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 ٢٠١٢ جنوری ١٩

  

  یئ امريکا»یارزشھا«
  

 امريکا و متحدانش به سميالي امپری در متن و بطن لشکر کش،ی سال جار]جدی[ ماهی د٢٢ و ٢١ ی روزھایط

 اني مواجه سازد، دو خبر از میگري ھولناک دۀ رود تا جھان را با فاجعی عمان که میايفارس و در جي خلۀمنطق

 دانشمند جوان علم و کي عيجخبر اول مربوط به ترور ف.  تکاندھنده در صدر اخبار جھان قرار گرفتیخبرھا

 و سميونيران صھدست مزدوه  روشن بی احمدی کشور، مصطفی انسانی ھاهي از سرمایکي ران،ي ایفناور

،  شرح آن )١(» ترور شدراني ایئ دانشمند ھسته نيپنجم« تحت عنوان ی نوشتاری در تھران بود که طسمياليامپر

 با ھدف به ستي ھم نديگرفت و بع قرارھاي خبرگزاریخروج ی خبر بر روني که بالفاصله بعد از ایگريد. رفت

در تھران عامدانه در » موساد« و »ايس «یستي ترور-یکار خرابی عوامل سازمانھایستي تروراتي بردن عملهيسا

 اجساد سه مقتول ی بر روئی سربازان امريکا۴ شرم آور ادرار کردن یدئوي و-لمي پخش شده باشد،  فی زماننيچن

  ).٢(ود بیافغان

 سميلاي امپریراني خوردگان ابي فری و حتراني مزدبگکه ني نوشتار حاضر و قبل از ای از شروع بحث اصلقبل

 و اي سیستي ترور- ی خرابکاریدست عوامل سازمانھاه  براني ای ترور نخبگان علملي اسرائسميونيامريکا و صھ

 و سميالي امپرندگاني گفتار دو تن از نماقل نند،ي نمای مغرضانه تلقی ادعاکي اي اساس و ی بی اتھام زنکيموساد را 

  : سازدیل را روشن م مربوط به خبر اوی مدعاتي واقعنجا،ي در اسميونيصھ

ترور روز چھارشنبه «:   اعالم کردل،ي اسرائی ملتي امنی در شوراراني بخش انيشيول پؤ  مس،ی گوزانسکوئلي ــ

 نهي زمني استخدام شده در ایراني است که احتماال توسط عوامل اراني اهي علیالملل ني بۀ از توطئیدر تھران بخش

  .»انجام شده است

 ۀ برنامی ترورھا در اجراگونه نيا«:  گفته استی سی بی ائی امريکاونيزي تلوۀ به شبکیلي کارشناس اسرائنيا

 شي پیتر  که بھتر است مواضع معتدلرساند ی مراني را به اامي پني و اکند ی مجادي اري تأخراني ایئ ھسته

  ).٣(»رديبگ
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 حي صرتي امريکا با اعالم حمایر جمھواستي ر٢٠١٢ انتخابات خواهي جمھوری از نامزدھایکي سانتوروم کي رــ

 مثل یمسائل...  روشن ما به شما بودامي پیرانيقتل دانشمند ا «: روشن گفتی احمدی از ترور مصطفیو رسم

 ني ترور اکنم یفکر م«:  در ادامه گفتندهي نمانيا. »کند ی مدواري مرا امران،ي ایئ کشته شدن دانشمندان ھسته

 ه،ي روسی که برای ھستی که اگر تو دانشمندمي بدھی روشنامي پبي ترتني بدديو با است یا العاده افراد، کار فوق

  ).۴(» تو در خطر خواھد بودتي امن،یکن ی می کارراني ااي ی شماليایروک

  

  :  نوشتارني  موضوع ااما،

 انترنت، ۀشبک خود در تي جنای قرباناني اجساد افغانی بر رویئ ادرار کردن سربازان امريکالم انتشار فدنباله ب

 و ی کنونی جنگ افروزري امور خارجه، لئون پانتا،  وزري وزن،نتي کلیرلي از جمله ھ، دولت امريکایمقامات رسم

 در صفحات ،یگري بعد از دیکي ، امريکائیاي دریروي نی فرماندھن،ي و ھمچن»ايس« سابق سازمان سيرئ

دست ه  بی ممالک اشغالگري افغانستان و دۀديم ستمد مردۀ به کشتار روزمرکه ني ظاھر شده، بدون اونھايزيتلو

 ملتھا، به زنان تي نسبت به زندگان، تجاوز به استقالل و حق حاکمجي رایرھاي و تحقني و توھی الملني بیستھايترور

ا  بري نموده و آن را مغاحي عمل سربازان را تقبني بکنند، فقط ای اشاره اسميالي تحت اشغال امپریو دختران کشورھا

  . واقعه را وعده کردندني اراموني پقي دانستند و تحق» ارتش امريکای اخالقیارزشھا«

 االتي ای کشور جعلخي با  تاری الزم به گفتن است که حداقل آشنائئی مقامات  امريکاۀ سرانرهي خی رد ادعاھادر

 منطقه تا مداخله ني ایم بومو قتل عام مرد) یاتازون( سرخپوستان ني در سرزملي امريکا از ھمان بدو تشکۀمتحد

 ني چنۀ کشور در اقصا نقاط عالم تا به امروز، اجازني حد و حساب ای بی ھای کودتاھا، جنگھا و لشکرکشھا،يجوئ

ه  بی آشکار، بلکه، اقدامی و حقه بازحانهي وقی لفاظکي نه فقط ی مقامات رسمني دھد که اظھارات ای را میابيارز

 در یئ مقامات امريکای ھائی گواوهي.  بودی افغانني نسبت به مقتولئی سربازان امريکاعي تر از عمل شنحيمراتب قب

 ني جا زدن منحط تری و تالش براقتي بستن حقانهي مردم جھان، جز به تازی جز تمسخر افکار عمومیزي چع،واق

 ینھاين در سرزم نبود، که اجدادشای اخالقیعنوان ارزشھاه  اروپا بی و فئودالی جوامع برده داریارزشھا

  . دھندی مو داده ی و از آنجا به سراسر جھان تسردهي توسعه و تکامل بخشی شمالیامريکا

 ی صحبت کنند  در حال» ارتش امريکای اخالقیارزشھا« توانند ازی مئی چگونه و با چه رویئ مقامات امريکانيا

بالفعل و بالقوه، » طالبان «کيجوان افغان را  و جوان افغان را، ھر کودک و نوري ھر مرد و زن افغان را، ھر پکه،

 در شھرھا و روستاھا، ز،ي جنون آمی بمبارانھاري کرده، آنھا را در زفي ساخته تعراي سسي و سروجنتيطالبان انتل

 ی برااو حت) ۶(ی، در مراسم عروس)۵( خودی تجاوزکاراني  قربانۀ جنازعييدر جاده ھا و راھھا، در مراسم تش

 مختلف ی اتباع کشورھائی ھا و شگنجه گران امريکایتي امنکه یدر حال!  کشندیخاک و خون مه ب) ٧( و تفننحيتفر

گرام شکنجه  گوانتانامو، بب،ي مثل ابوغرئی در زندانھا، در داخل و خارج از امريکای و علنی مخفینھارا در زندا

 امريکا ھمه ی خرابکار- یستي تروریمانھا و سازیتي امنسيلو ارتش، پی رد پاکه ی کنند؛ در حالی مستيو سر به ن

 ی حتسمي سادیماري مبتال به بئی امريکااني نظامکه ی در حالنند،ي آفری جھان فاجعه مۀ گوش-روزه در گوشه

 بي امريکا با وجود قرکه ی؛ در حال)٨( کشندیضرب چوب و چماق مه  باي بندند و ی را ھم به رگبار مواناتيح

 صحبت مقامات اي کرده،  آمي تقسی نظامی فرماندھۀ منطق١٠ مختلف، جھان را به ی در کشورھای نظامگاهي پا٩٠٠

 که مردم ی وقتايآ! ست؟ي نشرمانهي بی گستاخکي وقاحت آشکار و کي » امريکاارتش ی اخالقیارزشھا«امريکا از 

 ی شده، با بمبھاقي رقموي آغشته به اورانی خود با بمبھای و در خانه ھای مختلف در محالت مسکونیکشورھا
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 راني پودکانشان، شوند، زنان و کی ھدف قرار داده مني و با سرنشی بیماھاي سنگر کوب، با ھواپی با بمبھا،یفسفر

 شود، ، مناطق ی برده مغماي تاراج و به شاني ھايم و موزشاني و معنوی مادی شوند، ثروتھایو جوانانشان کشتار م

ه  ب» ارتش امريکای اخالقیارزشھا« گردد، صحبت از ی و نابود مراني شان وی و آثار باستانهي و ابنیمسکون

  !ست؟ي تف سر باال نکي ۀمنزل

 سازمان سي کنند، آلن دالس، رئی مدي دولت امريکا بر آن تأکی را که امروز مقامات رسمیي اخالقیارزشھا

 ني بدیر جمع نچندان بزرگ در حضو١٩۴۵، ھنوز در سال ١٩۶١ -١٩۵٣ ی در سالھا»ايس« امريکا یجاسوس

  : کردحي تشربيترت

 کي در -یانتکاري و خسمي، خشونت، سادی که سکس پرست“یھنرمندان”اصطالح ه ما با تمام امکانات، از ب« 

  . کردمي خواھیباني و پشتتي دھند، حمای را به شعور بشر ُحقنه کرده، رسوخ میکالم، ھر نوع سقوط اخالق

ه طور مستمر و فعاالنه مقامات را به  سر و صدا، اما بیما ب. مي دھیورھا رواج م را در کشیجي ھرج مرج و گما

 کي را به ی سر و سامانی و بسميما بوروکرات.  دادمي سوق خواھی مرامی و بی خوارت استبداد، رشویسو

ده از  مانادگاريه  بۀ و کھنه مفھوم مسخرکي به ،ی صداقت و راستنصورت،يدر ا.  کردمي خواھلي تبدلتيفض

 به ادي اعت،یاکاري و رئی  دروغگو،ی و گستاخیتخم خودسر.  خواھد شدلي کس، تبدچي ھی برارالزميگذشته و غ

 ی خلقھا را بني بی و دشمنسميونالي ناس،یانتکاري  خ،ی شرمی و بگري از ھمدیوانيالکل و مواد مخدر، ترس ح

 تي به ماھی کماريواقعا بسای  عده ،ی کمۀ عدو فقط.  خواھند دادفه آنھا شکوۀ کاشت و ھمميسر و صدا خواھ

  به آلت تمسخر م،ي دھیآنھا را ھم در تنگنا قرار م.  دھدی می که چه رودي خواھند فھماي خواھند برد یله پأمس

  ).٩(»ميابي ی آنھا را مدني جامعه نامی بدنام کردن و تفاله ھای  راھھام،ي کنی ملي تبدگرانيد

 و تا کجا گسترش و ی کرد، در چه سمتفي که آلن دالس تعریئ امريکای آن ارزشھاميني حال ببف،ي توصني ابا

 نام » ارتش امريکای اخالقیارزشھا«عنوان ه  دولت امريکا از آنھا بی کنونیتوسعه داده شده است که مقامات رسم

  ! برندیم

 ای  نقطهچي در ھ،ی کشورچيھ دھد که، امروزه در ی امروز جھان نشان مۀ آشفتاريشدت نابسامان و بسه  باوضاع

 و مي مستقۀ بدون مداخلیستي تروراتي و عملی بمبگذارچي ھ،ی کشت و کشتارچي ھ،ی آشوب و اغتشاشچياز جھان، ھ

 ی امريکا روی خرابکار-ی جاسوسیھا و سازمانیتي امنی شرکتھا،ی و خصوصی دولتی دولت، ارتشھاۀاني مخفاي

 ني چنجهي نتم،ي بر شماردي فھرست مختصر و مفکي را در ئی امريکایشھا ارزمي اگر بخواھن،يبنا بر ا.  دھدینم

  :خواھد بود

   ؛ی دولتسمي و ارتقاء آن به سطح ترورسمي ترورۀ توسعــ

 دست نشانده و تجاوز به استقالل و ی مستقل با دولتھای دولتھاضي تعوی برای انجام کودتاھا و تھاجمات نظامــ

   کشورھا و خلقھا؛ یآزاد

   ؛ی جھاناسي در مقی و مزدوریانتکاري خجيو ترــ

   ؛ی و جنگ افروزیگري نظامۀ توسعــ

   کشورھا؛ی ثبات سازی بی برای و خرابکاری بمبگذاری کاربرد روشھاــ

 ی ھایماريو ب...)  و»یخوک«، »پرندگان« انواع آنفلوآنزاس،ي سفلدز،يا (یشگاھي آزمایھايماري بۀ اشاعــ

  ؛یتي و امنی نظامیروھاي نانيخصوص در مه  ب،یستيساد

   ؛ی و نسل کشئی و ھرج و مرج، آدمربای ناامنجادي اــ
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   بدن انسان؛ی گسترش استعمال مواد مخدر، رواج داد و ستد انسان و اعضاــ

 خلقھا و ني بی در جوامع و تشکلھا، خصومت و دشمنیجي و گی تفرقه، تشتت فکرجادي ایزمھاي استفاده از مکانــ

   ؛ی مذھب- یني مختلف دی فرقه ھاني و بهي ھمسا دوست ویملتھا

   بر مردم جھان؛ ی خانمانی ب،ی گرسنگ،یکاري فساد، فقر، فحشاء، بلي تحمــ

   ؛ی فرھنگ،ی اقتصاد،یاسي س،ی فکر،ی مستمر انواع سقوط و انحطاط اخالقۀ و توسعغي تبلــ

  ؛یرحمي و ارعاب، شقاوت و خشونت، قساوت و بدي تھداستي از سیروي پــ

   ؛ی گری و الابالی ولنگار،ی اعتمادی و بی اعتنائی رواج بــ

غ و کاربست ي کالم، توسعه، تبلکي در ،یئ سارقانه، غارتگرانه و قمارخانه ی اقتصاداستي به سهي تکــ

 تا کنون بدانھا شيداي ھستند که دولت امريکا از بدو پئی آن ارزشھاۀ ھم،یستي و شبه فاشیستي فاشیکردھايرو

  . بوده و ھستدبنيپا

  

  :ئی امريکای شناخت ارزشھای برای نشانچند 
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