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 الجدبنياد 

 :اری  دیموکراسیریا ک

که وظیفه ریاست  جمهوری  در ایاالت   من جورج واکر بوش  رسماً  سوگند یاد  میکنم 

مدافع قوانین   متحده را  صادقانه انجام دهم  وبا اکثر  توانایی  هایم نگهبان  و محافظ  و

  اساسی ایاالت متحده   باشم  .سوگند  میخورم .



 

 

دش  هم  چند  تصویر  از حادثه و بع و  مشابعت بوش از  طرف  هوا دارانش تبریک

:  شخصی در  تربون بيان  ميکندسپتمبر در ویدیو نمایش داده  ميشود و در ادامه ویدیو 11

بقتل   "باورم  نميشود  که  چندین بار صحبت  کرده ام . اما  آخرینش  این  است  که  پسر من  

من  اصالً  حالم  خوب  نيست  و  .گرفته امم نن  در  پاسخ  چيزی را که  ميخواه. اما م "رسيده

عصبانی  هستم . مرد با کفزدن  مردم  بدرقه  می  شود  و او  در  مورد به سخانش  ادامه  

با   ميدهد : بهمين  دليل  است  که  اینقدر  سخت  شده  است و خيلی  دشوار  است  مثل من .

د . و واقعاً  پاسخ  های خوبی  خيلی  از  افراد صحبت  کردم. بسياری  از  مردم  منطقی  هستن

دارند . و این یک  گناه  من  است . یکی  از نکات  مثبت  این  است  که من احساس  قوی  

م را  راجع  به  این  موضوع  دارم . اما یکی  از  گناهان  این  است که من  جواب  سوالهای

م شده اند  را  ميخواهم. من ميخواهم . همين  االن  و فوری . و  کسانی که  مرتکب  قتل  پسر

.با افراد زیادی  صحبت  شش  سال  وقت  صرف  کردم .بهمه  کميسيونهای دادرسی  رفتم 

االت  من  بسيار ساده بودند.  تنها  سواالت ساده . که رسانه  ها  در  مورد  آن کردم . سو

هایم  در مورد   صحبت  نميکنند . خدای من  ایکاش  ميتوانستم  صحبت  منطقی  با  همسایه



. آنها بمن  نگاه  ميکنند  و  ميگویند : چی  ميگی ؟ دیوانه  داشته باشم"برج هفت "ریزش  

شدی ؟ اینها  همسایه  های من  هستند. خيلی  سخت  است  که  گفتگوی  پنج  دقيقه ای  با  آنها 

دارد  تمام  عمرم  باور  داشته باشم . احمقانه  است . کامالً  احمقانه. و این ،  همينطور ادامه 

داشتم  که  آنچه دولت  ما  انجام  ميدهد ،  درست  است . و هميشه به  آن اعتقاد  داشتم. من 

ه  گاه  کردم  و گفتم  خد ای من، نکنسالم  هست. اولين  بار  است  که به  دولت  مان  ن 45االن 

 نشانداده  ميشود افغانستاناز به ادامه مرد سخن  گوی  تصاویری   همه  چيز  درست  نباشد.

کشته شده امریکائیان تصاویری  از  کشته  شدگان و اجساد اطفالی که  در  نتيجه  بم باران 

 عراقاند .مادرانی  را  نشان  ميدهد  که باالی  اجساد  خانواده  خود  گریه  ميکند  همينطور  

خانواده و زنی  را    ر  دگررانشان  ميدهد  که زنی  در صحنه  جنگ می  گرید ودر  تصوی

که  جسد  های  بی  جان  شوهر و فرزندانش را  می  بوسد . پدری را  نشان    نشان  ميدهد

ميدهد  که  جسد آغشته بخون فرزندبيجانش را به  آغوش  کشيده  و می بوسد صد  ها  جسد  

مب  افگن را  ا های  بيمروارهای ناشی  از بمباران  هوا  پسوخته  را  نشان  ميدهد  که زیر ا

  د .در عراق  ميباش

 



مليون  4کشته  و   110111در جنگ عراق  

 تصاویر  از گوگل( )آمار  ارقام،تریليون دالر 5و هزینه  این تهاجم    آواره

کامالً   را  نشان  ميدهد که  جسد  سوخته  یک  طفل  را  از زمين  در یک  شهر لبنان ویدیودر

 . نشان  ميدهدتخریب  شده  توسط  جنگ 

  

تصاویر از بایگانی   



 گوگل

زخمی  شده  و  اعضای  بدن  جوانان  و  پير  مردان را  نشان  ميدهد که بشدت   فلسطین و  

 خود را  از دست  داده اند . 

و باز بوش را  در یک  تصویر با  جمعی  خوشخال  نشان  ميدهد 

پرچم را با  اعضای بلند  پایه حکومتش و بعداً بوش 

ای  را  نشان   ميدهد  بسيار  امریکا را  در  ویدیو  نشان  ميدهد  و  متعاقب  آن یک  ميدانی 

ت فارمی که در  آن  نوشته  شده  است : این  همان  گ  که  همه  گورستان  است  و پالبزر

ش و هخاور  ميانه  جدید  است  که راجع به آن صحبت  ميکنيم . در ادامه صحنه هایی  مد

اه انداخته شده  هولناک  جنگ را  نشان  ميدهد  که  از  طرف  امریکا و صهيونست  ها بر

 است ؛  آیا  این راهيست  که شما  دیموکراسی را  گسترش  ميدهيد ؟

 آیا  این راهيست  که شما  آزادی  را  گسترش  ميدهيد ؟

علتی  که  خاور  ميانه  و بيشتر بخش  های  جهان ، هرگز  بدولت امریکا  اعتماد  نميکنند 

 است .بخاطر ریا و خيانت  آشکار سياست  خارجی آن  

ما  بطورواضح،بين اقدامات دولت امریکا و اقدامات  مردم امریکا ، تفاوت قایل  می  شویم.ما   

را  مقصر نميدانيم چون آنها نيز  همچون  ما قربانی  هستند . ما مجبوریم  )ملت امریکا(آنها 

ار دهيم وبرای  جستجوی  حقيقت  پرداخته ، آنرا انتشه تأکيد  کنيم  که ما همگی  مسئوليم   تا ب

آزادی ذهن  مان  از آن  استفاده  کنيم.دولت امریکا  ميتواند ادعا کند که  دیموکراسی را  

گسترش  ميدهد .بایستی بدانيد  که  نزدیکترین  هم  پيمانان دولت امریکا، حکومت  های  



پادشاهی  است  نه  حکومت  های دموکراسی. که  همگی  آن  حکومت  های  پادشاهی ، 

فرمانروایی  را  به  نوادگان  خود  منتقل  ميکنند. و بسياری  از  حکومتهایی که  توسط 

،  حکومت  هایی  بودند که  در  واقع ،  توسط  مردم  انتخاب  شده هامریکا  نابود شد 

بودند .بایستی  بدانيد که اقدامات دولت امریکا ، تنها به طرح  سهيونيزم و  نظم  نوین  جهانی 

و جهان کاری  نميکند. این یک   لحت مردم امریکادمت  ميکند. و بطور قطع، برای  مصخ

 يير  کند .مسلم  است  بدون  اینکه  هر گز تغواقعيت  

قایق  تکان دهنده ای از  چگونگی  تسلط  ح"اعترافات یک  تروریست  اقتصادی  کتاب

ودش را در زمانيکه برای  جزئيات زندگی  خ (John Perkinsاثر )"  امریکا  بر  جهان

که سازمان سياه  کار  ميکرده ، فاش  ميسازد :کار او طراحی  قرارداد  های  دولتی  بوده 

کشور مورد    امات  واقعی  آنها ، بدهکار  کردنذ ،  عالی  بنظر  ميرسد ، اما اقدروی  کاغ

 .نظر بوده  است . و اینکه  آن  کشور را  تا  ابد  همکار  امریکا کند

 چرا؟

 ، آن   کشوربرای  هميشه برده امریکا  خواهد بود . )مقروضيت خود(چون بخاطر  بده کاری 

قراردادی را که  خود او  روی آن  کار  کرده بود را فاش  ميکند .  این Perkins مثال: یبرا 

،  توسط  خاندان  سلطنتی  سعودی امضاء شد. بموجب  این قرارداد، 01قرار داد  در دهه  

تمام  درآمد  نفتی  عربستان ، بایستی  در  بانک  های  امریکا  سرمایه  گذ اری  شود . در  

عوض ، امریکا  از  تخت  پادشاهی محافظت  خواهد  کرد . این قرارداد ، ارتباط  نزدیک  

 بنياد  گرای  اسالمی  و سلسله  دولت  های  امریکا  را  تقویت  کرد .()ظاهراً بين  آل  سعود 

محافظ ا فهميدن  این قضيه ،  شما ميتوانيد متوجه  شوید  که  چرا اولين  عمليات  در  خليج را ب

،  عملياتی بود  که  از  نفت  سعودی  ،یا  بعبارت  دقيق تر ،  محافظ  صحرا. ناميدند   حراص

 پول  امریکایی،  محافظت  ميکرد.

ستحکامات  نفتی  کشور کویت یورش  نيروی  صدام  حسين ، به  ا1991در تاریخ  دوم  اگست 



بردند . بخاطر  ترس   از  حمله  عراق  به  عربستان سعودی ، ایاالت  متحده  و همپيمانان  

 محافظ صحرامتحدش به شبه  جزیره  آورده شدند  تا یک  مانع  ایجاد  کنند این  مانع بنام  

اسی و  مذاکرات دو طرفه بود معروف  شد.نتيجه  کار ، انجام یک سری  گفتگو  های  دپلوم

به    محافظ صحرا 1991اگست  . در هفدهمکه  خيلی  زود  بيک  موقعيت  نا اميدانه تنزل یافت

تبدیل شد. در نتيجه  آن عمليات  هولناک نيرو  های  امریکایی آغاز  شده بود   طوفان  صحرا

صحنه  های  نبرد فهميده  باوجودیکه از صحنه دور بودیم  از روی  تصویر و فيلم  های  از 

ميشد که  چه جهنم برپا شده  است فکر  ميشد  در جهنم  هستيم . این  کشمکش  ها  از  طریق 

BBCوCNNميونها  انسان  دیده  ميشد با نمایش تبليغات  نابودی  نيرو  های   جلو  چشمان در

اسی  واقتصادی . از لحاظ  قدرت ، تکنولوژی ، سياصولی صدام  حسين ، با اتحاد بر  تر 

چيزی که  کمتر  مردم راجع به  آن  اطالع  دارد  این  است که  جنگ  از  همان  ابتدا  توسط 

 طبقه  ممتاز ، برنامه  ریزی ، کنترول و اداره  شده بود . 

گروهی  که  این  تصور باطل را  ایجاد  کرده بودند  که  مردی  پر قدرت ،با هدایت  یک 

کم  خيلی  زود  به  سمت  سالح  هسته ای  خواهد رفت. مردی  که  مليون  ارتش  مستح

ميتواند یک  پنجم  نفت  جهان را  در یک شب  تحت  کنترول  خود  در آورد. ولی  در  واقع، 

او  نيزصرفاً  وسيله ای بود  مثل خيلی  وسيله  های  دیگر . تنها دست  نشانده ای  در طرح  

 بعنوان یک  مسير کامالً برنامه  ریزی شده. استاد بزرگ . با جنگ  خليج 

، بطور واضح به  این قضيه  اعتراف  دارد . چيزی که  مورد 1991واین سخنرانی در سال  

نظم  نوین   . یک بحث است ، فراتر  از یک  کشور کوچک  است . یک ایده  بزرگ  است 

    جهانی 

  :تصاویر زیر ایده  نظم نوین  جهانی را نشان  میدهد



 

 

 :میز گرد و شعباط زیربط آن که قدرت  جهانی را در دست دارند

 میز گرد  



 بیانیه  نظم  نوین  جهانی

 از این  تصویر چه  میدانید؟

 

 قربانیان



 

 سمبول نظم نوین جهانی

 نظم جهان  نو  

انی  این ميانه  تا  امریکای  جنوبی ،  کشور  ها  همگی  یکی  پس  از  دیگری ، قرب از خاور

دامهای  شيطانی شدند.امریکا نوع  دولت  خود را بر  کسانيکه  تمایل ندارند ، تحميل نميکند. 

 هدف ما در  عوض ، یافتن بيان خود شان  است .

، هوگو چاوز بعنوان رئيس جمهور ونزویال انتخاب شد. فاکس  نيوز  شرح  1991در سال 

 ميشد .ميدهد  که : می باید او مدتها قبل  کشته  

توسط  چه  کسی؟ توسط  هر  کسی . او را  زندانی  کرده اند  . این یک کودتا  است . در 

 ، دولت او سر نگون شد .2112آوریل

کودتا  چيان  می  گویند : ما رئيس  جمهور و تمامی اعضای  دیوان  عالی  کشور را  از کار 

 کشند .  دموکراسی ! دموکراسی!بر کنار  ميکنيم. مردم با شنيدن  این  بيانيه هورا می 

 ما چاوز رئيس  جمهور قانونی.  این  دکتاتوری است :مردم فریاد بلند  ميکنند واما  عده دیگر

چاوز   می  ریزند ولی  با  شدت  عمل  بيشتری  سرکوب  ميگردند  . ها.. مردم بخيابان  است 



قضيه  ایکه  در سال جاری   يرم.ميگوید آنها  مرا  عزل  کردند و فکر  کردم  که  دارم  ميم

در  مصر تکرار شد و یک دولت انتخابی  سرنگون  گردید  و به  نيروی  ارتش یک  حکومت 

شبه  ارتشی که در رأس  ارتش  محافظ  آن  است  ایجاد  گردید  هنوز  بازی  خاتمه  نيافته  

ای  مصر  که به  تاریخ  است دیده  شود  که  در  آینده  چه  نقشه  هایی در  سرزمين فرعونه

 پيوسته  است آیا  از سر احيا می  شود؟

و  همچنان  که  چنين  جنگهایی برای  آزادی ،  دموکراسی یا ترور، ادامه  پيدا  ميکند ،  

 ميدانيد  طرح  بعدی آنها چيست؟

  تهيه دیده  استاین  نوشتار را بيداری اندیشه  از  توليدات 
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