند ن  این گروه  ها 

استعماری امریکا بغرض تسلط برمنابع طبعی میباشد که برای همه دانشمندان 

                                                                                                          .هویدا ومبرهن است 

ما چون به ارتباط  امپرطوری امریکا  صحبت می نمایم وبه تفصیل مضمون 

که  زعمای ایاالت  وبرآنیم  این امپراطوری را به یک سخن ارزیابی مینمایم 

بغرض تسلط  خودرا   واستعماریست ن سیا  تاریخ  طول در  متحده امریکا  

ارجحیت میدهند ، با درنظر داشت   دیگر  هرچیزی به   برمنابع طبعی نسبت

توسط دولت بوش ، تعین     انجام شده  اقداماتی   اولین  یکی از همین پالیسی  

توسعوی امریکا  به   گروه  ست  ملی انرژی   ایجاد سیا  ریچارد چینی  برای

سترسی  د صنعت نفت بود  که به پرونده خویش  هیچ درهبری  سخنگوی ارش

چندی  که  اقدامات  نیافت  ویا روی موضوع متذکره به بحث نه پرداختند  اما 

آن میباشد  که مدیران ارشد   انرژی  این  در مورد صورت گرفت نشان دهنده

توان  وهوشمندی را دارند  که سیاست شان را در  اوج بیزنس و تجارت نفت 

رژی طرح ریز ی مینمایند و ازآن همیشه باخبر میباشند که  درقبال آن چه وان

دراینجا صحبت ازمحیط زیست قطعاً  درمیان . اقداماتی را سر وصورت دهند 

نیست وهیچ برنامه دیگر به جز از دسترسی به انرژی ونفت  بمالحظه نمیرسد   

طریق  راه  ضالت  ازویا هیچ تعهدی  درارتباط با جامعه بین المللی  و حل مع

به   وروش مسالمت امیز اصالً دراجندای این مدیران ارشد که در پی دسترسی

سیاست و پا لیسی مشخص  واشکا ر !   نه هرگز نه . انرژی ونفت اند نمیباشد 

ایاالت متحده امریکا تجاوز باالی کشورهای دیگر وغضب منابع   انرژی  ویا 



انتقال وحمل ونقل  انرژی غضب شده به مراجع مربوطه امریکا  میباشد که از 

قبل پالن آن طرح وتدوین شده  میباشد  روی این منظور  صحبت های  فصیح 

وبلیغ ریس جمهور اوبا ما بمنظور تحقق همین پالن های قبالً طرح شده میباشد  

ستراتیژی   دومی  که   یعنی   طرح  وتدوین     Bپالن )  Bنه طرح ویا پالن 

( .                                                                                                     استراتیژی اولی جامه تحقق نه یابد 

پیروی   ایاالت متحده امریکا وناتو هردو  جنگ داخلی را درلیبا دامن زدند وبا

لی مخالفین معمرقذافی  مخلوع ومغفور را از هر از شعله ور ساختن جنگ داخ

، سازمان ملل متحد در توافق وهمکاری نگاه حمایت ومعاونت و تجهیز نمودند 

به تصویب رسانید    منع پرواز را درلیبیا  با ریس جمهور اوباما  مجوز  منطقه

پذیرفته شده ومطلوب کارشناسان وماهران جنگ   ازتکیک  نوعکه  این  خود  

که درپهلوی مخالفین خود افراد غیر نظامی    ب ایاالت متحده امریکا میباشدطل

 ان شهره ما بمبارد  دهند ، رتری نظامی خودرا نشان را نیز قتل عام سازند وب

ر اورد که  فاجعه ای را به با  چنان  هفت ماه  در طول   ومحالت مزدحم لیبیا

ده گی خودرا ازدست دادند واکثریت زن  لیبیایی  بیگناه ازاثر آن هزارها انسان 

و آنهم  صرف  برای  آنکه  بنزین   شهرها وایاالت لیبیا به مخروبه  مبدل شد 

                                                       .وانرژی لیبیا به تصرف سرمایه داران بی رحم غربی درآید 

مداخله  به   ریق میدیا قبل ازهمگی بخاطر دارند که ایاالت متحده امریکا  ازط

امریکا   لیبیا  به جهانیان اعالم نمود که نیروی های خاص وسازمان اطالعاتی

میخواهد درشرق لیبیا به عملیات زمینی  بپردازد  وازجانبی  انستیوت وموسسه 

نقشه ای به ارتباط محالت  (stratfore)تحلیل وتجزیه ای  اطالعاتی تحت نام 

رآن  وانمود ساخت  که قسمت سپرد ود وامتیازات نفتی خارجی  لیبی  به نشر 

ویا بخش عمده منابع نفت درشرق لیبی جابجا میباشد  که اکنون ازتصرف بیشتر

شرکتی که حاوی شاخه ها ) معمر القذافی برامده وبه تصرف  کانگلومیراتهای 

 .غربی درآمده است ( عد  وشرکا ء وسیع باشد وبیزنس های متوشعبات متعد 

بشکل (Lindsay Graham)درین زمینه درکارولیناجنوبی سناتورلیندسی گراهم

بیایند  به  این  موضوع  سر دراوریم  که  میتوان " :برهنه واشکار چنین  گفت

درسرزمین لیبیا  مقادیر ومبالغ زیاد پول وثروت را ازآن خود کنیم  ویا میتوان 

ادیرزیاد نفت وانرژی را ازین سرزمین نفت خیز استحصال واستخراج نمایم  مق

اما  بیایید  که  درین  سرزمین مردما ن آنرا درتاسیس د موکراسی کمک نمایم 



رونق   وبگذاریم که ایشان خود اقتصاد شان را براصول نورم های بازار آزاد

به   تحده امریکا است  کهکه این ایاالت م با تاسف باید اذعان کرد ولی "دهند 

دربین مردم به نفاق و دشمنی دامن میزند  " کمک های انساندوستانه "بهانه ای 

ضد انسان وانسانیت   عمل میکند   یعنی کسیکه دعوی انساندوستی میکند ولی 

روی این اصل  سرد  مداران  ایاالت  متحده امریکا  ضرورت  مداخالت  را 

یدند ودراجندای کاری خود این پروگرام وبرنامه را دربحرین ویمن  نیز الزم د

نیز جا دادند  ودولت سرکوبگر عربستان سعودی را واداشتند تا درمقابل تظاهر 

کننده  گان  یعنی مرد ما نیکه  به  مقابل  حکومت های مستبد  خود  به  تظاهر 

وشی  برخاسته بودند طور اشکار هجوم ببرد وهزاران انسان بیگناه را بخاطر خ

                                                                      . ایاالت متحده امریکا  درمنطقه سر به نیست کند

به اریکه  جهت توسط مردم ایاالت متحده امریکا  زآن ا ریس جمهور اوباما     

که هرگاه  قدرت  نا یل آمد  که او  درمبارزات انتخاباتی خود  تعهد سپرده بود 

میگذارد    نقطه ای پایانی  بمقام ریاست جمهوری امریکا برسد  به جنگ عراق

اصلی    هدف  که   رانی اخیر خود  اعالم کردندرسخولی درپایان جنگ عراق 

کاذب  او ازهمچو  جنگ ها  خلع سالح  تروریستها بوده  چنانچه همچو ادعای 

اوبا یک  روایت     بود  گرفته    صورت  نیز  او  سلف   ازطرف ونادرست  

 یعنی  اورا  براءت  صحبت های فریبنده بوش را مورد تاید وتصویب قرارداد

بخش از نخبگان    ان  به یاد داشته باشید  که اوباما همواره  در اردوگاه از  داد

که ازجمله  ضربه  را بعنوان یک نظم  خیلی خاص بین المللی  می پذیرند ویا 

که این خود  موضع امریکا  وبرنامه های به آن معتقد اند  طرفداری می نماید  

کلی آنرا  درجهان  تضعیف  نموده است ،  شما میتوانید   تکس  سخنرانی های 

قبل از نامزادی اش  به ریاست جمهوری ایاالت  اوباما را  بعنوان یک سناتور 

متحده امریکا  مالحظه نماید اوازاجندای واقعی امریکا برای حفظ سهم مصرف 

بوش گاوچران  به خطر انداخته  نابع حیاتی جهانی  که توسط  تکتیک مشیر از

ولطمه ای که به روسیه   وآسیب شده بود ودرجنگ وجدال با مردم درگیر بود 

برایش    بلکه   نمود  فراهم  اورا  ینگران مایه نه تنها که   بار اورد هوچین ب

قابل تذکراست وان اینکه ازاعمال او یعنی .  به بار اورد احساس ترس را نیز 

می  چنین بر   متحده امریکا  ریس جمهور ایاالت   به حیث  اوباما ازعملکرد

وقتل عام  ف  بمب گذاری  باالی مردم  ملکی برهنه پا  لآید  که او  اخالقاً مخا



برای کار وبار شان شادی و خر را به صفت حمال ووسیله آنها میباشد  انهایکه 

با وجود تداوم وظیفه اش تا هنوزدرصحبتها یش  وباماا.بکارمی برندحمل ونقل 

آن  اگاه   ناخود ازآن اخالقیات در د ست داشته اش استفاده می نماید خوداگاه و

کرکترش را بکا ر می بند د او یاد اوری می نماید که با ازبین رفتن هرسربا ز 

 دربهترین  اوباما  پس میتوان گفت که  امریکا یی خواب ازچشمانش می رود  

درعقب    مخفی دولتدرواقیعت بحیث یک اسیر مزاج وزنده گی اش حاالت از

صحنه بمشاهده میرسد ،  اگر شما  ازقصه های  نا گفته ای   کول فلچر بشنوید  

که تاحال نه شینیده اید درحیرت فروخواهید رفت ، او شهادت  میدهد که قبل از  

انتخاب وایجاد کمیته انتخابی مجلس سنای ایاالت متحده  امریکا   در رعایت و 

دولت   ی  مطالعه و وارزیابی عملیاتهایالعاترام  به فعالیتهای  سرویس اطاحت

میدانیم    هوقتاً فوقتاً ازطرف کارشناسان صورت میگرفت و درغیر آن  طوریک

که   در میان  د یگر انطوری   8191کمیته ای کلیسا در مدت زمان وسط سال 

گروه قتل وترور سازمان سیاه و با مافیا در ارتباط  باواشکار بود بخشها هویدا 

در عقب  صحنه   ذهناً با  حفظ توضیحات اش  با پروتی همی بود  او یعنی   با

که  یک افسر نظامی بود  در   پروتیدولت های مخفی  درارتباط  بود  اویعنی 

مدت زمان کار ووظیفه ای حرفوی اش بخصوص در یک  برسه  بخش اخری 

مشترک     درستاد مینمود  بعداً  وظیفه  وظیفه اش  درکمیته ای اطالعاتی ایفای 

و    که  با مامورین  آژانس   اطالعاتی دفاع  ارتش امریکا احراز وظیفه نمود

سازمان سیاه درارتباط قرارگرفت  وبعداً اوچنان یاداوری مینماید  که سازمان 

تا حال   از طرف " 8199"سیاه وکارکنان آن از روزپیدایش اش یعنی از سال 

وحرفه   کمال  صاحب  شخص   پروتی یشوند م رهبران وال ستریت گماریده 

د واین قصه ها را د یاددهانی مینمای آن مل ودرست صه ورویداد را  بشکل کاق

میسپارد    شده اش که به  تیم سازمان راز مخفی  شماره ششم   در کتاب تدوین 

ودرین اواخر این کتاب ازچاپ دوم  .تمام رویداد ها را درآن کتاب تذکر میدهد

درمی   این کتاب  برآمده ودرکتاب فروشی ها قابل دریافت میباشد ، با خواندن

را دنبال مینماید    خارجی  یابم که دولت ایاالت متحده امریکا  چه نوع سیاست

پروتی   ریکهوآنط واین سیا ست ازطرف کی ها وچرا  د یکته وتعقیب میگردد 

و شبکه ای  امنیت پنتاگون  نیروهای نظامی ی ،اطالعات  سرویس  :نشان میدهد

نهاد مرکب وباهم پیوسته  اند  که درواقیعت امر ( National security )ملی 



وتمام  را رهبری   صنعت نظامی  و ارتباط جمعی وسیعمسایل مالی  ومجتمع 

را نیز  خارجی دولت  برنامه آن را در دست دارند  یعنی که پالسی  و سیاست 

                                                                                                                                 ..همین کمیته تعین می نمایند 

امریکا درعقب  متحده  ایاالت   تاکید وتا ید مینماید  که دولت مخفی پروتی      

کا  مصروف قاطبه  مرد م امری  توقع  خالف که  ترکیبی از کسانی اند  صحنه

جعل ود سیسه وتوطه اند  درین  دولت مخفی البته که گروه  اندک روشنفکران  

گروها یی سران ونخبگان سرمایه )یا کمیته ای سه  جانبه  یا سران  بیلدربرگ 

هان به ارتباط مسایل داری میباشند که سال یک  مرتبه باهم  دریک  گوشه ازج

داغ بین المللی  بصورت مخقیانه  دید وبازدید می نمایند و طی کنفرانسی معین 

یا شورای  روابط خارجی ( ازمترجم .به ارتباط اوضاع جهان تصمیم میگیرند 

، بلکه درعوض  شامل این دولت مخفی  درمسایل روابط بین المللی سهم ندارند 

واجتماع سران مالی ، نظامی ،  مجتمع صنعتی هریک ازجناحان اعم از گروه 

نظامی ، آژانس اطالعاتی ،  کنگره  ورسانه های  خاص زی منافع اند که همه 

 . ن در حال وآینده میباشند  د حفظ ونگهداشت منافع شا احان در صدناین ج

وهرکسیکه بخواهد شامل این دولت مخفی شود  درآنصورت سوانح وبیوگرافی 

اش ازطرف یک کمیته خا ص برسی میگردد وبمالحظه ریس این دولت مخفی 

گذاشته میشود، مشمولین این دولت وحکومت مخفی ودسیسه ساز دربین خود به 

عالیت ودرفضای بسیار باهمی و سنرجیتک   فنزدیک ارتباط ظوابط کار بسیار 

خاص   مینما یند ولی  بعضاً  به  ارتباط  تسلط  بربازار ومنابع  انرژی  ومنافع 

تجارت جهانی  اختالفات وکشیده گی های  مروج   حیث پول واستمرار دالر به 

مثال  روشن آنرا میتوان    . بمالحظه میرسد  بین شان  مقطعی وطوالنی وشدید

میبیا و  ان ، ایران  ، سوما لیا،  یمن ،  عراق و افغانستان  و پاکست) در جنگ 

این   روی  . مالحظه کرد   (ونزویال که در اساس  جنگ های باهم مشابه اند 

دولت   منظور بیمورد نخواهد بود که گفته شود وآن اینکه اکثریت مشمولین این

همچو  مخفی  با بعضی تفاوتهای محدود وجزیی  حما یت  عام  تام شا ن را از

بعنوان مثال  در  فا ش   .که در فوق از آن یاد اوری شد ابراز میدارند  جنگها

واشکا ر سازی اخیر چنانچه همه گی از آن باخبر اند   با نک   ریزرف   که 

یک بانک مهم فدرال میباشد درحدود چهل ملیارد دالررا بچاپ رسانید ودرسال 

به سرعت  ناپدید  آن دالرهای چاپ شده را به عراق ارسال نمود که( 2111)



شد   ازین اقدام چنین برمی آید که بانکداران ارشد این کشور  بخشی بزرگ از 

لیتهای  ناجایز  ه گران ودسیسه سازانی اند که درعقب صحنه به همچو فعایتوط

مصروف اند  واینها آن نخبگان ما لی اند که با وجود عدم سهمگیری عراق در 

،ازجانبی باالی عراق را تدوین وطرح نمودند بازهم پالن تجاوز  1/88 درویدا

و یاالت متحده امریکا را میتوان  همچدیگر به ادعای اقای  بوش  دولت مخفی ا

با نک  به صفت یک  مرکزا عصا ب به حیث هسته مرکزی وبانک فدرال را 

کارمندان  ومامورین  فیدرال  همواره .  شناخت امریکا  متحده   مقتد ر ایاالت

فعالیتهای  پوشیده   ومرموز  میباشند    سوال  دراینجااست  که  این مصروف 

ه د ست می زنند  جواب ساده دکارمندان چرا   به  همچو اجراأت  خاص وپوشی

واینچنین است که آنها قبالً طرح یک پروژه را می ریزند ، آنرا همه جانبه قبل 

ه میکنند روی این منظور از بکار برد تحلیل وتجزیه مینمایند وبعدا درعمل پیاد

.                                                                          اکثریت فعالیتهای آنها سری ومرموز میباشد 

یند  که  گرچه آنها ادعا مینما  نبوده   مطمیناً هرگز  درخدمت مردم  تیم مخفی

ده ادژ استوار ایستدشمنا ن همچوابل ودر مقیان تیم دفاع از امنیت ملی هستیم ما

حد اقل  در قرن گذشته  اعضای  همرفته   روی   ایم وبه آنها نبرد میکنیم  ولی

سپردند که آنها من بعد از ریس جمهور اطاعت می کنند   تعهد   مخفی این تیم  

 Georg)جیورج ویل   اقای   گروه  این   حتا  سخنگوی محافظه کار افراطی

Will  )نه  دربروزیکش (talk show   )اطاعت   از عامه  درحضور داشت  و

امریکا  که قابل تذ کراست  . اش من بعد  به  ریس جمهور  سخن  بمیان آورد 

آنکه دموکراسی را رعایت    وارستوکراسان بیدون یهمواره  توسط ارستوکراس

اس ها شند اداره وکنترول گردیده است ، وتنها نخبگان مالی وارستوکر نموده با

روا داشته اند باالی قاطبه مردم امریکا حکومت ومکان انچه اند که درهرزمان 

طوریکه  مورد   درین   .خود داشته اند   سلطه  درتحت نموده اند ویا مردم را 

اینجا درامریکا  :میگوید ( Noam Chomsky aver)محترم توام چامسکی ایبر

وشرکت ها  با دوبال ویا    شرکا  حزب   وجود دارد ، سیاسی  حزب  تنها یک 

                                                                                   .شاخه ای  جداگانه 

البته سران این دولت مخفی  بیدون توجه به تاریخ  گذشته خودرا عاری ازخطا 

اند  که  بحران  کنونی   وکامالً اگاه وروشن میدانند  آنها مشعر ویا به  این باور

نتیجه تشویق  سازمان سیاه  مبنی برتشویق وترغیب  افراط گرایی  اسالمی در 



دوران  جنگ سرد میباشد وآن بدین هدف  که این نیرو قادر خواهد شد   تا سد 

راه کمونیزم  ومانع انکشاف ناسونیالیزم عرب  و مسلمانا ن  از  د ستیا بی  به 

سازمان سیاه .  غرب  بخصوص  برسر نفت خواهد گردید استقالل  ازکنترول 

درواقع  حیات هللا خمینی را درایران  حمایت وتقویه کرد  تا ازنظرستراتیژیک 

مانع فعالیتهای کمونیستهای ایران گردد  این سازمان همچنان  اخوان  المسلمین 

طالبان  مجاهیدین افغانی  بعداً  .مصررا برضد ناسیونیالیزم عرب وناصریزم  

والقاعده را درافغانستان بر ضد اندیشه های دموکراتیک  وحزب  وطن   همه 

:  جانبه حمایت وتقویه نمود  آن چنانیکه سیاه خود معترف است وآن اینکه 

طبق پالن قبالً  هاوتغذی آن  وحمایت  تقویه، ملیشه ها ی اسالمی وتولد   زایش

گروه  "واین  گروه  را بنا م    بودطرح شده بدست فدرال ایاالت متحده امریکا 

ایجاد ، تقویه وحمایت کرد  چنا نچه   مشاور امنیت ملی اداره جیمی " مقاومت 

کارترریس جمهوراسبق امریکا ومشاورمستمر اقای اوباما  زیگانی  بریژنسکی 

( zbigniew  Brzezinski ) اهدین افغانستان را مج( 8111)هنگامیکه  درسال 

د اتحا    نظامی   نیروهای   تاد بو آن   فهد  زد میسا  مسلح   دولت   امریکا

 او درگیر شوند    مسلح  گروهای   این   در دام  افغانستان در  شورویجماهیر

ایده عالی ومرموزتهای مخفی  عملیا:چنین اعالم نمود در مورد ژنسکیریعنی ب

در  روسها را  وتاثیر این عملیاتها چنان خواهد شد که   بشمار میرود  وسترگ 

دام  افغانها خواهد افگند ؟  ولی شما ازمن میخواهید که  من ازین طرح خویش 

ما درحال حاضر  :  کارتر  نوشتم   ریس جمهور  به   من   ...پیشمان شوم ؟ 

 د جماهیر  اتحا  برای   را  ویتنام  جنگ  همچو  طوالنی   فرصت دادن مد ت

مهیا ساخته ایم  آنچنان جنگی که  برای تاریخ جهان با  افغانستان  در   شوروی

هم    قدری  ؟   شوروی  امپراتوری  اهمیت تلقی  میشود ؟   طالبان  یا زوال 

                                      تحریک  وخیزش مسلمنان یا آزادی اروپای مرکزی وختم جنگ سرد ؟                                            

اوباما  جمهور  ریس    :مسلمانان واقعاً  هم خیزش وتحریک 

من  به  جهانیان  موضوع  : گفت م کمپاین  انتخا با تی خویش  اشکاراً درهنگا

افغانستان را درصورت انتخابم به حیث ریس جهمهور ایاالت متحده امریکا این 

و آن  اینکه  تالش  خواهم  نمود  تا  ازبازگشت طالبان  چنین فوکس می  نمایم  

والقاعده به افغانستان جلوگیری بعمل اورم  وبا درنظر داشت این اقدام  امنیت 



تعهد  وبشما  ملی  ایاالت متحده امریکا را هرچه گسترده تر تامین خواهم کرد 

حال حاضر  ،ما اکنون  دردیگر تکرار نخواهد شد  88/1می سپارم که رویداد 

بین طالبان والقاعده شگاف وسعیی   به    1/88واقف شدیم که  قبل از  رویداد 

واین    نسبت ترس از اقدام تالفی جویا نه ایاالت متحده امریکا بوجود آمده  بود

را نیز میدانیم  که طالبان خود  ارداه  وقصد  هجوم  و حمله  را باالی  امریکا 

یکا ییها ممکن حمله نمایند که درخاک افغانستان  همین ندارند تنها باالی آن امر

اقدامات کنونی ایاالت متحده امریکا  در منطقه ممکن  است  .اکنون مستقر اند 

باعث بی ثبا تی  پاکستان   شود  وبخصوص  بخطر  افتید ن  امنیت  سالحهای 

اشد  با هستوی پاکستان که برای ایاالت متحده امریکا قابل تشویش ونگرانی میب

تا روشن گردد که امریکا در   درنظر داشت این موضوع چه خوب خواهد شد 

اینکه  همین اکنون با  ترحک؟ مض افغانستان به دنبال چه هدف وامری  میباشد

وجود ادعای انساندوستی واحترام به حقوق بشر  طیارات بی سرنشین وپیلوت 

دها انسان بی گناه ملکی را ایاالت متحده امریکا درافغانستان وپاکستان جان ص

این  امریکا   ولی   سرزنش مینمایند  را طالبان  همه روزه میگیرد  آنچه که 

ضد  طالبان مرتکب جنایات اینکه  خود اگاه ویا ناخود اگاه به عوض  است که

                                                                             . د نمیگرد شوند امریکایی ها مرتکب این جنایات  بشر درمنطقه

به ارتباط (   Bob Woodward’s)اگربه محتوی کتاب اخیر  باب اودوارد    

جنگ اوباما  باور  واعتقا د درمیان  باشد   چنین  میتوان اذعان  کرد که ریس 

 جمهور  اوباما خواستار به عقب نشینی از افغانستان  است  ولی  هربار که  او

درین مورد تصمیم میگیرد  تصامیم او از طرف  نیروهای  نظامی   وسازمان 

سیاه وحتی هیلری کلنتون خنثی  ونقش بر آب میشود ، من بدین باورم  که اقای 

اوباما  بواسطه شرکت های بزرگ  مالی  متقاعد  گردانیده  میشود  که باید در 

ه  د سترسی  ایاالت  متحده پی  براورده شدن  ارزومندی این شرکتها   مبنی ب

امریکا  به منابع انرژی دراسیا مرکزی باشد  ولی مساله ازین قراراست  که ایا 

امریکا  به این هدف خود  خواهد رسید  دراینجا گزینه ای  که  به  نظر میرسد 

نیل به این هدف  منوط  به  جانبازی نیروهای نظامی است  ولی چشم انداز آن 

                                            .                                       اهد بود خالی از خطر نخو

( 8111)شوروی وخت  در اوایل سال   اتحادجماهیر قشون سرخ  هنگامیکه 

محل تراژیک را  به کام  جنگ های  ن باالخره افغانستان را ترک مینمودند ای



اش را   بخون   ستهای الوده د  اشتند  وایاالت متحده امریکا ذواگ شدید داخلی 

 ،نمود   خود ش  رها کرد واز آن دوری   را بحال   افغانستان شستشو نمود و 

امریکا حتی در زمان تسلط طالبان  ، طالبانیکه  مرتکب جنایات هولناک  اعم 

نوع وحشت از سربریدن اشخاص وافراد ، سنگ سار نمودن زنان  ویا از هیچ 

به  امریکا  متحده  ایاالت  باآنهم  ولی  نه ورزیدند    دریغ  وخشونت  وجنایت

ویونیکال   انرونان  در ماتم  نشسته   هیچ   توجه  نکرد  تنها  کمپنی  افغانست

که ازترکمنستان به کابل وپاکستان له گازبخاطراحداث وتمدید پایپ لین نفت ولو

گردید   با جانب طالبان  داخل مذاکره رت میگرفت صووازآنجا باید به بحر هند 

فلهذا اگراحیاناً طالبان باردوم باالی تمام قلمرو افغانستان مسلط گردند  وشرایط 

احداث این پایپ لین را مساعد و آنرا کامالً تضمین نمایند  من کامالً معتقدم  که 

خواهد کرد  وبه  تمام اعمال وجنایات طالبان چشم پوشیزایاالت متحده امریکا ا

خاطر اسوده  بیدون  احساس  شرم وننگ  با طالبان دست دوستی اش را دراز 

 .با انها تعهد دوستی را بسته بود ( 8111)خواهد کرد  همانطوریکه در سال 

ولی  با  درنظر داشت  این موضوع  که نیروهای نظامی  ایاالت متحده امریکا  

دمات وخسارات وویرانی ها  را بار اورده درافغانستان  با مداخله  شان  چه ص

اند  ممکن نخواهد بود   که   با طالبان  ازدر زور   موفق  به  معا مله  گردند  

واحتمال بیشتر ان متصور  است  که  به توافق  همه  جانبه  نرسند   ویا اینکه 

اید  امریکا هرگز  نخواهد توانست  دست  نشانده  اش  رابا الی آنها  تحمیل  نم

ویا اینکه  قادر نخواهد  شد  که  ازهد ف  اصلی  خود  به جانب مقابل تضمین 

                                                                                                                            . و یا ضمانت دهد

" پیشرفته"موضوع ومسله ای  به اصطالح وافعی  اینست  که کشورهای         

 کنونی همچو چین وهندوستان و ببرهای آسیا یی که امروز بیشتر سود می برند 

نفت   استخراجهمانا دسترسی شان درمارکیت به نفت ارزان است ،اما زمانیکه 

تمام شود  در  نه  گرانترمشکل  وازنظر صرف هزیدرآینده های نه چندان دور 

درجهان    نفتآنصورت  پروفا شی   سراسری   به   ارتباط  بلندرفتن  ارزش  

متحده بار خواهد اورد   ایاالت را در  وبخصوص  افسرده گی وتشویش  واقعی

چونکه  قیمت وارزش دالر    یعنی که تجارت نفت  به دالر  گرانتر  خواهد شد 

ان پیشگوی کرد  که دالر  میتو پس   ، اکنون بطور پیوسته در حال نزول است

به سقوط مواجه خواهد شد  ودرنتیجه تورم گسترده درجهان ارز جهانی بعنوان 



حکمفرما خواهد شد  واین خود منجر  به کمبود برخی  مواد حیاتی وضروری 

                                                                                           .در سیاره ما خواهد گردید 

درین صورت  با باال رفتن قیمت نفت  وکمبود موادضروری وحیاتی درد        

ورنج گسترده را  بشکل بومی واندیمیک آن  بوجود خواهد آورد ؛  مگر اینکه 

شود ، اما    اگر کدام منبع دیگر جاگزین  انرژی قادر به حفظ راه زنده گی  ما 

ذغال سنگ   بیجا وارمانی وبیشتر بعید به نظر می آید، شاید کهاین یک  توقع 

اما زنده گی لوکس جبران  انرژی  شود ،   باعث  نی زما  یک  تاوگازبتواند  

آن ارتباط دارد   انرژی حاصله به وپرتجمل وبی فایده  امروزی ما که به نفت و

نه ای است، وآن ودورنیند یشا ر همه وهمه یک زنده گی  پرتجمل وبی بند وبا 

اینکه  ما خود با درنظرداشت  درک ضرورت  صنایع ، صنایع خویش را   با 

وهر روز به گروه درنظر نگرفتن شرایط بهتر کار مواجهه به شکست میسازیم 

 زمستانها سرد بیدون گرما درداخل ساختمانها وتابستانهای بیدونبیکاران نسبت 

فاقه وگرسنه می " عقب مانده "ن را درجهان امدآنجه که ما مرتهویه می افزایم 

پنداریم  امروز درمارکیتهای خودمان مواد هیدروکاربن وکود وموادحشره کش 

زراعتی دردسترس نیست یعنی که نه تنها مارکیت های ما ازمواد فاقه وگرسنه 

است بلکه  دارد  که  مردم  ما نیز  در آینده های  نه چندان  دور  به گرسنگی 

یل  بد  درمان وتداوی شگفت انگیز ومعجزه با ر مانند . مصاب شوند  وفاقگی

های همچو بیوسوخت وهیدروژن جز افکار واهی وپوچ چیزی دیگری نمیتوان 

کند   حفظ ونگهداری   بود ، انرژی هسته ای  میتواند  شبکه های الکتریکی را

ا  غیر قابل امیدواری ر این  ولی بحران های اخیر هسته ای  در ژاپان ممکن 

بسازد    هسته ای  رنسانس  یک  برای    اوباما  حمایت  عبور مبنی بر ادامه 

وازجانبی تکنالوژی سبز ویا فن اوریهای سبز  برای پر کردن خال ء پیش آمده 

و سیاسی   دروخت وزمان معین  بخاطر جلوگیری از سقوط وبحران اقتصادی

طعه های مستطیلی  کوچک  انجام نوعی از بازیست که بوسیله ای  ق )دومینو

دومینوی مستطیلی  تشکیل شده که " 21"میشود ، یک  دست دومینو معموالًاز 

،  1، 2، 8هرکدام شامل  دومربع کنارهم هستند، روی هر مربع  شماره های  

نقطه  وجود  دارد ،  برنده ای  بازی  کسی  است  که  قطعه های  6یا   5،  9

بعید   همین اکنون  حتی تا ( ازمترجم ...   دست بدهد مستطیلی اش را زود از

                   .                                                                                                                            به نظر می آید 



تا همین  اکنون   سیاست  سیاست انرژی واقعی دولت  ایاالت متحده امریکا    

حمایوی  از شرکتهای  انرژی  به بهربرداری  ازنفت  است که  بطور معمول  

پیشتبانی ازشرکتهای مذکور بخاطرکنترول  برمخاذن ویا دسترسی این شرکتها  

به منابع انرژی است  کنگره خود خلق شده ویامخلوق  هیدروکاربن ها ی نفتی  

یه داران است یعنی این سرمایه داران  بزرگ ودیگر شرکتهای بزرگ و سرما

امریکا  اند که با داشتن تسلط برمنابع هایدروکاربن وانرژی کنگره  امریکا را 

این    .بوجود آورده اند یعنی کنگره درخد مت این شرکتهای بزرگ قراردارد 

هیچ   ولی اند   شرکتها تاحد زیادی درصدد حفظ ونگهداری سود ونفع خویش 

اگر همه   فی د تصا  که بصورت برای آن روزها ندارند تی  ما ای مقد برنامه

نداشته  وجود  منابع نفت وانرژی به اخر رسد یعنی دیگر درمنابع مذکور نفت 

. به پاین خود برسد ( the age of oil  ends )باشد ویابه عبارت دیگرسن نفت

به    سنگ  میتواندقابل تذکر است که درین وخت دوباره  گاز طبعی  وذغا ل 

های غنی در یک ستاندارد   تانرژی نفت درخد مت مرد مان ویاملحیث بد یل 

ولی  این  رویداد   منجر به تحوالت گسترده ای   پاین از زنده گی  قرارگیرد 

ودراینجا ....اجتماعی میگردد که این خود   تنش بین المللی را بوجود می اورد 

                                                                          . جهان درمیان نیست هیچ ذکری از تشد ید گرمایش 

سیا ست خارجی  ایاالت  متحده  امریکا درین  روزها داشتن صالحیت  از      

کاهش منابع انرژی است  ومیخواهد  که به  همچو  ستراتیژی ازکنترول زیاد  

 سا تیریکه د ودها ومرهنوبا همین دلیل آید یل ژی نا حفظ ونگهداری ازمنابع انر

وآن  برجا است   مستقر وپا درجه اول  به  داده است در مورد  ن اش ابه نظامی

می جدید  توام با احساس مسولیت  اینکه توجه باید داشت  که  رهنمود های نظا

یگاه های درنظر گرفته شده است یعنی فرصتی برای ایجاد  پا به ارتباط افریقا 

آن بشما ر  علت اصلییکی  از که   است  (AFRICOM)  نظامی برای افریکم

میباشد، توجه باید وآن اینکه حضور فعلی امریکا درلیبی  به همین دلیل  میرود 

در اوگاندا وسودان   داشت که حمله اخیر امریکا و حضور مشاورین امریکایی

درانگوال  از نظردسترسی به انرژی ونایجیریا یک برسوم ازنیازهای امریکا را

ودیگر کشورهای کوچک افریقایی که درآنجا  مخاذن  نفت  وانرژی  موجود 

است تامین مینماید وهد ف امریکا نیز داشتن د سترسی وکنترول بر این  منابع 

میباشد ، بد یهی است  که تالش ما امریکایی ها  برای بدست اوردن سهم شیر 



( کسپین) یژه ازنفت وگاز طبعی  درمناطق  دریای خزرازنفت شرق میانه وبو

آنچه که درانتظار آن میباشیم  انتظار  یی مرکزی میباشد که باهمچو تالش واسیا

درصورت  که  ما چیزی را  به ارمغان خواهد اورد وازجانبی باید اذعان کرد 

 کمین مانیل به این هدف ممکن است با کشورهایکه درعقب حیاط ویاحویلی در

وپاکستان ، خواهیم داشت یعنی باچین وروسیه وهنددرگیرهای جدیدی اند با انها

احیاناً اگر چین   به مکسیکو  که   :تصور ما از بروز واکنش ها اینطور است 

ازنظر نفت تامین  را داخلی ما یهای  نیازمند به درجه دوم  یعنی به کشوریکه 

، درانصورت ویا هم به ونزویال سرباز اعزام نماید( 851111) مینماید درحدود

توجه  ی ببار خواهم آمد وآن اینکه این کشورها باهمچو مداخله برای ما مشکالت

خودشان  ما امریکایان را بطرفی مبذول خواهند داشت و برمنابع نفت وانرژی 

                                                                    ؟.د شد وآنرا تحت کنترول خود خواهند درآورد نمسلط خواه

 را برای ایاالت متحده امریکا تشکیل  نمیدهد " تهدید  وجودی "القاعده  یک     

وازجانبی  تهدید های واقعی تروریستی  را  درمعامله  ودرگیری  با پولیس در 

دهه گذ شته مالحظه نمودیم  یعنی که در واشنگتن به مضمون همچو معامالت 

درگیریها اشنایی حاصل نمودیم  اما نه دربین مردم عامه  وآن اینکه  طالبان و 

وانمود ساختند  که القاعده  نیت حمله را از افغانستان به ایاالت متحده  امریکا 

را نداشت وازجانبی طالبان افغانی نیز درصدد کدام حمله  88/1قبل از رویداد 

وهیچوقت   درین مورد  چیزی به زبان وتهدید به ایاالت متحده امریکا نبودند  

نیاورده اند  اما زمانیکه امریکایی ها مسلمانان را درکشور های اسالمی به قتل 

رساندند این خود زمینه بروز تروریستها را مساعد ساخت وبه  سازمان القاعده 

خوداگاه ویا نا خود اگاه کمک ومعاونت نمود  مثالً حمله بر پاکستان خود زمینه 

گروه   برای عرض اندام وتکوین گروه طالبان پاکستانی مساعد ساخت تااینرا 

واین   برند، دست به تشکیالت زنند وبرخ ایاالت متخده امریکا دست به تفنگ 

جناح تولد یافته دشمن وضد امریکایی دربدل تهاجم امریکا به پاکستان درصد د 

محدودیت های  چندی  انتقام جویی بوده هرچند که از نظر توان وقدرت جنگی 

دارند  واز جانبی  این طا لبان  پاکستا نی درظرب  وشتم   با نیروهای  هوایی 

ایاالت متحده امریکا ممکن است پاکستان بی ثبات گردد  ولی درعوض  هرچه 

سریعتر ممکن است بنیاد گرایی در پاکستان گسترش یابد که خطرات جدی را 

وجه که پاکستا ن دارای سالحهای هستوی درپی خواهد داشت خصوصاً با این ت



                                                                                                          .نیز میباشد 

وضع وازاین جنگ   ازین ما که مردم عامهدرضمن باید خاطرنشان ساخت      

درکشور  توانست  خواهند  نکه  چسان وجدال چنان وحشت زده شده اند  وآن ای

انطوریکه  )تامین  وبار قروض  این جنگ  چهار تریلیون دالری شان ثبات را 

جوزف ستگلیتس اقتصاد دان وبرنده جایزه نوبل وهاروردپروفیسور لندا بیلمس  

اطفال ونواسه های ما درصورت  را بپردازند(هزینه این جنگ راتخمین زده اند

ات بلند وبا داشتن تحصیالت عالی  خوشبخت خواهند بود تا صحتمندی و معاش

وآزاد منشی خود با سربلندی ودرکشور این قرض ودین طاقت فرسا را بپردازند

ودرعین حال  قابل تذکر است  که عناصر مختلف تیم مخفی  امرار حیات نمایند 

نی بشکل مستمردرایجاد ترس وبیم عامه تالش می ورزند مبنی براینکه چه کسا

خواهد بود تا این قرض ووام  وبدهی ملی را با سود وربح گیج کننده  وسرسام 

اور آن  خواهد پرداخت  ولی انها درعین حال  این احساس را نیز دارند که 

که جانهای شرین خودرا ازدست دادند ویا  داین بدهی ملی  را آنانی  پرداخته ان

رشکست شدند ویا آنهایکه  به آنهایکه به نسبت پرداخت مالیات طاقت فرسا  و

 کنسبت بیکاری ملکیتهای شخصی خودرا ازدست دادند ونتوانستند قروض بان

  .                                واز کارها برکنار گردیند  هوازآنها  سلب حق اقامه دعوی شد ها را بپردازند 

قبالً   به اهداف   عدم رسیده گی باعث   فعلیجنگ های مستمر ودوامدار       

راسی  درین مورد  آزادی ودموک،آنطوریکه این مدعیان  خواهد گردیدمطروحه 

دریغ نورزیده اند چ  جنایات  شان  علیه مرد مان منطقه ازهی وجعل نموده اند  

ب ایاالت متحده امریکا مرتکین منافع امریکا وشرکتهای مالی تامراًبخاطرومکر

قبال ما د  و دردرجه  دوم از هیچ دسیسه وتوطه درجنایات و جرایم  گردیده  ان

ه شهروندان این امپراتوری درحال زوال آرام نه نشسته اند ودر راه حفظ  رو ب

رداخته آنچه الزم دانسته اند به جعل ودروغ پسقوط زنده گی این امپراتوری هر

ع اوردن  سود ونف بدستازهمسا یگان کهن ما بخاطرهمان گامهای گدایی این.اند

درعراق   ونه را ازآنها داریم  این سود ونفع نه درافغانستان است که توقع سود

به کنترول   آنچه که ایاالت متحده امریکا در سر می پروراند  دستیابی  ااماست 

در پی  کنترول ویتنام اکنون میباشد که روی  همین دلیل کاهش ذ خایر  انرژی 

النی اغاز شده  را   در ظاهر برای نمی باشد وازجانبی این جنگ مستمر  وطو

وتامین امنیت  " ازادی "ازمردم و   مردم خود  وبه مخالفین  خود به نا م  دفاع



وبه همین دلیل  تالش می ورزد  تا تشنج را دربین .ملی اشاعه وتبلیغ مینماید 

مسلما نا ن  ود یگر ملیت ها هرچه  گسترده تر سازد  وآنهم  صرف  بخاطر 

                                                                                                                                                .به کسب بیشتر انرژی دسترسی اش 

گرمای جهان ویا به عباره دیگر  گرم شدن آ ب وهوای  این سیاره  ازیک راه 

بواسطه راهای متعد د ومختلف صورت میگیرد   وطریق صورت نمیگیرد بلکه

از آن اغماز   نباید  شرایط وقوع جنگ درحال حاضر کامالً مساعد است ، وما

درحال  همچو بازی  دراخرین مقیا س  که  سازیم  ن  نشا  وباید خاطر،نمایم 

که همچو بازی در واقیعت از بازی کردن با اسباب بازی است   واحوال کنونی

                                                                         .گردیده است  قبل اغاز

خاورمیانه ای " ریس جمهوراوباما طی صحبت اش چنین گفته است که او یک 

آنطوریکه جهان خواهان خلع " عاری از سالح های هسته ای را خواهان است 

اوباما  توام با ادعا وارزومندی اش  سالح هسته ای اسرایل می باشد ،  تا هنوز 

از همه  پیشینا ن خود در سبقت  میباشد  چنا نچه  او اذعان  نمود که   اسرایل  

ن پیشکش می سالحهای کشتار  جمعی نیز دارد،اکنون اوباما موضوع را اینچنی

ح های هسته ای داشته درصورتیکه ایران  میخواهد تا سال: نماید و آن اینطور 

داشتن سالح های هسته ای اسرایل  چه ترس وبیم باید وجود داشته س ازباشد  پ

آنطوریکه امریکا درخلیچ فارس ، روسیه  درشمال  وپاکستان   درشرق   باشد ؟

بعضی  از کشورها  از   جها نی کهنیز همچو سالح ها را در د سترس دارند ، 

ورند  حفاظت داشتن همچو سالح های مخوف شان  دیگرها را به لرزه درمی آ

 . همچوسالح ها بخوداین کشورهای نیز تشویش اور وخالی ازترس وبیم نیست 

گردد منابع انرژی بیشتریکه تشنج بین المللی به ارتباط کاهش کنترول برطور   

گرفت    درین صورت تخت وتاز  به ارتباط تغیرات جویی نیز صورت خواهد

ات جزیی نیز بوجود خواهد آمد، وبدین بنیاد  واکنش های ذهنی به مقابل تحرک

انچنانیکه هیروشیما  دست نوشته بروی دیوار بود ولی سر انجام  چه  رویداد 

دلخراش را به دنبال داشت  فلهذا قابل تذکر است  که با افزایش این سالح های 

شیطا نی  وجهنمی  د یر یا  زود  آتش جنگ در سیاره ما شعله ور خواهد شد 

                                                                           .ن طعمه آتش ونابودی خواهد شد  ود ست اوردها انسا

پس تا زمانیکه مردم امریکا ازروی مجبوریت  این سیا ست ها را  به سمت  

سالمت عقلی رهبری نکنند  و به تحقق  آن شعارها یکه ازمد  تهای طوالنی  



داده اند ودرعقب آن صف ارایی  نموده اند  با  همه  تفکر و آنرا استخراج وسر

عقل سلیم  واندیشه ء انساندوستا نه  خویشتن را تمرکز ندهند مشکل خواهد بود 

                                                                                            .که وضع موجود پرمخا طره را تغیر دهند 

عضو کنگره  چنی اظهار داشت  که بحران (  Barney Frank)بارانی فرانک 

اقتصادی کنونی  به سا ده گی وسهل  میتواند  با کاهش تعداد وشمار  ماموریت 

د وایاالت متحده امریکا  در آنصورت  این های  نظامی موجود حل وفصل گرد

توانایی  و قدرت راخواهد داشت  که با یک دهم از بودجه نظامی فعلی  ازخود 

دربرابرهر نوع تهدید وتجاوز دفاع همه جانبه نماید ویا اینکه هرنوع تهد ید را 

 تذکر است اینست که  تهدیدقابل  دراینجا  از سر راه اش بدور اندازد ، آنچه که

آنهایکه برمنابع انرژی وبازارتسلط عام وتام دارند  نخبگان مالیواقعی ازجانب 

اعمال میشود ،  وهر زما نیکه به تسلط این نخبگان مالی  نقطه  پایانی گذاشته 

شود  ومنابع مذکوراز تسلط آنها رها شود  مسلماً بحران اقتصادی موجود بهبود 

یک مد ت زما ن  معین  مگر با آنهم    قابل توجه خواهد  یافت  اما  فقط  برای

موضوع انرژی در آینده ها  بویژه تخلیه مواد فضله وتاثیرات حاصل  از تخلیه 

منازعه بین قابل  وع د شدن آنها دراتموسفیر به حیث موضهیدروکارن ها  وآزا

خشونت  گسترش  د باعث  احتمال زیا  نیروهای درگیر باقی خواهد ماند  که به

                                                                                                       .واهد گردید ومنازعه خ

تمام اقدامات  دولت ایاالت متحده امریکا ومردم  ما  چنین به نظر  میرسد  که 

واقب  قصد  به ادامه روش  زنده گی   فعلی  دارند   بید ون  آنکه  توجه  به  ع

ناگوار همچو زنده گی داشته باشند   زنده گی  که ذاتاً  ناپا یدار  ، بی بند وبا ر 

وبی حاصل  چیزی دیگری نخواهد بود، وازجانبی  تا آنکه ما خود توانیستم  به 

تخریب اقلیم وآب وهوای  خا نه  مشترک  خود  پرداختیم   مثل  سرازیر شدن 

 وزی جنگالت  بطور گسترده در روسیه ، سیالب های اخیر درپاکستان ،آتش س

 همه وهمه را بدست خود  بیابان زایی وهشدارهای توفان کاترینا ، کمبود آب  

رهبری کردیم  تا خانه مشترک ما  به مخاطره بیافتد  بدتر از آن اینکه  ما خود  

سیاسی وبه بحرانات  –جامعه خودرا به تشتت  وپراگندگی  وبی ثباتی اجتماعی

دی  روبرو ساختیم  وبه خشونت های گسترده نظامی  تا جای دامن زدیم  اقتصا

                                                           .که اکنون  مصونیت خانه مشترک ما درخطر است 

  نگهداری وحفاظت  از سقوطبرنا مه ها ی در محراق  آیندهسیاست های ما در



وسخت  محد  ود یتها ی  سفت   این  میا نگین   اگر  نرژی خواهد  بود  حتیا 

ستگاه   وکارآمد تر ودتوسط قانون به ارتباط مواد سوخت وسا یل نقلیه کوچکتر

نیز تحمیل شده  در هوا  وظروف پالستیکی وغیره   های حرارت و محدود یت

ذغال  سنگ    و صنایع انرژی هسته ای   پس از هردو یعنی  از سوخت .باشد 

د فضله  داخل اتموسفیر  گردیده باعث صعود وسراشیبی  فشار  هوامیگردد موا

همین   چونکه   که گاز طبعی بخصوص  ازهنگامیکه  این  اگاهی بوجود آمده 

مواد فضله آن نیز درهوا تخلیه  وتولید میشود  برق  بیشتراکنون از سوخت آن 

مورد اگاهی  در را میشود که مردم   آن دیده   ضرورت پس در اینجا   میشود

 مطلع ساخت و آنها را از اضرار  همچو  مواد  آزاد شده   درهوا زش داد ووآم

به برق   باید درنظر داشت که بیدون داشتن برق  ویا عدم دسترسی زواین را نی

در منهتن   ی که رورت اشددرعین وخت ضدر انتظار چه پیامدی خواهیم بود 

است که میتواند این ( Cubedکوبید ) همین اکنون داریم  آن عبارت از پروژه 

در پیشاپیش  ما ست که اوری ا انرژی الزمه باشد الزم به یادیل یک پروژه بد 

خواست  در  پی تر این همه خواسته ها همین اکنون باید  با صدا های بلند وبلند

درحفاظت ازمحیط زیست ، همکاریهی  همکاریهای بین المللی شویم  بخصوص

متقابل به ارتباط پژوهش وتحقیق در رابطه  به استحصال  منابع  انرژی وبرق 

جاگزین ، توافقات ومعاهد ات  به ارتباط  خلع سالح  وتوافق  نامه ها   بغرض 

جلوگیری  از درگیری بر  کاهش  منابع   جاگزین  وجلوگیری  از وقوع جنگ 

داریم    (A)وپالن   تنها یک برنامه  تاسفانه  همین اکنون ما سوم جهانی ولی م

                                                                                         .خله نظامی ایعنی برنا مه  مد

یل وجاگزینی  همچو دولت وحکومت زمانی متصور خواهد بود  تنها  بد         

دم از خواب غفلت مبنی بر وقوع این طوفان  فاجعه باربیدار  شوند  زمانیکه مر

قابل تذکر است که ما نمیتوانیم  دروابستگی به رسا نه ها اموزش بیبینیم  ویا به 

عباره دیگر این رسا نه  ها که با مشتریان و زورمندان  در وابستگی  اند توان 

بر خوش داشته باشند بلکه آنها ا نرا ندارند که مارا آموزش دهند ویا برای ما خ

به طور دوامدار در پی اشاعه اخباربد بوده ومردم را از بازار واسهام مهرشده  

وآنرا در  به وحشت می اندازند پس دراینصورت ما باید حرف خودرا دریابیم 

ذهن خود  روشن سازیم  وآن اینکه  ما نباید من بعد طور معمول  بر بیسنذس 

همکاری هم  اا ریاست جمهوری بیشر اعتماد نمایم  وبه آنهکنگره  وی ،مینها 



(  8111)وطور حقیقی در سال (  8161)جانبه نمایم ، گرچه این خود مثل سال 

خود با این کشور بیشترستیزه جویی  تلقی میشود  ولی متاسفانه من از ان ترس 

ومملو  وبیم دارم که قبل ازاگاه شدن وازخواب غفلت بیدارشدن به بحران عمیق

                                                                                                                         .از خطر مواجهه نشویم 

 نه  لصا باتقدیم درود های خا                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


