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        درتاریخکه دولت ایاالت متحده امریکا  : اکنون ثابت شده است               

                                                                                         شد یی میبا زمان جنا ملترین سا بشر یت  کا                         

the proof is in : the US  government is the most  complete 

criminal  organization in  Human  history                                                         

حکومت ایاالت  متحده امریکا  درمیا ن  کشورهای  روی :  انفارمیشن کلیرنگ هوز

د  که نکشور اصرار مینما ی  و اولیای  امور این ین  یګا نه کشور منحصر بفرد است زم

واشنګتن  -م و اولویت دارد کمیت ملی مقد به حا  نسبت کشور  ستورات درین قوانین و د

اتباع خارجی  ت متحده امریکاباالتر ازکه قدرت داد ګاه ها درایاالموکدْا اصرارمی ورزد 

متحده امریکا ی ایاالت داد ګاه هاد که صالحیت بیرون مرزی نی چنین ادعا مینماومیباشد 

ذینفع ایاالت متحده روه گشد درصورتیکه واشنګتن ویا ی میباخارج  ی لیتها فعا از باالتر

که شاید بدترین نتایج بی توجهی واشنګتن  ازاین متن چنین برمی آید.د نرد نماینراامریکا آ

جی  باالی اتباع خار واشنګتن    ل قدرت لجام ګسیخته ای اعما اهمال   کشورها  دربرابر

   .باشد  هرګونه شواهد یری از عاوتروریستی لیت های  فعابر مبنای تهمت زنی محضْا 

ایاالت   داران  یا به عباره سا ده هرنوع فعالیت های اتباع خارجی که درآن نفع سرمایه

         . می نامند تروریستی  هایلیت شد آن گونه فعالیت ها را فعا متحده امریکا نهفته  نبا

:                                                                              ند مثال می آوریم ذیاًل  چ  برای اثبات این گفته

واشنگتن بار اول باالی حکومت سویس فشار وارد نمود که  باید دررفع نواقص قوانین    

د که واشنگتن حکومت سویس زرلیند را مروج بانکی خود اقدام نماید  ودیری نگذشته بو

 -نکی خودرا  لغو وازمیان بردارد   مرموز وپوشیده با  قوانین  تحت فشار قرار داد  که

ید  با موکراسی خود چرا  شتن د وجود دا با سوال دراینجا اینست که دولت سویس زرلند 

قوانین کشور سویس را  واشنگتن  سیستم  مقامات  قرار گیرد که واشنگتن  درتحت فشار

نقیضه قوانین  لغو ویا اصالح نمایند ونگذارند که وکالی انتخاب شده سویس  به رفع ویا 

                                                                                                  .  مروج کشور شان  د ست بکا ر نشوند 

موضوع   روسیه  براشفته ساختن وسراسیمگی  واشنگتن بخاطر  هویا درنظر گیرید ک    

ودرسازمان فوتبا ل سویس زرلند مداخله پیش کشید وبه جعل پرداخت  فوتبال را رسوای 

وآن به این مفهوم که مسولین نهاد فوتبال سویس نتوانستند   که ایاالت  ودست درازی کرد

خودرا  به سویس   نفرستد  ( FBI)ف بی آی که مامورین ااز این متحده امریکار ا بازدارد

  ازجانب سویس که  آنرا بنمایدشما تصور  اکنوننپردازد وبه دستگیری شهروندان سویس



ش صورت گیرد تا ماموران ویا پولیس فدرال سویس را به امریکا بغرض گرفتاری  تال

                            . (؟  ایا این خود مداخله در امور کشورهای دیگر نیست».امریکایی ها بفرستند 

نک  را بر با  دالرجریمه  «ملیارد 9» واشنگتن  مبلغ  موضوع قابل تذکر دیګر اینکه     

وضع نموده  فرانسه به نسبت اغماض ویاعدم تطبیق تحریم های که واشنگتن علیه ایران 

لی خارجی وازآنهم   بود تحمیل نمود،  این ادعای  از کنترول واشنگتن  باالی یک نهاد ما

الی ایران  جا مه عمل که چرا تحریم های وضع شده باغیر قانونی و بیشتر جسورانه تر 

نمی ورزند     یگر  به اوامر وهدایات ما اطاعت د  مستقل کشورهای ویا چرا نه پوشید  

یا به  عباره ساده  واشنگتن کشورهای مسقل دیگر  -این خود غیرقانونی  پنداشته  میشود

 یید که این خود یک مطالبه وتقاضای غیر قانون مر خود مینماآاودعوت به اطاعت ازرا

 از مورد غیرقانونی سه  گا نهبه  یک  دراینصورت ما چنین  است  که واقیعت   دمیباش

کاماًل دروغ     که  میشویمدست بکار  شده  جعل  وساخته   اتها ما ت  بر اساسها  تحریم

                                                                                                           . شد  میبا حقیقتوعاری از 

تن برای نشان دادن قدرت وتوانایی خود در ازبین بردن ونقض قرار گویا اینکه  واشن     

این  که از  ر شد ست بکا کشتی سازی فرانسه و حکومت روسیه   دداد بین یک شرکت 

گردید وازسوی دگر  خساره  زی فرانسه متحمل میلیون ها دالر شرکت کشتی سا  رهگذر

ه ای قوی بر شد  که این خود یک ضرب آن شرکت باعث بیکار ی  تعداد بیشتر کارگران 

تن یک بخشی از دادن گبرخورد واشنواز جانب دیګر این  وارد آمد پیکر اقتصاد فرانسه 

تن را در کریمیا دنبا ل گد  که چرا  آن کشور  اوآمر  واشندرس وګوشمالی به روسیه  بو

نکرد ؟                                                                                                         

ی ما  کره خاک ر در این گا  ید که ه  اینچنین تصور بنماویا شما برای لحظه ای کوتا         

باشد ایا دراین سترش قلمرو ونفوذخود گبه با نشان دادن زورنمای خود درتالش هرکشور

 جنګ وجدالزمینه کشمکش ها وهرج ومرج ها  توام با توسعه  تولید ناخاص ملی سیاره 

                                                آورد فراهم نخواهد  را نظامی دایمی ونبردهای

تن  به این باور اند که تاریخ هژمونی جهان گواشن (محافظه کاران نو )   کان هایونی     

د یگر هیچ  نوع   امر  را بدوش ایاالت متحده امریکا محول نموده است که به جز از این

یکه واشنگتن  بخواهد هدایت ویا امری ، حتی زمان قانون واوآمر  نباید درنظر گرفته شود

 ارمتاژ  ریچارد نچه  چنا شد  با  نیازی  نون  به قا ید  نبا  گردی سازد نون  قا  را جاگزین

(  Richard Armitag)شخصیت غیر انتخاب شده در موقف )خارجه معین وزارت امور

یت میدهم   من هدا ایاالت متحده امریکا به ریس جمهور پاکستان گفت  آنچه را که ( فعلی

  تحت چنان بمباردمان قرار خواهما ر شما ودرغیر آنمن را بجا نماید شماناگزیرًا باید امر

 http:/news bbc.uk/2/hi/south _asia شتگد یعصرحجر برخواهداد که به 

/5369198.stm                                                  .                                                          



لذا شما برای یک لحظه چنین تصور نماید  که اگر ریس جمهور روسیه ویا ریس          

                                                                    ؟ تم را  به یک کشور مسقل میداد چه واقع میشد  جمهور چین  همچو اولتیما

ایاالت متحده امریکا  چنین هم  کرد  یعنیکه  باالی اکثر  ساحات  امر  واقیعت بلی در    

وبخش های پاکستان بمب  پرتاب نمود وهزاران زن وطفل و موی سفیدان قراء وقصبات 

و  داشتن معافیت با  واشنگتن که   نمود توجیهه   چنین. وتالش بخرچ داد را هالک نمود

آنها درجنګ   باو   دارد  اش نظامی  اقدامات   ازکشورهای دیګر برای هایکه صالحیت

صحبتی  تنگنسل کشی وحشتناک واشنازهمه بد وبدتر میتوان از-ید  نما می استفاده نیست

بمیان آورد وآن اینکه این واشنگتن است که شهروندان کشورهای دیگررا بعداز اختطاف 

ثل درگوانتنا موی کوبا  به بند میکشد ویا درسیاه چال های  وربودن در کشورهای دیگر م

مخفی مربوط  به کشورهای جنا یتکار دیگر نظیر مصرو پولند میگذارد  وخالف  قانون 

ایاالت متحده امریکا وقوانین بین المللی محبوسین را درتحت شکنچه   وآزار قرار میدهد  

هه  ثابت میسا زد که حکومت ایاالت که همچو جنایت فاحش فراتر ازآن بیدون شک وشب

داشته   متحده امریکا یکی ازشرکت های جنا  یی است  که تاکنون در روی  زمین وجود

                                                                                                                                    . است 

رج والتر بوش  بصورت چو(neoconservative)رژیم محافظه کار نو امیکهگهن         

وخالف قوانین ومیثاق های پذیرفته شده ای بین المللی باالی افغانستان تجاوز غیر قانونی 

  داشت" تروریستها" ضرورت اشد  به برای توجییه عمل خود یی  این رژیم جنا –نمود 

برای تجاوز تا درپرتو آن  «داشت  فغانستان وجود تروریست ها درا به نظر واشنگتن» 

س بین المللی   به مقیا  شمرده میشودخود که بمنزله ای یک  جنایت  جنگی  غیر قانونی 

بهرصورت  درافغانستان اصاًل تروریست ها وجود   ،ستاورد ویا توجیهی داشته باشد  د

به نشر جزوات و لیفلیتس وواشنګتن برای اینکه درمورد توجیهی داشته باشد  نداشت 

ن سراغ   فغانستا ا امریکا حاضراست  تا اگر کسی  تروریست ها را در) با این متن ها

هزار ها   عمل آنها این   ل ما دربد  شد وآنها را دستگیر ودراختیار ما بگذارند داشته با

 –رداخت پساالران   تحت کنترول جنګ  درساحات (. بنام جایزه میپردازیم هزارها دالر

وناکس هموطن بیدفاع   تا هرکس ند  ضر شد موضوع  حا جنګ ساالران بعد از درک 

چنانچه همینطور   ها بفروش رسا نید ند ول  بنام تروریست باالی امریکاپخودرا دربدل 

                                                                                                   .هم شد

ند  آن بود  که  زد ویا تروریست شد تنها شواهدی که تروریستها را تروریست میسابناْ 

ل پول باالی  امریکایی ها  فاع را بنام تروریست دربد جنگ ساالران مردم بی گناه وبید

                                                                                                                         .فروختند 

سال زجروشکنجه  توسط ( 01)بعد از «  فیض محمد احمد ال قندهاری» دیروز        

 col-Barry) -«  کول باری وینگارد»  بنام  (آزادی ودموکراسی امریکا) افسر نظامی 



Wigard )من تا حال : او درمورد چنین گفت  ال قندهاری نمایندگی میکرد آزاد شدکه از

گز مدرکی قا نع کننده ای مبنی  به بند کشیدن مردم تا حا ل به جز دردو ویا سه مورد هر

ن ند یده ام ولی آنچه را که من مشاهده کردم اینست که افراد را برای سالهای زیاد با داد

.                                             شکنجه وآزار معترف میسازند وآنرا برای توجیه عمل خود بکار میبرند 

یق را بیدون  شید که حقا غربی انتظار آن را داشته باحشه  نه های فا شما نباید از رسا    

به اخبار روسیه  شید  دنیا باخبر با  از واقیعت های  لذا برای آنکه  وارونه انعکاس دهند

یت ذیل مراجعه  ویا به این سا( Stephen Landman)من  ویابه ستیفان لند( RT)امروز

 نماید

Counter punch –tells the facts,Nemes the Nems             

 ون قباًل معا  گریگ رابرت   پاول داکتر   :  معلومات چند درمورد نویسنده این مقاله  

سردبیر وال ستریت  -اقتصادی ایاالت متحده امریکا  سکرتریت خزانه داری برای پالسی

 scripوسرویس جدید ( Business)مقاله نویس برای هفته نامه ای بیسنیس   -ژورنال 

howard   بازدید کننده و سخنران درکنفرانس های علمی اکثر پوهنتونهای ایاالت متحده

شکست اقتصادی :  چنان مولف کتاب های تحت عناوین وموسس سندیکا وهم –امریکا 

ید مردم دنیا توسط محافظه  امریکا چگونه باخت ،  وتهد سرمایه داری ،  انحالل غرب 

                                                                                        . کاران جدید ایاالت متحده امریکا 

 .  با تقد یم احترامات ---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 


