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 Political سياسی

  
  ٨٠-رنجبر شماره

 ٢٠١١ دسمبر ٢۶

  

  انباشت سرمايه از طريق جنگ
  

   ٢٠١١از دين ھندرسون، دوم نومبر ) پنجمين(سلسله مقاالت 

چھارتا از عظيم ترين آنھا، ھشت خاندان : يم آنھا در خليج فارساسنادی از انحصارات نفتی و بانکداران عظ(

  ).ترور وابسته به آنھاۀ عظيم و سازمان اطالعاتی جھانی آنھا، مواد مخدر و شبک

ماه سوم، از ۀ  در سومين ھفتامريکا دقيقه بعد از ظھر به وقت شرق ٩:٣٠ ، در ساعت ٢٠٠٣ چ مار١٩در روز 

، تحت عنوان عمليات آزادی )Illuminati( نفتی محفل اشرافيت مدعی روشن گری جديد، مافيایۀ سال سوم، ھزار

  .به عراق حمله ور شد) Operation Iraqi Freedom(عراق 

اسرائيلی ھا اطالعات دقيق را ھر لحظه در تمام طول .  و انگليس صورت گرفتامريکاتجاوز توسط نيروھای 

 در تلويزيونھا ظاھر شد که اين تجاوز را اعالم کند، در پشت او وقتی که پرزيدنت بوش. جنگ در يافت می کردند

تقدير ھابزبرگ ۀ  که نمايان گر نيز- نيزه در چنگالش بود قرار داشت١٣پرچم سياه و سفيدی با عقابی که 

)Habsburg Spear of Destiny (ائتالف " به -  که پادشاھش شاھزاده فليپ از خاندان ھابزبرگ است- اسپانيا. بود

  .برای تجاوز پيوست) Coalition of the Willing" (اغبر

زودی ه ب. در جنوب اين کشور بود) Rumaila(اولين ھدف نيروھای مھاجم محاصره ميدانھای نفتی روميال 

تمام صحبتھائی که قبل از جنگ در مورد . ميدانھای نفتی کرکوک نيز واقع در شمال کشور تحت کنترل قرار گرفت

، گروھی ٢٠٠٣در ماه می سال . شتار جمعی در عراق جريان داشت ھيچ کدام به حقيقت نپيوستوجود سالح ھای ک

از مقامات اطالعاتی سابق، دولت بوش را متھم به اخبار اطالعاتی دروغ در مورد سالح ھای کشتار جمعی 

)WMD (توطئه نام دسيسه و ه  پنتاگون به تحريف اطالعات، بۀ نفر از اعضای طرح ھای ويژ٩. کردند)Cabal (

  .متھم شدند

، سازمان ه، دسيسه و توطئ)Paul Wolfowitz(ناشی از تفکر صيھونيستی تحت معاونت وزير دفاع، پال ولفوويتز 

 نفر از اعضايش از شاگردان لئو ٩.  اطالعات ويرايش شده به بوش و کاخ سفيد کردۀرا جبرا وادار به ارائ" سيا"

پال ) تز(ۀ نشگاه شيکاگو، قسمت علوم سياسی بودند، کسی که مشاور رسال، استاد داLeo Strauss)(اشتراوس 
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که آثار فيلسوفان باستانی عمدتاً حاوی معانی محرمانه پنھانی است که معنايشان تنھا : "ولفوويتز بود و زمانی نوشت

ط نزديکی با که ھشدار می دھد که احتمال اين که زندگی سياسی ارتبا....توسط مشتی چند می تواند درک شود

  ...."نيرنگ يا اغفال داشته باشد امکان پذير است

به نظر يکی از مقامات عالی . نداشت) WMD(تجاوز به عراق ھيچ ربطی به صدام يا سالح ھای کشتار جمعی 

بعد از جنگ جھانی دوم از نظر ستراتژيک ما فکر می کرديم که مناطق صنعتی کليدی اروپاست " دولت بوش، ۀرتب

اگر شما به ھمان طريق شروع به فکر کردن در مورد خاورميانه بکنيد، ...ايست تحت کنترل غرب باشدکه می ب

عراق در صف مقدم قرار می گيرد، به دليل اين که محل پيوندھای ناگسستنی نفت، آموزش و پرورش و 

  )١." (جغرافياست

ول خاورميانه و شمال ؤش و مسدر دولت بو) National Security Agency(مدير ارشد آژانس امنيت ملی 

را شرکت کانت/ کسی که قبالً در زمان پرزيدنت ريگان در افتضاح ايران- )Eliliot Abrams(فريقا، اليوت ابرامز ا

 به تصويب رساند که خواستار کنترل نفت عراق توسط اياالت متحده ٢٠٠٢مبر سال  پيشنھادی را در دس- داشت

، دستيار وزير امور خارجه، پيشنھادی برای Kim Holms)( کيم ھولمز . پس از سقوط رژيم صدام بودامريکا

تحقيقات نويسندگانی مثل آريل کوھن . خصوصی سازی اقتصاد عراق، از جمله شرکت ملی نفت عراق را داد

)Ariel Cohen ( و جرالد اُدريسکول)(Gerald O'Driscoll،روند خصوصی سازی بايد ..." به اين نتيجه رسيدند

، منظم و شفاف از شرکتھای دولتی، به خصوص جھت تجديد ساختار  و خصوصی سازی در بخش نفت گسترده

  ."باشد

 با نفوذ مخزن فکری اسرائيل برای ۀ که قبالً با مؤسس-)Paul Michael Whibey(که پال مايکل ويبی  ھم چنان

توجھی از حجم اضافی توليد نفت را در پس از صدام ما بايد مقدار بسيار قابل " معتقد است، - تحقيقات پيشرفته بود

اعالميه ھای پر آب و تابی در ". ذخائر نفت عراق احتماالً برابر يا فراتر از عربستان سعوديست. عراق مشاھده کنيم

ه  به دست فراموشی سپرده شد و باپريلمورد اين که اين نفت موجود به مردم عراق منفعت می رساند تا اواسط 

بانکداران . بازسازی به عھده خواھد گرفتۀ  نفت عراق را در طول مرحلۀانک جھانی ادارعکس اعالم شد که ب

مطابق ميل خودشان پول پرداخت خواھند کرد و شرکتھا قرارداد بسيار چرب و نرمی را از درآمد حاصل از نفت 

نجمن دفاعی  توسط عضو ا١٩٩۶حذف صدام حسين در مقاله ای در سال ۀ برنام. عراق به چنگ خواھند آورد

که از وابستگان نخست وزير اسرائيل، بنيامين نتانياھو در آن زمان بود، ) Richard Perle(بوش، ريچارد پُرل 

به جای تجاوز در " ر رژيمييتغ"حتی زمان . اين مقاله تحت عنوان دفاع از قلمرو نوشته شده بود. طرح ريزی شد

  . پُرل برای توجيه استفاده شده بودۀ مقال

ربوط به نقش خود  شد چون به علت تضاد منافع مءيک صھيونيست سرسختی بود که مجبور به استعفا) Perle(پُرل 

که قرار بود قراردادھای ) Global Crossing(گلوبال کراسينگ ۀ ورشکستۀ  مؤسسۀت مديرابه عنوان عضو ھي

 Conrad Black's(کس ھالينجر او رياست شرکت کانراَد بال.  ارتباطات عراق را به چنگ آوردۀتازه در زمين

Hollinger ( را عھده دار بود وبه عنوان مشاور بانک بين المللی گولدمن ساکس در مورد اين که چگونه می توان

  )٢. (از جنگ سود برد آنھارا راھنمائی می کرد

ر از اين  نف٩. بود) Defense Policy Board(ت سياست دفاعی أ نفر از اعضای ھي١٣، يکی از )Perle(پُرل 

 نامشروع جمعی پنتاگون در ۀ ھزار ميليون دالر برای استفاد٧۶اعضاء وابسته به پيمانکاران نظامی بودند که مبلغ 

  . دريافت کردند٢٠٠٢-  ٢٠٠١طول سالھای 
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 US (امريکا ۀ آژانس توسعه بين المللی اياالت متحد- قبل از پرتاب اولين گلوله– ٢٠١٠، چ مار١٠در تاريخ 

Agency for International Development ( بی سرو صدا برنامه ھای کاربردی را برای بازسازی عراق پس

، ھاليبرتن )Fluor(، فلوئور )Bechtel(بکتل : تنھا پنج شرکت درخواست نامه دريافت کردند. از جنگ گذراند

)Halliburton(شرکت تابع کلوک براُن روت  ،) مترجم- ، که متعلق به ديک چينی استKelogg Brown & 

Root( گروه پارسونز و لوئيس بُرگر ،)Parsons & Louis Burger Group  .(  

، بزرگترين شرکت Bechtel( نيويورک تايمز گزارش داد که شرکت پيمانکاری بکتل اپريل در اواسط ماه 

رئيس .  شده استبه عنوان پيمانکار عمده برای بازسازی اين منبع عايدی مھم، انتخاب) مترجم - ساختمانی دنيا

مدير اجرائی . عضو شورای سياست صادرات در دولت بوش بود) Riley Bechtel(شرکت بکتل، رايلی بکتل 

  .عضو سياست دفاعی بوش بود) Jack Sheenan(بکتل، جک شينان 

ق، در طول اين دوره از بازسازيھای عرا.  ميليون دالر ارزش داشت٨۶٠قرارداد اوليه ای که بکتل دريافت کرد 

آنھا ترفيع يا بھبود بخشيدن به ۀ اولين پروژ.  ميليارد دالر برای قراردادھای مختلف دريافت کرد١٠٠بکتل بيش از 

جائی که آنھا چھار دالر در روز به کارگران عراقی  بود،) Umm Qasar(نام اُم قصر ه تنھا بندر خليج فارس ب

  .مزد می دادند

 –) Dick Cheyney(شير ده آن، معاون رئيس جمھور، ديک چينی  من ٩ گاو –) Halliburton(برتون ھالي

. بھره برداری برساندۀ قرارداد چربی را به چنگ آورد تا چاه ھای نفتی عراق را با سرعت ھرچه تمام تر به مرحل

شف کرد که شرکت فرعی و تابع  کامريکاۀ ، عضو کنگر)Henry Waxman( ، ھنری واَکسمن ٢٠٠٣در ماه می 

 ميليون دالر برای ۴٢۵، حتی يک سال و نيم قبل از شروع جنگ، قراردادی به مبلغ )KBR(ن ک بی آر برتوھالي

برتون برای بازسازی عراق حتی مدتھا قبل از شروع يمجموع کل قراردادھائی که ھال. بازسازی عراق دريافت کرد

  . ميليارد دالر می شد٧کار دريافت کرده بود بالغ بر 

 که ھاليبرتون کشف نمود، )، دموکرات از ايالت ميشيگانJohn Dengel( ، سناتور جان دنجل ٢٠٠٣درماه اکتبر 

در حالی که، عراقی ھا .  می فروشدامريکا سنت به ارتش ۶۵ دالر و ٢ لنين وارداتی از کوويت به عراق را گبنزي

  .  کنندھمان بنزين را از کويت به مبلغ يک دالرو دوازده سنت وارد می

 The Homeland( ميليون دالر از سازمان امنيت داخلی ٣٨۵، ھاليبرتون قراردادی به مبلغ ٢٠٠۶ جنوری  ٢۴در

Security (بازداشتگاه موقت و امکانات عملی "ۀبرای ارائ) "Temporary Detention Center and 

Processing Facilities ( عمليات نورثکام ۀ اين قرارداد بر پاي.  دريافت کردامريکادر)Northcom (مبر در سپت

 واشنگتن دی سی صورت گرفت که راه را برای کنترل ھای داخلی توسط عمليات نظامی ھموار می ٢٠٠۵

   )٣.(ساخت

 گزارش داده شده که مديران ھاليبرتون مقدار مفصلی غذا برای جشن شکرگذاری ٢٠٠۶در سپتمبر 

)Thanksgiving feast (طبق . ئی دريافت کردندامريکا و مخارج آن را از ماليات دھندگان در بغدادتھيه کردند

 ٧٠اکثر ) Center for Public Integrity, CPI( توسط مرکز اعتماد عمومی ٢٠٠٣بر و اکت٣٠گزارشی در 

 ميليارد دالر قرار داد برای بازسازی عراق و افغانستان دريافت کردند، به انتخابات ٨٠شرکت و افرادی که بيش از 

ت مديره در دولتھای أ درصد از اين شرکتھا عضو ھي۶٣. د کردنء پول اھدا٢٠٠٢رياست جمھوری بوش در سال 

بوی تعفن حمايت سياسی و رفيق بازی در "، اعالم کرد، CPI ۀت مديرأھمان طوری که عضو ھي. بلی داشتندق

  ."اطراف قراردادھای عراق و افغانستان حس می شود
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 در عراق با نام ھای کمپ امريکا ادعا کرده است که دو پايگاه مستقر org.commondreams.wwwمقاله ای در 

 Royal(که اعالم شد که رويال داچ شل  بعد از اين. ازی شدندزنام گ) Shell(و کمپ ) Exxon(اَکسان 

Dutch/Shell ( و بی پی اموکو)BP Amoco (به فلوئور) Fluor ( صنعت نفت " تنظيم مجدد"برای نظارت

  .می بايست عبوس و دلخور شده باشد) Exxon Mobil(عراق به ھم ملحق می گردند، اَکسان موبيل 

برای سرپرستی در خصوصی سازی بخش ) Dan Anstulz(، داَن اَنستولز )Cargill(مدير عامل شرکت کارگيل 

افتاد، کسی که تا سال ) Paul Bremer(منابع به چنگ پال برِمر نظارت تمام اين . کشاورزی عراق دعوت شد

) Financial Times( ، فاينانشال تايمز ٢٠٠٣ جون ۶در روز .  برای کسينجر و شرکايش کار می کرد١٩٨٩

ئی به فروش خواھد امريکاگزارش داد که نفت عراق به بازار بين المللی باز خواھد گشت و يک بار ديگر با دالر 

  . پايان خواھد بخشيد٢٠٠٠و اين عمل به تصميم عراق برای فروش نفت به يورو در سال رسيد 

 ، در تلويزيون اَلمنار در لبنان گزارش داده شد که در حالی که باندھای مختلف منابع دولتی، ٢٠٠٣ اپريل ١۶در 

راق را درست در ئی در عوض سريعا وزارت نفت عامريکاساختمانھای دولتی را غارت می کردند، نيروھای 

  . ساعته ، تحت کنترل خود قرار دادند٢۴دقايقی پس از اشغال بغداد، 

 غارت را در اين کشور سازماندھی کرد که جدی ترين اين امريکا ۀشايعات مداوم در اين شھر است که اياالت متحد

 کره زمين، از جمله ثار مکشوفه مربوط به موجوديت انسان بر رویآملی، بعضی از قديمی ترين ۀ رخداد، موز

ابراھيم، لوحه ھای سومری و ديگر عتيقه ھای باستانی به طور حجيم صحبت از ريشه ھای خدايان و ۀ گھوار

می کند و اينھا در حال حاضر آماده اند که ) Annunaki Sangreal god/kings(پادشاھان انوناکی سانگريل 

  .دوباره انحصار نفت جھان را به دست آورند

لن، وال استريت ژورنال گزارش داد، ي دالر در ھر گ٣ به امريکا با افزايش قيمت بنزين در ٢٠٠۶ جنوریدر 

 ، چھارتا از عظيم ترين شرکتھای نفتی ٢٠٠۶در سال .  شکست٢٠٠۵اَکسان موبيل رکورد سود ساليانه را در سال 

  .به طور مشابه نتايج ظالمانه ای را نيز گزارش دادند

ق، اين ھشت خاندان عظيم کنترل خود را ھر چه بيشتر بر بانکھای مرکزی جھان تثبيت از طريق حمله به عرا

  .کردند

 ، بوش در صحبتی در راديوئی ملی، با اعالم جاه طلبی ھای پر آب و تابش، اظھار ٢٠٠٣بر و اکت١١در روز 

تانی، بانکداری مدرنی را باسۀ و در اين منطق....دينار جديد عراق جای گزين دينار قبلی کشور خواھد شد"داشت، 

  ."تأسيس کرده است

، )Carlyle Group Partner(از کاراليل گروپ پارتنر ) James Baker( ، جيمز بيکر ٢٠٠٣مبر در ماه نو

چه راحت و بی دغدغه، از آنجا که ھم اکنون اين . توسط پرزيدنت بوش انتخاب شد تا بدھی ھای عراق را ببخشد

ابھائی ثبت شده که تحت کنترل ھشت خاندان جديدند که از صاحبان بانک مرکزی و بدھی ھا در حال حاضر در کت

  .خصوصی عراق می باشند

ھدفشان به سمت ايران نشانه ) Illuminati Oil Mofia( به اين طرف، مافيای نفتی روشنگری ٢٠٠۶از سال 

س جمھور آتشی مزاج ايران، محمود رئي. رفته است، يعنی پل ستراتژيکی دائم بين المللی خليج فارس و دريای خزر

او بار ھا و بارھا . فراخواند برای منازعه نبرداحمدی نژاد، از ھوگو چاوز استفاده کرد و پرزيدنت بوش را به 

بد تر از آن برای .  انرژی ھسته ای را داردۀاسرائيل را مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که ايران حق توسع
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ندازد که نفت را به يورو بفروش راه بيه م کرد که قصد دارد بورس نفت را در تھران بآليگارشی جھانی، او اعال

  .برساند

 ، اسرائيل به لبنان حمله ور شد و آنجا را بمب باران کرد، و سوريه و ايران را متھم نمود که ٢٠٠۶ جنوریدر ماه 

نين روسيه، چين و ساير کشورھای عضو ايران شروع به مانور نظامی کرد، ھم چ. به حزب هللا لبنان کمک کردند

ۀ اياالت متحد. دست به مانور نظامی زدند) Shankhai Cooperation Council(شورای ھمکار ی شانگھای 

ی ست به ايران مھلت دادند تا غنی ساز اگ٣١ن ملل متحد ارجاع داد و تا  ايران را به شورای امنيت سازماامريکا

 در سازمان ملل لعنت امريکااوز به امپرياليسم چ ، ھر دو احمدی نژاد و ٢٠٠۶مبر در سپت. اورنيوم را متوقف سازد

لن نفت گرمايشی را به فقرای ليون گ مي١٠٠روز بعد او پيشنھاد . را داد" شيطان"چاوز به بوش عنوان . فرستادند

   )۴. ( در نيويورک دادامريکاھارلم ۀ منطق

در ماه . مبر کار خودشان است سپت١١ ۀحمدی نژاد گفت که واقع در سازمان ملل، ا٢٠١٠در يک سخنرانی سال 

  .گذشته او صريح تر بود، يعنی استفاده از مواد منفجره بود که علت فروريزی برجھای دوقلو شد

 رکوردی – ميليارد دالر سود خالص را گزارش داد ٣٩ مبلغ ٢٠٠۶خالف سخاوت چاوز، اَکسان موبيل در سال 

ولی ھيچ کدام نفت .  شورون و شل ھم نتايج مشابھی را گزارش دادند–ر تاريخ جھان عظيم برای ھر شرکتی د

  .گرمايشی به ھارلم ندادند

  . تسليم کردامريکادفاعی را به کنگره ۀ  ميليارد دالر بودج۶٢۴ ، پرزيدنت بوش ٢٠٠٧ جنوریدر ماه 

 ، گولدمن ساکس با ٢٠٠٧ بروریفدر  ) ۵. (بريتانيائی شريک شد/با بانک سعودی HSBC بانک ٢٠٠۵در سال 

 –شريک شد ) Solaiman Olayans National Commercial Bank(بانک تجارتی ملی سليمان اوليان 

اری مشترکی را با ز از آن، مورگان استانلی سرمايه گفقط يک ماه قبل. بزرگترين بانک در عربستان سعودی

دوبی می رفت . عربستان سعودیۀ سرمايه گذاری عمد يک بانک –اعالم کرد ) Capital Group(کاپيتال گروپ 

  .که به يک مرکز مالی بين المللی تبديل شود

 و مردم عراق که فقط به يک نخ آويزانند، اين ھشت خاندان امريکا ۀمتوسط اياالت متحدۀ در حالی که ھر دو طبق

  . امه دادندعظيم بانکی به تحکيم قدرت ھر چه بيشتر خود بر منطقه خليج فارس و جھان اد
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