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  امريکاکودتای نظامی در 
  : مترجمۀمقدم

  :نظر می رسده  نوشتار پيش رو ضروری ب مرکزیۀمسألچند توضيح مختصر در مورد 

گردد که  تقديم می» باشگاه ضد انقالب«و » نکودتا و ضد کودتا در واشنگت«:  ديگرۀانضمام دو مقاله ــ اين مطلب ب١

  .کند  مجموع ھر سه مقاله، ميدان نگرش به موضوع را فراختر میۀمطالع

ه اما ب. عنوان مشھورترين ارتش خصوصی نامبرده استه  ب»واتر کبل«قاله، مؤلف محترم فقط از شرکت ــ در اين م٢

خارج از کشور، بسيار پيشتر  در امريکاعنوان ارتش خصوصی ه نظر مترجم، تشکيل سازمان القاعده و گروه طالبان ب

 - يلتسين- وفئي ياکوفل-چوفربو باند مزدور گ-روه يھودائی داخلی بود که با استفاده از آنھا و گ»واتر کبل«از 

  . متالشی سازدهزانو درآورده برا  توانست اتحاد شوروی - شواردنادزه

، پس از رسوائی اشغال نظامی افغانستان و امريکاکه شاھديم امپرياليسم جھانی و در رأس آن، امپرياليسم  ــ ھمچنان٣

ن، دولتھای دست  النصره، اخوان المسلمين و ھمچنيةعراق، رويکرد استفاده از ارتشھای مزدور مثل القاعده، جبھ

کار بست ه  بارا برای اشغال و ويرانی ليبي... ی، مانند ترکيه، قطر، عربستان سعودی، اردن وئنشانده و مزدور منطقه 

  .جنگد و با ھمين روش نيز از دو سال پيش در سوريه می

سخن » تمی به سرقت رفته، با کاربرد تسليحات اامريکاترورھای جمعی در داخل «ــ در اين نوشتار از احتمال انجام ۴

 بدين امريکاولين ؤاز سوی مقامات و مس» تسليحات اتمی به سرقت رفته «مسأله مترجم، طرح ۀعقيده می رود که ب

 کاربرد اين نوع سالحھا در ،وليتؤمنظور گريز از مسه ئيھا بامريکاسبب تأمل برانگيز است که، بعيد ھم نيست 

که با چنين زمينه سازی قبلی، در سوريه نيز  کما اين.  را مطرح کرده باشندجنگھای نيابتی، پيشاپيش چنين موضوعی

  .ائی استفاد کردندييمکاز تسليحات 

***  

  

  امريکاکودتای نظامی در 

 نظامی ۀھيچ رازی در اين نيست که بودج. کند ی مدرن، امپراتوری روم را يادآوری میامريکا نظامی شدن ۀدرج

 برای جنگ  اساساً امريکاصنايع . ع ھزينه ھای نظامی ھمه کشورھای جھان بيشتر است از مجموامريکا ۀاياالت متحد

درست به .  نيروی کار ارزان را به کشور سرازير کردامريکاکه توليد محصوالت غيرنظامی  کنند، برای اين کار می
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ير اين صورت، انبارھا خيلی زود در غ. زيرا، بمبھای توليد شده بايد منفجر شوند.  بايد دائما بجنگدامريکاھمين سبب، 

  . را نشان دھيمامريکاکنيم شباھتھای تاريخ روم و  سعی می. »دھند مردم کار خود را از دست می«شوند و  پر می

او کسانی را که استطاعت مالی .  قبل از ميالد، گايوس ماريوس، سردار روم اصالحات نظامی انجام داد١٠٧در سال 

کرد،   تجاوز نمیآسوف ۴٠٠٠عبارتی، صفوف ارتش را با مردمانی که دارائی آنھا از ه ب. دنداشتند، به ارتش جلب کر

 را برای افزايش ناگھانی شمار پرسنل ارتش ئی انبوه مردم فقير در روم، فرصتھاۀوجود تود. تکميل کرد ،ءيعنی فقرا

ر يياصالحات به تغ. ريافت می کردند دهسپاھيان، سازوبرگ جنگی کامل و حقوق و مزايای مکفی از خزان. فراھم آورد

سيل لومپن ھا به ارتش پيوستند و از يک ارتش مرکب از شبه . ترکيب اجتماعی ارتش روم و ماھيت آن منجر گرديد

برای مبارزه بر سر را اين وضعيت شرايط استفاده از ارتش . ی مزدور بدل گرديدئنظاميان مدنی به يک ارتش حرفه 

 ۀدور. جنگيدند پرداختند، می فرمان سردارانی که حقوق آنھا را میه ت، زيرا سربازان بقدرت در روم فراھم ساخ

 به نبرد آنتونی با آکتاويان و پومپهبا سزار  جنگيد، پس از آن سوال با گايوس ماريوس. جنگھای داخلی آغاز شد

 »وران سربازتامپرا« بين وری روم گرفتار ھرج و مرج جنگ دائمیتو در قرن سوم پس از ميالد، امپرا. پرداخت

  .گرديد

 لغو گرديد، ارتش ١٩٧٣ پس از امتناع جمعی سربازان وظيفه از رفتن به جنگ ويتنام، در سال امريکانظام وظيفه در 

  .اين راه حل، درست شبيه اصالحات گايوس ماريوس بود. ی شدئقراردادی شد، حرفه 

اشغال .  گسترده از آن مجوز کنگره الزامی استۀ استفاد تشکيل می يابد و برایامريکااما ارتش از شھروندان 

ھا نيز ناراضی  یئ از تلفات، حتی ارتش متشکل از حرفه امريکاکشورھای افغانستان و عراق ثابت کرد که جمعيت 

. سرعت نيرو جمع کردنده دند، بيجنگ  میامريکادرست به ھمين سبب ھم، ارتشھای خصوصی، که ھمراه با ارتش . اند

 ١٩٩٧واتر در سال  کبل. ترين آنھاست مشھورامريکا» واتر کبل«شرکت . کند ت آنھا اما ھيچ کس را نگران نمیتلفا

 اريک پرينس ساله، ٢٧، ستوان )»گربه ھای دريائی« (امريکا تفگنداران دريائی ۀ افسر سابق نيروی ويژۀوسيله ب

)Erik prince( ،ال کالرک و مربی تيراندازی کاربردی )Al Clark(که به پشتيبانی و یيتعنوان شرکت امنه ، ب 

شرکت امنيتی با گذشت زمان به شرکت نظامی . تدارک عمليات نظامی و امنيتی مشغول خواھد شد، تأسيس گرديد

واتر، که کارکنان آن در جنگ افغانستان شرکت کردند،  کمشاور امنيتی بل  شرکت٢٠٠٢در سال . خصوصی بدل شد

 ۶٠عنوان يکی از ه ب»واتر کبل «ۀ، سروکل٢٠٠٣از سرنگونی رژيم صدام حسين در سال بی درنگ پس . تأسيس شد

ليس عراق و ھمچنين، پشتيبانی نيروھای اشغالگر وشرکت امنيتی در عراق پيدا شد و آموزش نيروھای مسلح جديد و پ

 چھار تن از اعضای که ، زمانی٢٠٠۴ چدر ماه مار» واتر کبل«اولين تلفات را ارتش خصوصی . را برعھده گرفت

 نفر مزدور در اين کشور حضور ٩٨٧از عراق، » واتر کبل«ھنگام خروج نيروھای . تحمل شدآن کشته شدند، م

حق » واتر کبل«.  در جنگ عراق شرکت داشت٢٠٠٩اين شرکت تا سال .  بودندامريکا ۀ نفر آنھا تبع٧۴۴داشتند که 

 اساس ارزيابی ھای کلی، تلفات انسانی اين شرکت در عراق در حدود بر. دارد شمار تلفات پرسنلی خود را اعالم نکند

 نام خود را به »امريکاواتر  کبل« ٢٠٠٧بر سال ودر ماه اکت.  نفر بدون احتساب آمار رسمی تلفات جنگی بود٧٨٠

مدير کلی ، اريک پرينس، بنيانگذار شرکت از مقام ٢٠٠٩در سال . ر داد و آرم جديد برگزيدييتغ» واتر جھانی کبل«

نام گذاشت که ھمچنان از » ايکس ای« خود را رسماً » واتر جھانی کبل«، بروری کرد و در ماه فءشرکت استعفا

  .استفاده می کند» امريکا ۀمرکز آموزش اياالت متحد«عالمت 

آمد در.  پيمانکار بزرگ قرار گرفت که بيشترين سود را از جنگ عراق بردند١٠واتر در رديف يکی از  کشرکت بل

  :آن» کارھای«ه ای از واين ھم چشم.  بوددالر ميليون ٣٠٠ ميليارد و ١شرکت امنيتی از فعاليت در عراق بالغ بر 
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 تن ديگر ١٨ شھروند غيرنظامی عراق را کشته و ١٧ کارکنان شرکت در جريان تيراندازی ٢٠٠٧مبر سال  در ماه سپت

عالوه بر آن، اين شرکت به قاچاق اسلحه و ھمچنين به تيراندازی . را که کودکان نيز در ميان آنھا بودند، مجروح کردند

 ٢٠٠۶مبر معاون رئيس جمھور کشور در ماه دس و قتل محافظ ٢٠٠۴تظاھرات مسالمت آميز مردم عراق در سال 

  .مظنون است

امنيت خود  از ھزينه کردن ھيچ پولی برای حفظ امريکاھيچ سّری در اين نيست که اشخاص و شرکتھای ثروتمند در 

با رشد روزافزون . کنند ليس پول ھزينه میوآنھا برای ساختارھای امنيتی خصوصی بيش از پ. ورزند دريغ نمی

درست به ھمين . شود  متوسط، شکاف ميان نخبگان و پائينی ھا ھر چه عميق تر میۀ و کاھش طبقامريکانابرابری در 

ھمزمان با اينھا، بارک اوباما ممنوعيت . دھند ی تشکيل میسبب است که نخبگان، ارتش و ساختارھای امنيتی خصوص

 اما در حالی. در واقع، او خلع سالح شھروندان عادی را خواستار شد. فروش آزاد اسلحه به شھروندان را پيشنھاد کرد

 به قدرت رسزا يا سوالو زمانيکه يک . شود  نخبگان میۀکنند، آنھا نيز وابست که نخبگان به مزدوران نظامی تکيه می

  . باشيمامريکاتوانيم شاھد کودتای نظامی در  برسد، می

 به امريکا ۀ، فرمانده حملتومی فرنکس ژنرال ٢٠٠٣مبر سال در ماه نو. مدعا وجود داردشواھدی دال بر تأئيد اين 

شيرازه «د  می خواھامريکايک حمله تروريستی جدی به اياالت متحده : تا آنجا پيش رفت، که پيش بينی کرد بغداد،

ه الزم است قانون اساسی ب«: شود  بررسی اين ايده میۀ، و در چنين شرايطی او آماد»قانون اساسی ما را از ھم بگسلد

 و مشاور ورياشرکت کننده در جنگ ک(ئی، چالمرس جونسون امريکاپرفسور . »سود شکل مديريت نظامی اصالح شود

من يقين دارم که جورج بوش و ديک چنی کشور را «:  نوشت٢٠٠٧در سال ) ١٩٧٣ -١٩۶٧سازمان سيا در سالھای 

وجه به حل  ھيچه به بن بست خطرناک سوق دادند، ولی در اين کار فقط آنھا مقصر نيستند، و خلع آنھا از قدرت ب

، حداقل از جنگ جھانی دوم شروع و رشد امريکاۀ بحران مديريت دولتی در اياالت متحد. مشکل کمک نخواھد کرد

 مقننه و قضائيه، ريشه ھای بلندی در مجتمع صنايع ۀو الغر شدن قو »وری رياست جمھوریتامپرا «ۀتوسع. استکرده 

که، وسيع ترين محافل اجتماعی به اين نتيجه رسيده اند که، انگار ارتش  طوریه  پس از جنگ دارند، بۀنظامی دور

 کند که يک پادشاه عادی مشکل می چنان اداره میرئيس جمھور کشور را ھم اينک . کارآمدترين نھاد دولتی ما است

 او سازمان سيا و ارتش شخصی در اختيار دارد که از کنگره، مطبوعات يا جامعه تبعيت نمی. توانست آنطور اداره کند

ھزينه ھای تسليحات را بدين خاطر تا حداکثر . دھد، محرمانه است کنند، زيرا، ھر کاری که سازمان سيا انجام می

کنند که بتوانند ھر نماينده ای را که اگر بخواھد به نظام جديد تسليحاتی رأی منفی بدھد،  در اقالم بودجه قيد میممکن 

 پايگاه نظامی ٧٣٧(من مطمئنم که نگھداری امپراتوری خارجی ما .  به بيکار کردن رأی دھندگان خود متھم سازندفوراً 

 پايان بگذارد و در ۀز دارد که ناگزير به دمکراسی مخصوص ما نقطبه چنان منابع و ھمت عالی نيا) در سرتاسر جھان

  .» نھائی، به يک ديکتاتوری نظامی يا معادل مدنی آن فرابرويدۀنتيج

 پايگاھھای نظامی ۀبر ھمواز اول اکت«: رسد نظر میه اطالعاتی که پائيز سال گذشته در اين بستر آشکار شد، جالب ب

ولی، تا آنجا که معلوم است، . حالت آماده باش جنگی در آورده ا دولت بارک اوباما ب در داخل و خارج کشور رامريکا

  میامريکا آن به دورتر از حدود ۀدشمن، داخلی ناميده شد، ولی ريش. ھيچ تروريستی اياالت متحده را تھديد نمی کرد

و برای پاسخ دادن به » برکنار شد«ابر  از فرماندھی يکی از سه گروه ناو ھواپيمگائوته. چارلز مامروز دريادار . رسد

گو با وزير دفاع، که در  و چنين تصميمی بر اساس گفت. سؤاالت بازپرس ھا به برمرتون، واشينگتن، فراخوانده شد

پايان مذاکره گفت که گائوته جزئی از گروه افسران نظامی مظنون به طراحی ساقط کردن دولت بارک اوباما در 

دھھا افسر اخراج شده اند و تحقيقات در . اين يک حدس و گمان نيست. است جمھوری بودصورت انتخاب وی به ري

 مستقيم با عناصر افراطی در حزب جمھوريخواه و با البی ۀ آنھا رابطۀھم. مورد صدھا افسر ديگر نيز ادامه دارد
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 از دھند که دولت قبالً  ی از آن میاين اطالعات گواھ. اطالعات از باالترين سطوح به پنتاگون داده شد. اسرائيل داشتند

، به اسرائيل و وال امريکا ۀامروز معلوم شده که نظاميان کليدی، بيشتر از اياالت متحد...  آنھا خبر داشته استۀبرنام

عالوه بر غصب قدرت، . استريت وفادار بودند و شورش بعد از انتخاب رياست جمھوری را برنامه ريزی می کردند

 اعالم قانون وضعيت ، با کاربرد تسليحات اتمی به سرقت رفته،احتماالً ، امريکاای جمعی در داخل سازماندھی ترورھ

از .  خليج فارس جزو برنامه آنھا بودۀجنگی، حمله به عراق و ايران با کمک عربستان سعودی و کشورھای حوز

 آنھا زير نظر ۀئه گران شناسائی شدند، ھم آنھا نه تنھا پنتاگون، حتی سازمانھای امنيتی ھم اطالع داشتند؛ توطۀبرنام

  . »دست آمده استه  اطالعات از بيش از يک منبع رسمی بۀھم. ويژه آرام ھم نگرفته انده ھستند، آری آنھا ب

***  

  کودتا و ضد کودتا در واشنگتون

txt.bbj9pi87jh.z8vdceee/us.sipressa.www://http  

 ١۵:١٨ ساعت ١٣٩١ ]دلو[ بھمن٩
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می خواھند متکی به جنگھای سايبری، پھپادھا، . گروه طرفدار اوباما در صدد اجتناب از تعھدات مرسوم ھستند

ای تروريستی، بمباران، يورشھای ناگھانی توسط نيروھای ويژه، و جنگ اقتصادی در قالب تحريمھای تجاری عملياتھ

   . می باشند تکنولوژيکو توقيف کشتيھای حامل کاالھای

سرھنگ "، ١۶۴٨در جنگ داخلی انگليسی . ويه و تطھير می کنندسبعضی اوقات ژنرالھا سياستمداران را پاکسازی، ت

و عروسکھای .  برکنار کردند، نظاميان بودندۀازانش اعضای طوالنی مدت پارلمانی را که مخالف سلطو سرب" پرايد

يک دسته از ژنرالھای توطئه گر از قرار معلوم ٢٠١٢در سال . ی معروف شدندئعنوان پارلمان دنبه ه باقيمانده ھم ب

 که اطالعات حساسی در ا در ليبيامريکاشتن سفيرک( بنغازیۀتوانند کاخ سفيد را با به صحنه آوردن حادث فکر کردند می

عنوان يک سيگنال برای اجرای کودتای سرد تحت پوشش ه برای ميت رامنی محفوظ دارند، و از آن ب) اختيار داشت

در محاسبات آنھا غلط از آب .  ھمراه با تقلب کامپيوتری انتخابات استفاده کرده، و اوباما را ساقط نمايندانتخابات احتماالً 

  . آمد

 در حال بر کناری تعدادی از مقامات اطالعاتی و نظامی که در حکومت اوباما و کنترل کنندگان تشکيالتی ظاھراً 

  .  ھستند،عمليات غير قانونی ساقط کردن اوباما و جايگزين نمودن رامنی دست داشتند

 يا - گيرد  اطالعاتی صورت میۀ تخلي که در طول اين روابط-ط نامشروع جنسیباين خانه تکانيھا با پوشش وجود روا

رسد، با اين اميد که مقداری از مکانيسم ھای واقعی  خاصه خرجيھا و سوء استفاده ھای مالی به اطالع عمومی می

مند ھستند که جنگھای استعمارگرانه ھمچنان توسعه ه دسيسه چينان نظامی عالق. قدرت از چشمان تيز مردم پنھان بماند

  . ل عراق، افغانستان و البته حمله به ايرانو گسترش يابد، مث

  

  دنبال جنگ با ايران بود ه ژنرال پترائوس، نو محافظه کاری که ب

رئيس سيا، ويکی از سردمدران طرفدار شروع " ژنرال ديويد پترائوس"از مھمترين نمونه ھای اين قبيل نظاميان سقوط 

به نتيجه اين شد که يکی از لحظات کم نظير . ن رابطه نقش دارندجنگ با ايران بود، و چند مقام دغلباز ديگر که در اي

 کافی اطالعات داشتند تا بفھمند که ۀ که به اندازئیوطئه گر يا دولت نامرئی توسط آنھات ۀ از شبکئیوجود آمد و بخشھا

  . لکن اين عزل شدنھا فقط سطح ظاھری را خراش داد. چه می بينند، لو رفت 
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 مورمونھای ئیمتشکل از نئوکانھای سازمان يافته، باقی مانده ھای گروه بوش، و اعضاء مافياپشتيبانان ميت رامنی 

خواھند جنگھای تجاوزکارانه و  اينھا می.  يک پايگاه نسبتا محدود دارند، ھستند-  اطالعاتیۀمرتجع که در ساختار جامع

ھمچنين عاشق قتلھای تروريستی . باره پا بگيرد دوامريکا دلخواه برای سياست خارجی ۀعنوان گزينه بمبارانھای عمده ب

  .  در خاور ميانه می باشندامريکاپھپادھا ھستند ، و خواھان حضور قابل توجه نيروھای نظامی متعارف 

اين . دھند و نظاميان مخالف جنگ با ايران را تشکيل می" برژينسکی"پشتيبانان اوباما متشکل از گروه نرم قدرت 

 متکی به امريکا استفاده از نيروھای نظامی متعارف احتراز دارند، و می خواھند ۀگ در زمينگروه از تعھدات بزر

مھای ، و جنگ اقتصادی در قالب تحريهجنگھای سايبری، پھپادھا، ترور، بمباران، حمالت ناگھانی توسط نيروھای ويژ

ھدم نمايند، اشغال يا بمباران مستقيم وقتی می خواھند کشوری مثل سوريه را من.  باشدتجاری و تحريمھای تکنولوژيک

 القاعده ھستند که ۀ مثل ترکيه و فريب خوردگانی مثل شبکئیدنبال کشورھاه بلکه ب.  را نمی پسندندامريکاتوسط ارتش 

و بيش از .  بجنگند تا به منافع دو برابری دست يابند، يعنی ھم دشمن و ھم ھمپيمان را ضعيف نمايندامريکابه نيابت از 

  .  اينھا انقالبھای رنگين و براندازی نرم از درون، دلخواه ترين سياست خارجی آنھا استۀھم

  

  شب دشنه ھای بلند 

 برکنار ٢٠١٠جنگ افروزی که در سال " ژنرال استنلی مک کريستال " امريکاعداوت اوباما با عضو کليدی ارتش 

  . ه استعنوان دوست ژنرال پترائوس بر جسته گرديده گرديد در سخنانی ب

شرح زير ھستند که يا عزل شده و يا ھدف رسوا سازی و تحقيقات ه عالوه بر اين دو ژنرال، افسران ديگری ب

  .اطالعاتی جنجال برانگيز قرار گرفته اند

عھده داشت ه  فرماندھی نيروھای مستقر در افغانستان را ب که اخيراً ئیژنرال جان آلن، از فرماندھان تفنگداران دريا

معرفی شود، ولی در " آدميرال ستاوريديس"عنوان فرمانده عالی ناتو جايگزين ه شکل شده است، او قرار بود بدچار م

خانم "آلن، متھم است که روابط نامناسبی با . ر رئيس جمھور اوباما اين موضوع را مسکوت گذاشته استضحال حا

 اجتماعی ۀخانم کلی در حلق.  خوام داشته استۀنوادلبنانی االصل از خا" خانم جيل کلی" و ئیميزبان فلوريدا" تامپا

 طی نامه ای آلن و پترائوس، مشترکاً .  مک ديل، مرکز فرماندھی اياالت متحده نفوذ کرده بودئیژنرالھا در پايگاه ھوا

يل  صفحه نامه يا ايم٣٠٠٠٠آلن ھمچنين متھم است که طی چند سال اخير . به يک قاضی از خانم کلی دفاع کرده بودند

  . برای خانم کلی ارسال داشته است

 نيز بوده واز قرار معلوم اوليتش ليبيؤفريقا؛ که يکی از مناطق تحت مسا در امريکاژنرال کارتر ھام، فرمانده نيروھای 

رفت و  شمار میه  در شھر بنغازی که در حقيقت پايگاه رسمی سيا بامريکااز اعزام نيرو برای دفاع از کنسولگری 

بر و اکت١٨در تاريخ .  خوداری نمود، گرديده بودامريکاف حمله قرار گرفته و منجر به کشته شدن سفير  ھدشديداً 

 ۀ گفته شد که آلن با اراداز طرفی نيز رسماً .  پانتا وزير دفاع، اعالم کرد که ژنرال آلن را معزول کرده است٢٠١٢

  . ن را فرا گرفتريشانی واشينگت روز سراسيمگی و پدر اين رابطه چندين. خودش بازنشست شده است

به " ری ميبوس "امريکا ئی توسط وزير نيروی درياآدميرال جيمز ستاوريديس، فرمانده عالی ناتو، بر کنار شده، رسماً 

  .  شخصی توبيخ شده بودۀاتھام ھزينه کردھای خوش گذران

وليت آماده ؤفريقا مسا مستقر در ائیامريک فرماندھی نيروھای ٢٠٠١١ تا ٢٠٠٧ژنرال ويليام کيپ وارد، که از سال 

 دولتی و منابع ديگر برای دالر متھم به ھزينه کردن چند صد ھزار ، ظاھراً  را بعده داشتاسازی و ھدايت تھاجم به ليبي

تحقيقات از عملکرد وی به مدت يکسال .  خود، سفرھای تفريحی و پروازھای شخصی لوکس داشته استۀاعضاء خانواد
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 نقدی، تنزيل ۀ جريمدالر ٨٢٠٠٠مبر اعالم گرديد که ايشان محکوم به پرداخت  نو١٣شته است؛ لکن در و نيم ادامه دا

  . حقوقی شده استۀدرجه و رتب

 کل بازرسی وزارت دفاع مورد ۀژنرال پاتريک او ريلی، مدير آژانس دفاع موشکی پنتاگون، نيز توسط رئيس ادار

و ترساندن و تحقير کردن زيردستانش و ھمچنين ايجاد محيط کاری وحشت اتھامات ا. سرزنش و توبيخ قرار گرفته است

اتمام برسد انجام گرفته و به ه  کاری معمول بۀ سال دور۴که  برکناری او قبل از اين. آفرين برای کارکنان بوده است

  از سویت رقت آوری در صحن کنگرهصوره  عزل اين ژنرال سه ستاره بۀنحو.  سرلشگری تنزل يافته استۀدرج

  . رود مورد اعتراض واقع شد شمار میه عنوان يک نژاد پرست مرتجع به  جمھوريخواه آالباما که بۀنمايند" مو بروک"

 در دريای عرب، در استانيس بود که اخيراً . اس.اس.دريادار دوم چاک گائوته، فرمانده گروه رزمی ناو ھواپيمابر يو

دريادار گائوته . ی ديگر، يا برای تحريک در خليج تانکين مستقر شده است احتمالۀنزديکی ايران و اھداف تجاوزگران

موريت خود در خاور ميانه مورد تحقيق أ محل مۀجا در منطقه خاطر رھبری نامناسب و صدور قضاوتھای نابه  باخيراً 

  . و ارزيابی قرار گرفته است

کارولينای شمالی، و مرد  "براگ "سرتيپ جفری سينکلير، فرمانده دوم لشکر ھشتاد دوم ھوابرد مستقر در قرار گاه 

کليدی عملياتھای لجستيکی برای افغانستان بوده است که متھم به اعمال تجاوز به عنف و روابط نامشروع با يک 

خرابکاری در مسير پيگرد قانونی اعمال او . باشد  می،ود به واحد تحت امر خود منتقل نموده بنث که عمداً ؤسروان م

از طرفی . که پرونده را از دادگاه بيرون بکشند نيز زياد است احتمال اين.  جداگانه ای داردۀعمل آمده پرونده  بکه قبالً 

  . تصويربرداريھای مستھجن و دائم الخمر بودن نيز از ديگر اتھامات وی می باشد

جرم ه وانديگريفت ، و دو افسر ارشد ديگر که ب. اس.اس. دارالک، افسر فرمانده ناوچه يو.ای. فرمانده جوزف 

. ميخوارگی و ارتکاب اعمال قبيح در حين ديد و بازديد از بندر روسی والدی وستوک از مقام خود بر کنار گرديده اند

طبق .  دولت پوتين بوده است فرار از تحريکات عليهتوضيحات در اين رابطه مخدوش است، ولی ھدف احتماالً 

  . اخراج گرديده اند٢٠١٢ در طول سال ئی افسر نيروی دريا٢٠عمل آمده بيش از ه محاسبات ب

 شرکت جنگ افزار سازی الکھيد مارتين، پيمانکار دفاعی ئیعنوان رئيس و افسر اجراه کاباسيک، ب. ای.کريستوفر

رياست عالی الکھيد، " راب استيونز. "م خود عزل شده است نيز از مقا٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ درسالھای امريکائیدرجه يک 

 روابط غير اخالقی جنسی با زيردستانش بوده ۀ کنندءدرخواست تحقيقات ھمه جانبه ای را در مورد وی نموده که افشا

  .  و سايبری باور نکردنی است جنگھای الکترونيکۀمقدورات و توانمنديھای الکھيد در زمين. است

ژنرال مارتين "ی گيری انتخابات رياست جمھوری خاتمه يافت، پانه تا وزير دفاع به أجشنبه که ربعد از روز پن

رئيس ستاد کل نيروھای مسلح، از متحدان اوباما، دستور داد بازنگری وسيعی در خصوص خالفکاريھا وسوء " دمپسی

 بايد فکر کنند که اين گونه تحقيقات و اً در اين رابطه اذھان عمومی ظاھر. رفتارھای افسران ارشد نظامی را آغاز کند

 از قبيل روابط نامشروع، اذيت و آزارھای جنسی، حيف ميل و اختالسھای مالی ئیدليل سوء رفتارھاه  ببازنگريھا کالً 

داری از  کودتا به طرفۀنی که مرتبط با نقشت که نوعی تسويه و پااليش نظامياولی واقعيت اين اس. باشد و غيره می

  .  می باشد، دست داشتند٢٠١٢بر و اکت-مبرنی در ماھھای سپتميت رام

 مشکالت بيشتری برای نتانياھو نخست وزير ، احتماالً امريکابا برکناری و اخراج اين اشخاص از ساختار نظامی ارتش 

ه اين ک با توجه به اين.  پيش خواھد آمد،رژيم اسرائيلی در جھت شروع جنگ عليه ايران طبق طرحی که ديده بودند

نديشيم که حاال دو برابر م خورده شده است، بايد به اين بي توطئه گر و جنگ طلب اکنون تبديل به حيوانی زخۀشبک

  .خطرناک شده اند
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  روش ماتاھاريس 

 ۀکارمی رفت، و در نھايت اسرار آنھا را پس از تخليه اين روش برای فريب دادن و اغوای ژنرالھای فرانسوی ب

  . داستان خلع پترائوس نيز با پوشش روابط نامشروع با پائوال برادول بود. لين ارسال می کردنداطالعاتی برای بر

  . توطئه گران سقوط کرده ولی از ميدان خارج نشده اندۀشبک

در بھار .  و سنگين فعال بوده اندئیصورت استثناه  ب٢٠٠١مبر  سپت١١ از زمان حمالت امريکا توطئه گران ۀشبک

 نظامی به سوريه را به نيابت از ۀمعاون اول بوش بحثھای موفقيت آميزی درخصوص تدارک حمل "ديک چنی"٢٠٠٧

  .رفت به انجام رساند شمار میه دسيسه گر که در واقع سخنگوی آنھا بۀ اين شبک

ی کروز در شرايط ئ فروند موشک ھسته ۶ مسلح به ۵٢- يک فروند بمب افکن بی٢٠٠٧مبر  سپتست وگادر ماھھای 

 توطئه گر ربوده شده و از آمريت قانونی و فرماندھی اياالت متحده خارج گرديده از داکوتای شمالی ۀتوسط شبکآماده 

اين . موريت بمباران در منطقه ای از خاور ميانه به پرواز در آمدأ برای يک مسوی لويزيانا و در مسير خود احتماالً ه ب

وزير دفاع وقت، وزير نيروی " رابرت گيتس"ماه بعد  يک. قف گرديد بارکسدال لويزيانا متوئیبمب افکن در پايگاه ھوا

دليل مديريت ضعيف در حفظ سالحھای ه  را بئیرئيس ستاد نيروی ھوا" مايکل موسلی"و " مايکل دبليو وين "ئیھوا

  . ی معزول نمودئھسته 

 آتش را ۀ چه کسی بايد تکمکه و بدون شک، اين" یئايمنی ھسته "موضوع " جيمز شلزينگر"ت ويژه ای تحت نظر أھي

  .  توطئه گر گشوده شدۀسوی شبکه بر اين اساس برای ناظران مطلع پنجره ای ب.  مورد مطالعه قرار دادند،فشار دھد

سعی کرد يک ھواپيمای مسافربری را در " مطلب"ام نه  بئی يک بمب انداز نيجريا٢٠٠٩در روز کريسمس سال 

 گزارش داد که اوباما ».سی .بی .ان«از " ريچارد ولف"، جنوری ماه ۀ اولين ھفتدر طول. آسمان ديترويت منفجر نمايد

گونه ای عمل کرده اند تا مانع از اين شوند که ه در کاخ سفيد به اين نتيجه رسيده که مقامات مشخصی در دولت فدرال ب

  . نندخواستند دولت اوباما را ضايع ک بتواند ھواپيما را سرنگون نمايد، چون می" مطلب"

   طرفداران ميت رامنی جواب نداد کمپيوتریچرا برنامه ھای فريبکاری انتخابات 

تواند   توجيه گر اين مطلب میامريکا اطالعاتی و نظامی ۀ جامعۀپاکسازی بسياری از طرفداران ميت رامنی از پيکر

وريخواھان طبق پيش بينی ھايشان  جمھکمپيوتری ۀباشد که چرا فريبکاری و کالھبرداريھای انتخاباتی برنامه ريزی شد

  .در بسياری از ايالتھا جواب نداده و شکست خوردند

***  

  

  باشگاه ضد انقالب

  )آسيا تايمز، ھنگ کنگ(

  (Pepe Escobar)په په اسکوبار

58506/ewvi/reports/ru/ru.warandpeace.www  

 شيری. م. ا: مترجم

 درصد ذخاير نفتی ٤۵(اکثريت آنھا در روی اقيانوس نفت . آنھا، مرکبند از سالطين، اميران و تئوکراتھای رسمی

 از لندن تا مونته کارلو، از غذاھای لذيذ پاريس تا تسليحات سازمان پيمان -آنھا زرق و برق غرب را. نشسته اند) جھان

بعضی از آنھا با اشتياق به کودتا . آنھا ھمانقدر از دمکراسی بيزارند که از فقر. را می ستايند) تونا(آتالنتيک شمالی 

  .از نظر آنھا ايران شيعه خبيث تر از دجال است. عليه خلق خود و يا ھر اقدام مشابه ديگر دست می زنند
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 به سرکردگی عربستان سعودی ١٩٨١اجازه بدھيد شورای ھمکاری کشورھای عربی حوزۀ خليج فارس را که در سال 

البته جا دارد آن را . و با شرکت امارات متحدۀ عربی، قطر، کويت، بحرين و عمان تشکيل يافت، به شما معرفی کنم

از ديد . ويژه برای نخبگان ناميده شورای ھمکاری ضدانقالبی کشورھای عربی حوزۀ خليج فارس يا حتی باشگاه، ب

 فقط با عبور از روی جسد ٢٠١١ حوزۀ خليج فارس، انقالب بزرگ عربی سال شورای ھمکاری کشورھای عربی

  .موفقيت برسده آنھا می تواند ب)  اشباع شدۀکامالً (

که چگونه دودمان   عبارت از اين است که، صرفنظر از اينمسألهخود مطمئن ھستند؟ ه چرا آنھا تا اين اندازه ب

 و چقدر  را به عصر حجر برگرداندندابا کمک بمبھا ليبيکه   اينجمھوری در تونس و مصر در ھم ريخت، گذشته از

. سوريه را تھديد می کنند، ھيچ اتفاقی در کشورھای عربی عضو شورای ھمکاری حوزۀ خليج فارس رخ نخواھد داد

  .زيرا، آنھا را نه خدا، بلکه غرب مقدس حفظ می کند

  

  .باشگاه اعضاء جديد می پذيرد

 ناتو چ مار٣١ را از زمانی که در ا ھزار مورد بمباران ليبي٣که بخش اعظم کمی بيش از نبايد از نظر دور داشت 

بريتانيا، دانمارک، ھلند، نروژ، قطر  (کشورھای پادشاھی ئیفرماندھی جنگ را برعھده گرفت، تا کنون نيروھای ھوا

ی ئفرماندھی نيروھای نظامی منطقه  با امريکابه ھمراھی جمھوريھای فرانسه و اياالت متحدۀ ) و امارات متحدۀ عربی

  .عمل آورده انده  آن بئیفريقاا

 و ديويد کامرون نخست وزير انگليس کباب امريکادر اين ھفته، چند ساعت قبل از آن که بارک اوباما رئيس جمھور 

اين . ی برشته کرد نفر را ھم کم١٣٠ را کباب و حداقل ا غيرنظامی ليبي١٩بپزند، ناتو » مناسبات ويژه«نام ه خو د را ب

  .عمل مورد استقبال گرم شورای ھمکاری کشورھای عربی حوزۀ خليج قرار گرفت

 مشترک خود سرھنگ معمر قذافی را به کناره گيری و احالۀ ۀاتحاديۀ اروپا و شورای ھمکاری خليج فارس طی بياني

ی آن را ناتو و شورای ھمکاری خليج  که تأمين مالی و تسليحاتئیشورا. قدرت به شورای موقت انتقالی فرا خواندند

  .البته، اين امر ھيچ جای تعجبی ھم ندارد. فارس برعھده دارند

. گاه اردن و مراکش را نيز در ميان خود ببينداعالم کرد، که خرسند خواھد شد ھر شورای ھمکاری خليج فارس اخيراَ 

. ند که نبايد نگران باشدامی کند، بر اين فکر ء برای عضويت در اين شورا تقال١٩٩٩اما در مورد يمن، که از سال 

. ھمۀ آنھا معترضان بی تربيت اند، شما که می فھميد. زيرا اين کشور پادشاھی نيست و عاله بر آن، بی ثبات ھم ھست

عنوان ه  و اتحاديۀ اروپا، بامريکاکه، شورای ھمکاری خليج فارس می تواند با پشتيبانی کامل اياالت متحدۀ  جالب اين

  .ر رژيم را فراھم آورديي شرايط تغدر امور آن شرکت نموده و عمالً » ميانجی«

 اعتقاد دارد، ھمۀ ديگر اعضای شورای ھمکاری خليج فارس Ibadismبه غير از عمان کوچک، که سلطان قابوس به 

  .نيستنداردنی کم » مشاوران« عربستان سعودی نيز - در ماشين سرکوب بحرين. از مذھب تسنن پيروی می کنند

که دارای رژيم   خليج فارس واقع نيستند، اما نه فقط به سبب اينۀطور کلی در حوزه که ب اردن و مراکش با اين

پادشاھی ھستند، بلکه در وھلۀ اول بدين خاطر که چشم ديدن ايران را ندارند، می توانند به عضويت شورای ھمکاری 

  .خليج فارس در آيند

مندی او به بازيھای ه ملک عبدهللا دوم پس از آن که شايعۀ عالق( ببخشيد، عبدهللا دوم پادشاه بازيگر اردن، يعنی،

 توطئۀ شيعه -»ھالل شيعه« حتی در بارۀ ٢٠٠٤، در سال )ملقب شد» پادشاه بازيگر« بر سر زبانھا افتاد، به کمپيوتری

محمد . تئوری عجيبی سرھمبندی کردايران، عراق، لبنان و سوريه برای تسلط برخاورنزديک از راه توسل به زور، 

  .طور يک جانبه روابط ديپلوماتيک کشورش را با ايران قطع کرده  ب٢٠٠٩ششم، پادشاه مراکش نيز در سال 
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 Robert)که رابرت گيتس  ستاره فعاليت ضدانقالبی شورای ھمکاری خليج فارس اندکی کمتر از دو روز پس از آن

Gates) عربستان سعودی، با حمايت نچندان بزرگ امارات متحدۀ . ترک کرد، درخشيد بحرين را امريکا وزير دفاع

عربی، برای حفاظت از خاندان آل خليفه، يعنی خويشاوندان سنی خود در مقابل بحرينی ھا که اکثريت شان در 

ورای ھمکاری ، عبداللطيف الزيانی دبير کل شاتفاقاً . ، به اين کشور لشکر کشيداعتراضات مسالمت آميز شرکت داشتند

  .خليج فارس، بحرينی و ھمکار خاندان حاکم می باشد

، سازمان ملل متحد يا اتحاديۀ اروپا، بمباران ناتو که امريکادر اين ارتباط، ھيچگونه اعتراضی از سوی اياالت متحدۀ 

يدی را عليه  گذشته وزرای امور خارجی اتحاديۀ اروپا تحريمھای جدۀدرعوض، ھفت. عمل نيامده جای خود دارد، ب

 حتی از دورۀ امريکا - طور اتفاقی تنظيم نشده استه ليست اين کشورھا ب.  و سوريه اعمال کردندابالروس، ايران، ليبي

  .ر رژيمھای آنھا تالش می کنديينئومحافظه کاران برای تغ

  

  !ما را ھم به بازی بگيريد

منظور خرسندی ه  بکه مخصوصاً  رس مثل اين تئوکراتيک خليج فا- ناتوی نواستعماری و شورای ھمکاری پادشاھی

 امريکاشورای ھمکاری خليج فارس در پروژه ھای جھانی دفاع ضدموشکی . کمپانيھای اسلحه سازی تشکيل شده است

 به -زودی برای انعقاد بزرگترين قرارداد تحويل سالح در تاريخ با عربستان سعودیه  بامريکا. شرکت خواھد کرد

  . آماده می شود-ردال ميليارد ٦٠ارزش 

اردوگاه امروزی بردگان ستايشگر غرب، کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج فارس ھمچنين می خواھند به تفريح 

ناتو را خره، خود باال. ی نواستعماری ھم شرکت جويند جنگھا-و سرگرمی مشغول شوند و در عمليات پسامدرنی کنونی

  .فريقا آماده استای انجام عمليات در ھر نقطه از آسيای مرکزی تا شمال  که برامی توان ارتش مزدور نواستعمار ناميد

رسميت شناخت، و ه  را بامشکوک ليبي» شورشيان«اين کشور اولين کشوری بود که .  قطر را در نظر بگيريممثالً 

 ترتيب از که به( دور پرواز خود ١٧ -جنگنده ھای ميراژ و سی اولين عضو شورای ھمکاری خليج فارس است که با 

را برای » احرار«اين کشور، کانال تلويزيونی . در عمليات ناتو شرکت می کند)  تحويل گرفته استامريکافرانسه و 

 ھم صادرات نفت از کرنائيکی  تجھيز نموده و البته، فوراً سيستم موشکی ميالنشورشيان راه اندازی کرده، آنھا را به 

  .»زير نظارت خود در آورده استه ب«را 

 اوباما امير قطر، شيخ حمد بن آل خليفه الثانی را در کاخ اپريل ١٤روز . ، قھرمان خود را پيدا کردهدر نتيجه، جايز

، يعنی از خدمات قطر »دمکراسی در خاورنزديک«مناسبت شرکت فعال در تحقق ه حضور پذيرفت و از او به سفيد ب

  . قدردانی کردادر ليبي

 بار با ديويد ١٠ موروثی بحرين، سلمان آل خليفه در پله ھای داينينگ استريت  ماه مه وليعھد١٩در عين حال، 

روشنی نشان داد که کشتار معترضان غيرنظامی غيرمسلح و راه ه او ب. عکس گرفت} انگليس{کامرون، نخست وزير 

  . به نفع تجارت استادن سعوديھا به کشور خود، مشخصاً د

رئيس . ، امارات متحدۀ عربی پيشتاز استنگ باشد، در اينجا، قطعاً زی در جبه ھر صورت، اگر سخن بر سر با

امارات متحدۀ عربی . جمھور، نيکوال سارکوزی اولين پايگاه نظامی فرانسه در خاور نزديک را در ابوظبی افتتاح کرد

ه ب. ستان شرکت می کنندسربازان آنھا در عمليات ناتو در افغان.  فرستادنداجنگنده ھای خود را برای کمک به ناتو به ليبي

طور کلی، اولين کشورھای عربی خواھند بود که ه زودی آنھا اولين کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس و ب

  .نمايندگان دائمی خود را به ستاد ناتو در بروکسل خواھند فرستاد
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ناتو، يعنی » ھمکاريھای«ھمراه با قطر، کويت و بحرين، امارات متحدۀ عربی در يکی از پرشمارترين 

 می کند محکماين بدين معنی است که ناتو جای پای خود را در خيلج فارس . شرکت می کند» ابتکارھمکاری استانبول«

  .منظور درد سر سازی برای ايران، آماده می شوده و ب

وزش ، پايگاه آموزش ارتش مخفی مزدوران واقع در بيابان متروک را که آم»شھرک نظامی زيدا«نمی توان وجود 

فريقا به کار گرفته خواھند شد، اديدگان در آن نه فقط در امارات متحدۀ عربی، حتی در ھر نقطۀ خاورنزديک و شمال 

  .فراموش کرد

  

  !سر آنھا را بايد بريد

ک واتر بل(سابق و رھبر پيشين بلک واتر » ئیگربۀ دريا«، (Erik Prince)، اريک پرينسکه اخيراً  شايستۀ تأمل اين

، با استفاده از ولع شديد امارات متحدۀ عربی به )ر نام يافتييتغ» Xe Services« سرويس ايکس ای به ٢٠٠٩در سال 

  .داشتن مزدوران ويژۀ خود، به حيله گری پر درآمد ديگری دست زد

اولين قرارداد ) Reflex Responses(»رفلکس رسپونِسس«سسۀ مشترک ؤ پرينس از طريق م٢٠١٠ سال جوالی ١٣

، محمد بن زايد آل نھيان در ابوظبی امضاء »ترقيخواه« خدمات به شيخ ۀ برای ارائدالر ميليون ۵٢٩ ارزش خود را به

  . مبتکر اين ايده، شيخ زايد بود. کرد

 ھا تحت پوشش کارگران ساختمانی، ئیکه چگونه کلمبيا  ماه مه خود در بارۀ اين١٤ ۀ نيويورک تايمز در مقالۀروزنام

منظور بستن دھان مأموران گمرک و ه اطالعات ارتش امارات متحدۀ عربی در رواديدشان بولی با مھر مخصوص ضد

. کارکنان خدمات مھاجرتی از دادن سؤال اضافی به آنھا، به امارات متحدۀ عربی منتقل می شوند، با اشتياق می نويسد

 او ريسک نمی کند برای کشتن .ی مرکزی خدمت خواھند کردامريکا و ئیبلی، در واحدھای پرينس، مزدوران کلمبيا

  . مسلمانان از مزدوران مسلمان استفاده کند

 و ئیامپراتوری خود را ھر چه دورتر از محاکم قضا«اين روزنامه ھمچنين خبر می دھد که پرينس در نظر دارد 

  .نمايدکه در اين باره تعمق  ، بدون اين»بازرسان کنگره و مأموران وزرات دادگستری در بيابان تشکيل دھد

مزدوران در عمليات ويژه در . در عين حال، در برنامۀ ارتش مزدور، ھر آنچه در بارۀ آن بايد دانست، گفته شده

، »ی و مواد راديوآکتيوئمؤسسات ھسته «و تأمين امنيت » جنگھای شھری«امارات متحدۀ عربی و در خارج از آن، در 

و » تروريستی«ی براق در مقابل اقدامات ئال نفت و قله ھای شيشه ، حفاظت از لوله ھای انتق)؟(»بشردوستانه«عمليات 

 ، احتماالً »رمسلح به سالحھای گرمازدحام غي«که در صورت بروز، » فرونشاندن آشوب«مھمتر از ھمه، در عمليات 

  .جای سالح استفاده کند، شرکت خواھند ُجسته ب) سنگ و چوب(می تواند از اجسام و اشياء 

مزدوران، در صورت بروز ناآراميھا در اردوگاھھای محل اسکان دھھا . شفاف در متن گفته می شودطور ه ھمه چيز ب

ھزار کارگر جنوب آسيا و ھمچنين در صورت ابتالی شھروندان امارات متحدۀ عربی به تب دمکراسی خواھی مثل 

انجام چنين عملياتی بھانۀ بحرينی ھا، به عمليات قصاصی در کشورھای حوزۀ خليج فارس دست خواھند زد و برای 

  .»تجاوز ايران« افسانۀ کھنۀ - بسيار پيش پا افتاده ای نيز وجود دارد 

فريقا، آسيا و خاور اکارگيری در ھر نقطۀ ه فکر تبديل بلک واتر به ارتش مزدور برای به پرينس از مدتھا پيش، ب

عمليات ويژه در نقاط مختلف جھان استفاده او حتی می خواست ادارۀ مرکزی جاسوسی از کمپانی وی در . نزديک بود

او اکنون شيوخ . تصميم گرفت ھواپيماھای بی سرنشين را که راه دورتری می روند، به کار گيرد» سيا«اما . نمايد

  .ثروتمند مريد پنتاگون و طرفدار بمباران ايران را در اختيار دارد که تأمين مالی پروژه ھای او را تقبل کرده اند
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اطرافيان شيخ زايد می گويند که آنھا اگر شايستگی خود .  سرباز تشکيل داده است۵٨٠ اولين گردان خود را با او فعالً 

ثابت کنند، امارات ھزينۀ تشکيل يک ارتش کامل مرکب از چند ھزار پرسنل را به پرينس » عمليات واقعی«را در 

شکيل مرکز سمت ته و آرزوی پرينس مبنی بر حرکت ب خواھد زد دالراين ھزينه ھا سر به ميلياردھا . خواھد پرداخت

  .ک واتر در ايالت کارولينای شمالی در بيابان برای تربيت مزدوران را برآورده خواھد کردآموزشی مشابه مجتمع بل

، تصور کنيد که مثالً . در حل مشکل بحرين بود» دیعربستان سعو«می توان منتظر شق جديد سناريوی ! آری

پاکستانيھا، نپاليھا، بنگالدشيھا و فيليپينی ھای خواستار بھبودی شرايط کار در امارات متحدۀ عربی را مزدوران چگونه 

  .تا سرحد مرگ می زنند

 و اتحاديۀ اروپا بايد امريکا زيرا گرايش دولتھای جديد به –و يا منتظرعمليات سّری ويژه در مصر وتونس باشيد 

به »  کمکھای بشردوستانه به مردم غيرنظامیۀارائ«رد که مزدوران برای باز ھم می توان پيش بينی ک. تضمين شود

ھر حال، نه، اين شعار دو ماه پيش داده می شد ولی حاال حتی اوباما اعتراف می کند که ھدف ه ب( اعزام می شوند اليبي

  ).ر رژيم استيي اين حوادث، تغۀاز ھم

نه در دست (ھا ئيھا و اروپاامريکائيدستان مطمئن شرکتھای فرامليتی بايد در » اتأسيسات نفتی ليبي«و باالخره، اين ھمه 

 بايد به ريشۀ خود، به دورۀ ضوابط او ليبي» خنثی شوند«متمرکز شود، اطرافيان قذافی بايد ) روسھا، ھنديھا و چينيھا

  .باز گردد» نداز و حکومت کنتفرقه بي«: وریتامپرا

نظر می رسد می توان به ايکس ای ه  کند، بايد به چه کسی مراجعه کرد؟ ب عمق پيدا میمسألهدر اين صورت، وقتی که 

بنابراين، عجيب نيست که باشگاھی تحت عنوان شورای . سرويس و شيخ زايِد صاحب ابتکارات نوين مراجعه کرد

  .ھمکاری خليج فارس به چنين اردوگاه پرآوازۀ ضد انقالبی تبديل می شود

  :دۀ زير را نيز تأليف کرده است کتابھای نامبر-په په اسکوبار

- Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War, (Nimble Books, 2 
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