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******
تغیرا ت عمده بد نبا ل هم  ،دولت ها  ،جوامع وطبقا ت حا کم را به بزرگترین
ا قتصا دهای صنعتی ؛ رژیم های نفتی و مجتمع های نظا می تحریک میکند.
چین منا بع ثروت وسرما یه اقتصا دی خود را برای سا خت وسا ز وسیعترین سیستم
زیرساختی مد رن درتاریخ با چها ر قاره ارتبا ط میدهد.
عربستا ن سعودی یک تریلیون دالرغا رت شده وبه چپاول برده شده رااز شاهزاده گان
به شاهزادگان ازپرازیت های کهنه کار تجاران حرفوی سعودی از بیابان های سراب
عجیب وغریب به فا نتزی های جد ید شهرستا نها ی عالی ومجلل انتقا ل میدهد.
ایاالت متحد ه امریکا به تخلیه وزدودن روحیه ای فسا دسرما یه پرداخته وآنرابا رسوایی
کنونی ا مروزی مجد د ًا پر میکند.
یک وزیر از کابینه سبکدوش واخراج میشود آن دیگری بعنوان وزیر خارجه استخدام
میشود ،یک دشمن به آغوش کشیده میشود وباهم متحد مستحکم میگردد  ،بازار سها م
شگوفا میشود  ،توافقات تجا ری ازبین میرود  ،ما لیا ت برشمرده ثا بت وتوانمند شده
وبا یکد یگری متصل ودرهم می پیچد د  ،مستهلیکین ومصرف کنند گان خفه ومختنق
ساخته میشوند که همچو وضع را برخی ها آشفتگی میگویند  ،دیگران این وضع را
هرج ومرج وانا رشیزم تفسیر میکنند واگاهان و شجاعان و قوی دالن چنین می پندارند
که جها ن به اینطریق در گرد ش ودر تد ور ودوران است
اما این تکان خوردن های جها ن به باال وبه پا ین درحا ل کنونی برای همه دارای
مفهوم ودارای جهتی است وآن به این مفهوم ومعنی که برای لرزش وتکان خوردن ها
چه به باال وچه به پا ین یک سلسله مد ل ها وپرادیم ها (الگوها) وجود دارد.
لرزش وتکان خوردن ها ی که به سمت باال رخ میدهد طوری ا ست که در همچو تکان

خوردن ها دیدگاه های وچشم اندازهای ثروت بخاطر رونق بخشی ورفاه با علم وبا
کشفیات توام میبا شد.یا به عباره دگر ثروت وسرمایه درپرتو علم واگاهی وکشفیات
بخاطر بهبود شرایط زندگی مورد استفاده قرار میگیرد.
شور وتکان خوردن ها به پا ین طوریست که با بکار برد علم وهنر صاحبان قدرت
بخاطر کسب واستحکام قدرت دست به کودتا ها بر اندازی ها وخونریزی فرقه های
فقیر ونادار میزنند .

هنر ،هنرمندان در دادن تکانه ولرزش به پاین :
شهزاده عربستان سعودی محمد بن سلما ن  ،سیاست جد یدی را برای شکا ر علمی
سیستیما تیک وطیف وسیع دنبا ل میکند  ،اگاهی و دانش دراین سبک ویا روش ها
درشناسا یی دقیق اهداف ورویکردها برای تامین امنیت ودستیابی به موفقیت کارایی
میباشد.
محمد بن سلمان وهمکارانش سیا ست خودرا درطیف وسیع و مد ت زمان طوالنی در
چندین مرحله از مراحل بخوبی برنامه ریزی کرده اند .
او اال :کل عملیات طیف وسیع ومدت زمان طوالنی را بعنوان بخشی از تحول گسترده
ای پادشاهی با ارایش یک سلسله واژه های کلیدی غربی تدوین کرده اند .
مث ً
ال مدرنی کردن یک جامعه سنتی وبد وی  ،پا ک سا زی ملتزمین ویا فساد پیشگان
ورشوستا نان ،تنوع اقتصاد وابسته به نفت ،خصوصی سازی شرکت های نفتی عربستان
سعودی وجایگزین کردن شتروچادر(خیمه ) با شهرهای بزرگ ومجلل ومجهز دربیابان
های سوزان وریگزارعربستان سعودی .
بنا براین محمد بن سلمان بخاطر کسب وتحکیم قدرت دولتی خود با انجام وبا یک اقدام
نها یی د ر یک عملیا ت از قبل طرح شده درآغاز کار به موج شکنی ها بحرکت افتاد
وشهزادگان عربستان سعودی دربدو امردرانتظارشور وتکان خوردن های به سمت اسفل
ویا پاینی بودند .ویا به عباره دیگر این شهزاده گان سعودی چنین انتظار داشتند که این
تکان خوردن ها درقدم نخست به سمت پاین خواهد بود .
ا مامحمد بن سلمان بصورت منظم وبا آماده گی همه جانبه شمشیرسلطنتی اش را از نیام
برای دفاع از عدالت به برون کشید « با توجه به حامیان و طرفداران اش دررسا نه ها
ومطبوعات غربی همچو خبرنگاران مثل توماس فریدمن» وتعداد زیادی از شهزادگان
فاسد سعودی وصدها نفر از نخبگان تجاری ونظامی را دستگیر (بخاطر آنکه این شهزاده
گان اختطا ف نگردند درهتل به نگهداری آنها پرداخته شد ) و در هوتل پنج ستاره ای
هلتون واقع در ریا ض تحت نظا رت قرار داده شدند.
این لرزش ها وتکانه خوردن ها در حال انجام بود اما اسیران را به نسبت موقف
و حیثیتی که داشتند درهمچو شرایط آنها را درهتل که قب ً
ال ازآن نام بردیم درتحت نظارت

قرار داده شدند وآزادی آنها را موکول به پرداخت غرامت ویا جبران خساره نمودند وآن
به این مفهوم که آنها در صورت پرداخت مبلغ بعنوان پرداخت غرامت میتوانند ازتحت
نظا رت آزاد گردند.

نخبگان وکارمندان مدرنیزی وعصری وا بسته به محمد بن سلما ن دارای بالترین
درجه اگاهی وشناخت در امور مالی وحسابداری بوده ودرمحاسبه باز پرداخت مناسب
نسبت به هر اسا تید ماهر وکار فهم دیگر شنا سا یی شده اند .این کا رمندان ماهر وچیره
د ست ومدرنیزی وعصری «محمد بن سلمان » خواستا ر با ز پرداخت صدها میلیون
دالرازملیاردرها عربستا ن سعودی شد ند  ،واز سوی هم جنرالها به نسبت باز نشستگی
زود هنگام خود از حقوق بازنشستگی وفرماندهی ودستورات خود محروم شدند  ،لذا این
شهزاده های عربستان سعودی پس از پرداخت پول وآزادی ورهایی ازبند برادرنه فرار
را به قرار ترجیح دادند وبه خانه های مجلل وویالهای خود واقع دربیروت برای آرامش
خاطر بازگشتند.نحوه وشرایط آزاد شدن آنها موکول به پرداخت مبالغ غارت شده ازدولت
پادشاهی عربستا ن سعودی که توسط آنها چپا ول شد ه بود برای تامین صندوق «کالس
جد ید» درعربستا ن سعودی جد ید تحت تخت وتاج شهزاده « محمد بن سلما ن »

قید ومشروط بود .
با اینحال سرمایه گذاران غربی با بستن دهان خود با بی سروصدا چشم خودرا با
درنظرداشت نقطه گذاربین رکودا قتصادی ودریافت بهبودی به ثروت«سنتی » عربستان
سعودی دوخته بودند ؛ چونکه آنها این اطمینان را نداشتند که محمد بن سلمان با جرات
ودلیری تام درموقف اصلی خود بخاطر تحقق مدرنیزی وعده داده شده ای خود پابرجا
وثابت ممکن است که باقی بماند .لذا آنها این ضرورت را احساس میکردند تا بدانند که
اسهام آنها قربانی منافع وسود از کالهبرداران بزرگ نخواهد شد آیا آنها به نسبت اتهام
به محکوم شدن شان درمیان میلیاردرهای فاسدرنج می بردند که وارد قلمروجدید شهزاده
محترم شد ند .این همه پرسشهای است که ذهن آنها را بخود مصروف ساخته بود وساخته
ا ست .
ازوضع کنونی چنین معلوم میشود که شاید محمد بن سلمان دراین اواخر تحت نام
عدالت بزرگترین لرزش وتکا نه خوردن به پا ین را توام با ارعا ب با سوئ استفاده از
قدرت دردست داشته اش انجام داده با شد ؛ اما تاهنوز هیچ نشانه ای ازجامعه متنوع ؛
مدرن وپررونق ورفاه که درشبه جزیره عرب رخ داده باشد بچشم نمیخورد ودربعضی
از قسمتهای این شبهه جزیره تعداد انواع ازحامیان تکان خوردن به پاین یا کالهبرداران
اعم از هنرمندان  ،برنامه نویسان ورسامان ونقاشان وجود دارد که اکثر آنها به تحسین
و به صفت شهزاده کف میزنند همه وهمه درانتظار غارت وچپاول روزشماری مینمایند
ویا اینکه دربعضی ازبخشهای این شبهه جزیره محمد بن سلمان پیوسته شرایط وزمینه
قحطی و ناامیدی و وباه وجنگ وبمب گذاری را ازجمله برای مردم یمن مساعد ساخته
ویا به بار اورده است که از نظر هیچکس پوشیده نیست پس اگر اسرایل میتواند بقای
فلسطین را بعنوان یک زندان آزاد درنظربگیردپس محمد بن سلمان نیزمیتواند فلسطینی
های خودرا دریمن برای تمرین هد ف اش پیدا کند .
تکا نه ولرزش درچین :چین همین اکنون درروند ازدو تحوالت بزرگ قراردارد
که یکی از آن بیش از یک میلیون کارمند ومقامات دولتی ومیلیونر های باال وپاین رتبه
چینایی که مالیات خودرا درصندوق پس اندازخزانه داری عمومی میریزند ویا میپردازند
سال آینده جد ید چین را جشن میگیرند.
نباید فراموش کرد که چین همین اکنون بیش از ( )12ملیارد دالررا برای سروسامان
دادن وتطبیق پروژه های نوآورانه ویا جدید با تکنالوژی پیشرفته،اصالح موارد اقتصادی
کاهش آلودگی هوا وبه گسترش پا یه های دولت رفاه اجتماعی صرف نموده است .
اکنون چین درنظردارد که بیش از یک تریلیون دالر را صرف پروژه های بزرگ
زیربنایی جهانی نماید که به احداث همچو پروژه های بزرگ زیربنایی جهانی میخواهد
چین را با چهار قاره درشبکه تجاری تحت نام یک جاده ویک کمربند ( one road

 ) one belt andمدغم ومتصل سازد.
چین همین اکنون در قطب مخالف عربستان سعودی قراردارد یعنی چین به جای
جبران خسارات وتهدید از سوی دولت که در عربستان سعودی توسط محمد بن سلمان
اعمال میشود صورت نمیگرد بلکه چین یک تحول بزرگ وبرجسته ای را به تجربه
میگیرد وآن اینکه پول زیادی را درچند جهت سرمایه گذاری میکند  :مث ً
ال بکاربستن
پروژه های خارج ازکشوربغرض ارتقای روابط تجاری با کشورها ؛ پروژه های درحال
پیوند دادن کسب وکار با تکنولوژی باال وسود بیشتر ؛ پروژه های کوچک ویا نزولی
( )downwardبغرض آموزش وگسترش نیروی کار ماهر وحرفه ای ؛ کاهش آلودگی
هوا ؛ افزایش رفاه اجتماعی ؛ نجات زند گی از افزایش استثما ر وبهره وری .
چین برخالف ایاالت متحده امریکا بخش تولیدی خودرا به اندازه کا فی تغذ یه وتقویه
نموده است وسرما یه گذاری آن هرگز فا قه وگرسنه نیست  .کارخا نه های متوسط در
ایاالت متحده امریکا نسبت به کارخا نه های کنونی چین دومراتب کهنه وفرسوده میباشد
واز سوی هم ایاالت متحده امریکا برای جذ ب ودسترسی به تولید محصوالت چینی
باید بیش از ( )222ملیارد دالررا بخاطر تصنع تولیدات چین در سه دهه آینده سرمایه
گذاری کند.
د سترسی محد ود ؛ ده ها هزار شرکت های کو چک ومتو سط به سرما یه گذاری
درایاالت متحده امریکا به نسبت کم بهره وری( تولید) وکاهش صا درات ،این شرکت ها
را مواجهه به تهد ید ویا محکوم به سقوط ساخته است.
اما بالمقابل دولت چین بصورت مستقل روند سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران
بطور هرچه گسترده بادرنظرداشت به هراندازه که آنها میخواهند تولید کنند زمینه را
مساعد ساخته است ؛ عالوه برآن چین زمینه را برای تولید کنند گان محلی در امر بهم
پیوستن ومتصل شدن به زنجیره ای عرضه کاالبا صادرکنندگان بزرگ کاالمساعد نموده
است .واز جانب دیگر چین خود مشوق های صریح کاری را برای صادرکنندگان
وتامین کنند گان محلی فراهم آورده است تا آنکه این اطمینان را حاصل نماید که سود
بدست آمده از کاالهای عرضه شده بفروش رسیده دربازار داخلی مجدد ًا سرمایه گذاری
شود .
حاالنکه درایاالت متحده امریکا تامین کنندگان چند ملیتی خارج از کشور قراردارند
که درآمد آنها درخارج از کشور ذخیره میشود هرگاه اگر سود بد ست آ مده به ایاالت
متحده امریکا بازگردد این سودها به بازارپرداخت سهام وسود سهام سهمداران اختصاص
می یا بد وهرگز این سود بد ست آمده برای تولید دوباره سرمایه گذاری نمیشود .
پکن افزایش وکاهش بدهی ها را دربازارهمه جا نبه مد یریت میکند تا که توسعه
د ینا میکی ویا پویا یی را با سطح کارایی و بهره وری بی نظیر در ایاالت متحده

امریکا ترویج وبه آن موثریت بخشد.
از سوی دیگر چین در مقایسه با هرج مرج بی نظیر موجود دربازار به اصطالح
(آزاد امریکا) ومتحدان پرازیتی وهنرمندان خرده ونا در کوپن دار عربستا ن سعودی ؛
روند بدهی ها وسرمایه گذاری را دربازار با چشمان باز ازنزدیک نظا رت میکند.

ایاالت متحده امریکا:اقتصاد سیا سی توطیه گونه وافتضاح آمیزوفرارسرمایه
آزادی مطلق و بی بند وبار اقتصاد سیا سی برای همه درایاالت متحده امریکا بویژه
برای دست اندرکاران وتوطیه گران بی بند وبا رزمینه فرارسرمایه را به بیرون ازکشور
مساعد ساخته است .دولت بجای اینکه یک برنامه اقتصادی که بتواند امریکا را مجدد ًا
(امریکای بزرگ) بسا زدباچهره های سیاسی اخا ذی ومتنفذ ین فریبنده عربستان سعودی
منحصر بفرد دریک اتحاد سیاسی سراسری وجهانی قرار میگیرد واین هردو کشور با
برخورداری ازچهره های سیاسی تطهیر شده وسراپا تسلیم شده هرگز از النه وکاشانه
ای ویرانگری جنگ به بیرون قدم برنداشته اند ویا ازویرانگری وازجنگ دست نکشیده
اند .از جانب دیگر ایاالت متحده امریکا بادرنظرداشت پس منظر تاریخی خود بعنوان
یک کشور دارای سرمایه گذاران فاسد ومتضاد ومتحدین پرازیتیک خود هر گز آعا ز
بکاری نکرده است که زمینه رفاه همگا نی را فراهم نموده با شد آنچه که دراینجا قابل
تذکر است  ،اینست که ایاالت متحده امریکا زمانی یک کشور صنعتی قدرتمند ومنحصر
بفرد بود که سرمایه گذاری های ما لی و سرما یه گذاری های خا رجی را برای فراهم
آ وری موادخا م برای رشد صنا یع داخلی بکا رمیبرد وسود بد ست آمده را برای بهره
وری (تولیدات) بیشترمجد د ًا درداخل کشور سرما یه گذاری میکرد.
مقا ما ت ویا حلقات زیدخل امریکا یی چه در رقا بت های سیا سی وچه دررقا بت های
ا نتخا با تی تقلبی ونیمه تقلبی ،کمترین میزان مشارکت را برای خود اختصاص داده اند
چراکه این مقامات در زمان خود بیشتر بخاطر حفظ موقف خود تالش بخرچ داده اند وبا
سازش وتوافقات متقابل ثابت زمینه را برای ایجاد خرابی ها دراداره مساعد ساخته اند.
اکنون همه چیزتغیر کرده است ویا پیوسته درحال تغیرودگرگونی است ؛ استعمار جد ید
ویا استمثمارگران کنونی مواد خام بیشتر را به خارج عرضه میکنند ؛ آنها برنامه های
تولید سرما یه ما لی را با مصا رفات کم هزینه وارزان پیشکش وارا یه میکنند وامید
وارهستند که با همچو روش بتوانند د سترسی آزاد وارزان به استخدام کارگران با اجوره
ارزان ونیرومند وسالم وتحصیل کرده راداشته با شند ؛ تولید کنندگان کنونی ایاالت متحده
امریکا ازافتخارات قدیم خودبیرون آمده ویا دست برداشته آندوتمایل بیشترشان به سرمایه
گذاری درخارج از کشور شده است یعنی که صدورسرمایه را به خارج از کشور ترجیح
میدهند -آنها سود مالی را در پناهگاهای مالیاتی بدست آورده وخوشحا ل اند ازاینکه از
پرداخت ما لیات ها برای تا مین ما لی جد ید ازکارگران امریکایی جلوگیری بعمل می

آورند سرمایه مالی همزمان درارتباط به صنغت تغیر کرده است وآن اینکه درحا ل
حاضر سرمایه صنعتی برای تامین سرمایه ما لی ،سوداگری ،احتکار ،امالک ومستعالت
بخش های بیمه وابزارهای الکترونیکی  ،بازی ها در آی فون ( )I-phonباخود باعث
ترویج انزاوی خود وتنبلی و سبب با خود پچ پچ ونجوا کردن شده است .
والستریت ( )WALL STREETوادی سیلیکون ( )SILICON VALLEYوها لیود
( )Hollywoodجاگزین د یترویت ( )Detroitپیتسبورگ ( )Pittsburghکلیولیند
( )Clevelandوشیکاگو ( )chicagoشد ند ؛ دالالن سهام شرکتها بیشتر شد درحا لیکه
سازندگان ابزار اصلی یا مردند ویا نا پد ید شد ند کارگران وکودکا ن بیشتر معتاد به
دوزبلند اوکسی ( = Oxyمخلوط از کوکاین وهیروین ) شد ند.
سیا ستمداران دردوران انتقا لی هیچ ارتباطی با صنعت داخلی نداشتند  ،آنها در رسیدن
به یک توافق نیرومند با متحد ین خود بویژه با عربستان سعودی واسرایل بخاطر ترویج
وگسترش جنگ وجدال وخشونت دربیرون از مرزها وبه ترویج کشمکشهای داخلی
با براه انداختن توطیه ها ومخا لفت ها دربین رای دهند گا ن د ست یافتند -جنگ ویتنام
وقضیه واترگیت  ،دامن زدن به خشونت دربین مردم افغانستان  ،ضد یت ومخا لفت
روزافزون با مردم ایران  ،دنبا ل کردن سیاست اقتصادی ریگان (ریگانومیک ) ریس
جمهور سابق ایاالت متحده امریکا  ،چاق کردن مخالفت ها دریوگوسالویا و تدوام جنگ
وجدال جنگ درعراق  ،حمالت ویورش های هواپیماهای بدون سرنشین در کشورها ،
بمب گذاری های بیحد وحصر  ،رسوایی های جنسی خا نم هیالری بل کلنتون درکاخ
سفید که همچو رسواییها در زمان زماداری او به حیث وزیرامورخارجه بحد نهای خود
رسید به دادستانها وفرماندهان خاص به رسمیت شناختن جنا یا ت را ارزانی بخشید .....
دراین دوره انتقالی تاریخی  ،فرهنگ سیاسی ایاالت متحده امریکا وبخصوص فرهنگ
حلقات بسر اقتدار چهره ای جدید را بخود گرفت واین چهره وسیمای جدید همانا ترویج
جنگ وجدال وخشونت  ،فریب کاری ها وتقلب ها ی مشهود والستریت ورسوایی های
واشنگتن وایمل های خانم هیالری کلنتون افزون بر آن زد و بندها در دوران مبارزات
انتخا با تی دونا لد ترومپ همه وهمه با پیا مد جنگ الهه کوکین ()cuckquanهرج
ومرج،درهمی وبرهمی بالمقابل  ،قاپیدن امال ک و مستغالت وچپا ول وسرقت های
حرفه ای شا مل در فرهنگ سیا سی ایاالت متحده امریکا چهره نما یی میکند .
کمپین و مبارزات انتخا با تی دونالد ترومپ درکشور با خوشحالی از نخبگان تجاران
وکسب وکا ر ویا سرمایه گذاران ما لی ( با تعهد کاهش مالیات  ،رفیع قوانین  ،الودگی
مجدد وباالبردن درجه حرارت زمین با تعداد انگشت شما ری از مشاغل ) بدرقه شد
واز سوی هم بصورت موفقا نه آنچه که دونالد ترومپ به زنان هتک حرمت کرده بود
ویا به موقف زن به دیده حقارت نگریسته بود کنار گذاشته شد .

حلقات جنگ طلب ؛ والستریت ؛ سیلیکون ویلی ؛ و ها لیود باهم یکجا در تنظیم
پارامترهای اقتصا د سیا سی ایاالت متحده امریکا به تالش های مشترک خود ادامه
مید هند.
هیالری کلنتون با لمقا بل روند مبا رزات انتخا با تی دونالد ترومپ را به باد انتقاد
گرفته واین انتقا د خودرا در سخنرانی ها و در تویتر خود با حیله گری های بینظیر
اشکار ساخته و مدعی شده است که ارتش روسیه با توطیه و هکر کردن رای اکثر
رای دهندگان به نفع دونالد ترومپ در انتخا با ت ریا ست جمهوری امریکا مداخله
کرده است وروسیه توانسته است که رای میلیونها ا نسا ن فقیر وتهید ست را که به او
رای داده بودند آنرا هکر کرده است.
بجا است که گفته شود وآن اینکه تمام رسا نه ها ی د یجیتا ل بطور خود کار دوستان
ومتحدان را در نوارسیاسی اداره دونالد ترومپ بصورت برهنه واشکا ر افشا نموده
است که این افشا گری ها شامل لست متهما ن وگماشتگا ن و رد نا مزدهای انتصا بی
توام با خط مش های نا درست شا ن میباشد واز جانبی با توجه به سخنان مبهم دادستان
ازاینکه او دست به چنین افشا گری زده است که او زنگ توطیه های ارتش روسیه را
شا مل دریک لست به رسمیت شناخته ونیزدرمورد فعا لیت البیگران واشنگتن تذ کرداد ه
است ودرعین زما ن از نفرت وا نزجار « نفرت انگیزان » نیز سخن گفته است .
دونالد ترومپ با انتقاد از توطیه های که روسیه در روند مبارزه انتخاباتی ریاست
جمهوری زده است در رد آن اظهار نظر کرد ودرنیمه شب در تویتر خود اقدام به نامزد
شدن یک جنرال متقاعد که در دوران زما مداری با رک اوباما در هفت جنگ شکست
خورده بود نمود وهم درعین وقت یک دوشیزه خوشگلی را از کارولینای جنوبی پیداکرد
کسی را که درسازمان ملل متحد بعنوان نماینده ایاالت متحده امریکاهمسا ن ابر سمارقی
نظرها را بخود معطوف سا خت که البته بد ون شک وتردید در گمارید ن این جنرال
بازنشسته واین دخترزیبا مشوره های مشا ورین صیهونیستی را از اتا ق های تنویر
یهودیا ن ومشوره های اعضای فا میل دونالد ترومپ نمیتوان نادیده گرفت بویژه
مشا ورین صیهونیستی که دوبار درجنگ های جد ید خاور میا نه حضور داشتند.
جنرال های اطراف دونالد ترومپ ودوستان صیهونیست او از یکطرف و دموکرات ها
ضد فاشیست ها وچپگرایان باهم یکجا به تشکیل گروه مقاومت بخاطر آزادی پرداختند
آزادی بخاطرسا نسور اخبا ر جاگزین یا بگو مگو ها مبنی برتضعیف مداخله درمورد
موضوع دخا لت روسیه در روند انتخا با ت ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا ،
ا فشای تسخیر اراضی اکراین ،موضوع قرارداد هسته ای ایران ودرمورد هشد اربا شی
های بی پا یه تل ابیب درمورد تهران  .واز سوی هم از طرف جرید کوشنر مشا ور
ارشد ریس جمهور و شهزاده عربستان سعودی ربوده شدن نخست وزیر لبان وخبر
استعفای او از نخست وزیری لبا ن مورد تمجید وستایش قرار گرفت – لذا میتوان گفت

که با گذشت هر روز یک توطیه جد ید ویک رسوایی تنفرآمیز از جانب دست اندکاران
این حلقات جنگ وستیز ایاالت متحده امریکا رقم زده میشود والبته که بخش خبرهای
جعلی نیز شامل این توطیه ها است که توسط رادیوهای ملی عا مه تحت نظر همین
حلقا ت صورت میگیرد .
تهد ید به جنگ در سراسر خاورمیا نه درحال گسترش است . ،از سوی هم به چه
تعداد از اعضای خا نواده ها دراین جنگ ها باالثر ا تحاد نا مقد س سه گا نه اعم از
عربستان سعودی واسرایل وایاالت متحده امریکا زندگی خود را در افغا نستا ن سوریه
وعراق و فلسطین ویمن از د ست داده اند وتا هنوز مردم بی گناه این کشورها درتحت
شکنجه وتحقیر روانه زندان میشوند وتوسط همین حلقات جنگ طلب دربخش خبرهای
داخلی بغرض ایجاد ترس ورعب به چه توطیه ها و دسیسیه ها د ست زده میشود متحد
نزدیک ایاالت متحده امریکا یعنی عربستا ن سعودی همین اکنون دریمن هزاران انسان
معصوم وبی گناه را درمعرض تهد ید گرسنگی وفحطی و مرض کولرا عدم د ستر سی
به تسهیالت طبی قرارداده اند وبه کشت کشتارآنها پرداخته که تا همین اکنون به هزارها
انسان جان شرین خودرا از دست داده اند .
اما روزنامه واشنگتن پست ونیویارک تایمز( )ABCو( )NBCو( )CBSهما ن تصویر
وعکس زمخت دونالد ترومپ را که درکنفرانس صلح به نشر رسیده بود در صفحا ت
اول خود به نشر می سپارند .تصویر دونالد ترومپ را که در حدود یک تریلیون دالر
مالیات شرکت های الیگارشی را قطع ودرتویتر خود آنر با نشا ط وخوشی اعالم نمود
تکا نه ولرزش بزرگ به پا ین ( )the Big shakingdownو همه چیز ها درمورد
کالهبرداری ها وطرح جنسیت همه بخاطر غا فلگیر شد ن مردم وبخاطر حفظ امنیت
والستریت وپنتاگون .

نتیجه :
سه کشور اعم از اسرایل وعربستان سعودی وایاالت متحده امریکا است که امروز جهان
را درجهت های مختلف به لرزه و جنبید ن وتکا ن خوردن اورده اند .
درعربستان سعودی محمد بن سلمان دریک منطقه نااستوار وشکننده مشغول شوراندن
وتکان دادن است وبه دزدی وکیسه بری یک تریلیون دالرازجیب های شماری از شهزاده
گان خلع سالح شده واجاره داران نفت خام عربستان سعودی تحت عنوان جبران خساره
ویا پرداخت غرامت دست بکار است واز جانبی هم این شهزاده عربستان سعودی یعنی
محمد بن سلمان به اقدامات متوصل شده است که مردم بی گناه یمن را مواجهه به
گرسنگی فحطی وبا و نموده وبا حمالت وتجاوزات پیهم نیروهای تجا وزگرخود هزاران
انسان را در یمن نیست ونابود کرد وپیوسته به اعمال شنیع خود درآن کشور وفراترازآن
کشور ادامه میدهد.

چین درصدد ایجاد یک (تغیر) در یورآسیا است ؛ ومیخواهد که با احداث پروژه ای
تحت نام یک جاده ویک کمربند ( جاده ابریشم مدرن) به زنجیره ای با زار های قاره
ها بخاطر عرضه کاالی ساخت چین توسط تجاران وطنی وشرکای تجاری خود راه
باز کند .
ایاالت متحده امریکا به لرزه وتکان دادن مصروف است که میخواهد بعنوان یک
رهبر بال منازعه به سرعت وبه عجله ثروتمندان را بیشتر ثروتمند تر سا زد وبخا طر
نیل به این هدف به طرح توطیه ها وکشف توطیه های نا منکشف شده و تهمت زنی ها
وپخش کردن شایعات بی پایه وافتضاح آمیز مصروف است واین امریکا است که بما
میگوید که معنی ومفهوم آزادی واقعی افشا کردن وآزار واذ یت دادن و اجرای اعمال
زشت بر تهید ستا ن است که آنها حقیقت را کتمان میکنند ؛ حقیقت رسمی تبد یل به
یک تپه مزه ای از زعفران شده است .
سرانجام درنهایت امر تنها میتوان برای یک تکان دادن عالی چشم براه وامید وار
بود و بس .
درمورد نویسند ه این مقا له  :جیمز پتراس پروفیسور با رتل (پروفیسور
بازنشسته ) وجامعه شنا س در دا نشگاه نیگا متن درنیویارک .
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