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ایجاد قبرستان امپراتوری
Creating an Empire of Graveyards
به تازه گی یک خاطره ای از پسرم هنگامیکه او یک پسرکوچک بود به یادم آمد ؛ او در
آن روزها از تماشای دلقک ها در سرکس وحشت زده میشد؛ چیزی از تماشا ی چهره
های عجیب وغریب  ،ما سک ها واز نقاشی چهره ها کام ً
ال عصبا نی میشد ولرزه در

دونا لد ترومپ واقیعت های قد یمی را اکنون بگونه ای جد ید بما نشا ن میدهد ؛ قدرت انهدام کننده
وتخریب کننده ایاالت متحده امریکا بر وی سطح در سیا ره ما چنین است (Photo:Flickr/Joe
)Brusky/cc

استخوانها یش می افتاد ؛ در حالیکه برای بقیه تما شا گران خنده اور ودلگرم کننده بود
اما برای پسرم ترس اورو مخوف بود ولی بهر صورت من چنین تصور میکردم که
آن چهره وسیماهای ترسنا ک ومخوف تحفه ازجهنم بود که پسرم را نارام وعصبا نی
میساخت .
منتها آن خا طرات سرکس از مد ت ها پیش به نظر من امروز تداعی میشود؛ چونکه
درماه نومبر سال ( )5102رای دهندگان امریکایی یا نزد یک به اکثر یت از آنها تصمیم
گرف تند که به د لقک ها رای بدهندویا آنها را برگزینند ؛ آنها یعنی اکثریت رای دهندگان
بطوراگاها نه ورضا مند ا نه به مردی که پوست سرعجیب وغریب همچونارنجی رنگی
داشت وآنهم به لطف دخترش ( جلد ویا پوست سر ش دراثر عمل جراحی کاهش داده
شد)که برای دایم ازپوست سرش کاهش بعمل اورده شد رای دادند.آنها یعنی امریکایی ها
برای مردی با چهره ویا سیما یی عجیب وغریب قرمزی ویا بوقلمون شدن آنی موهای
سروصورت اش رای دادند ؛ آنها برای یک مردی بیش ازحد نورمال اضافه وزن رای
دادند؛ به کسیکه او مکرر ًا وپیوسته به نسبت ترس از مسموم شدن به خوردن غذای کم
و لی همبرگر کالن ( )Big Macمعروف است رای دادند .و یا به کسی که با انگشت
های ضخیم مخصوص بخود ش طناب با زی سیا سی میکند وهرگز یک قدم بزرگ به
اینطرف وآنطرف به خواست واراده ای خود نه برداشته است رای دادند .او دراولین
لحظه ای افتتاحیه ای ریاست جمهوری خود چنین ادعا کرد « :من امروزشخصاً شاهد
بزرگترین مخاطبان خود در سراسر جهان هستم » ومن خودرا بزرگترین ریس جمهور
کار که همواره خدا خلق کرده است اعالم مینایم ؛ او به خبرنگاران سوگند یاد کرد که

همبرگر()Big Mac
او حتی حد اقل یک شخص نژاد پرست نیست او با دیدگاه تنگ نظرانه ای خود چنین
ارایه داد واصرارداشت که اوبعد از ابراهام لینکلن ( )Abraham Linoclinیگانه ریس
جمهور استثنایی است وگفت که من میتوانم نسبت به هر ریس جمهور دیگر امریکا در
دفترخود بیشترریس جمهور بما نم ؛ اما هنگامیکه از او درمورد حالت ذهنی او پرسشی

بعمل آمد درپاسخ سوال چنین گفت  « :دوچیزی بزرگترین دارایی ثبا ت ذهنی است
مثل هوشمندی وزیرکی واقعی » او در ادامه صحبت خود گفت من فکر میکنم که من
را بعضی ها بعنوان شخص غیرهوشمند مینگرند حالنکه در هوشمندی من نبوغ بسیا ر
ثا بت وپا یدا ر وجود دارد.
البته که همچو چیز ها ورخداد ها برای شما نو وجد ید نیست ونه هم شما کدام یک
صفحه ای نمایش در زند گی خود« یا احتما ًال در دست خود » از تعریف مد رنیته ای
قرن بیست ویکم داشتید بلکه همه چیز با گذ شت ویا سپری شدن زما ن بوجود می آید
که یکی از آن هم این مهره ونمونه بیرون آمده است موره ایکه بدون شک مجموعه ای
از نمونه های را دراشاره باخود دارد که بعد ازهرچیز دراین روزها به یک خبر اساسی
واصلی درآمده است وآن اینکه او هر چیزی عجبی وغریبی که میخواهد میگوید که
خیلی چیزی دیگری نیست وآن هم به این مفهوم که اوشا ید بدون ترد ید از احتماالت
خلقت قابل وقوع درتاریخ جهان با شد هنگامیکه زنجیره ای کسی معروض به همچو
تکا نه های تندی شود .
ومسلماً شما ضرورت آنرا نمی بینید که من درمورد همچو مهارت عجیب وغریب او
هرباریکه چیزی رامیگوید ویا آنرا بیش ازحد باال بجزازغیر از باور درسراسررسانه ها
در( )52/7تویت میکند چیزی بگویم آنچنا نیکه درا ینمورد هیچ کسی نمیتواند شک
وتردید داشته باشد که ما درتاریخ ویا در صحبت های رسمی خود کلمه ناموزون
وناجا یز(تا بو غیر رسمی ) را در سخنرانی ها ودرنوشته ها تذکر بدهیم وآنهم به سطح
رسا نوی جها نی مث ً
ال بکا ر بردن کلمه مستراح یا توالیت  ،قسمیکه دراین آواخر ریس
جمهور همچو واژه های ناموزون ودور ازآداب( به آنها یا به یکی ازدیگری) به ادرس
کشورهای نا م نگرفته افریقا وهایتی در جلسه رسمی کاخ سفید در مورد مها جرین و
مهاجرت ها بکا ر می برد  ،تا جایکه این بازدید ومالقات در کاخ سفید کمین ویا درنیمه
کمین نشستن را ثابت کردوآنهم زمانیکه همه چیز درجلسه ازکنترول خارج شد ودیری
نگذشته بود که ریس جمهور ازبکار بردن کلمه مستراح انکار بعمل آورد درحا لیکه او
از طرف تمام شرکت کنند گا ن جمهوریخواه دراین جلسه حما یت میشد با شنید ن این
کلمه تهوع آور ریس جمهور بهت زده وبسیا ر نا امید شد ند ازاینکه اکنون این واژه در
سراسر مید یا به زبا نهای زیاد ترجمه وتفسیر میشود ومورد استهزای تمام جهانیان قرار
میگیرد.
از هنگامیکه دونالد ترومپ یعنی از آوایل ماه جون سال ( )5102میالدی پلکان ویا پله
های متحرک برقی برج ترومپ را به زند گی سیا سی ما کشا نده ویا ربط داده است این
نوع چیزهاویاهمچو ناسزا ها هرگز تاکنون «اخبار» نشده است ویا اص ً
البکاربرد همچو
کلمات ناموزون در صحبت های سیا سی معمول نبوده است لذا من بدون شک وتردید

دیگر نمیتوانم که جلو دهن خودرا بگیرم که دراینمورد چیزی نگویم  :وآن اینکه از
هنگامیکه نابوکدنزار( )Nebuchadnezzersپادشاه بابیلون برای اولین بار واژه های
را که باخط میخی به روی یک تخته حک کرد ازآن به بعد تمرکز بیشتر بر ادای کلمات
که توسط ا نسا ن بزبان اورده میشود صورت میگیرد واین واقعی ترین اخبار درمورد
اخبار این دوران است واین تنها یگا نه خبری است که دونالد ترومپ از قبل برنده ای
آن شده است یعنی کلمه ای است که از دهن او بیرون می آید ومهم نیست که چه اتفاقی
رخ خواهد داد ازآنجا یکه او خود تنها ازجمله سیرک (سرکس) سه گا نه ای شهر است
که در تحت درمان قرارگرفته است همانطور که او خودش درفولکس واگون ماال مال
با دلقک ها بود .

( )Nebuchadnezzerپادشاه بابیلون وفاتح اوریشلم «از » 561-604قبل از میالد
چه کسی میتواند با توجه ازاینکه او یعنی « دونا لد ترومپ» با همچو چرند یا ت اغراق آمیز
ودلقک با زی های ناراحت کننده ای اش باهمه دلقک های پا ینی خد مت گذاروابسته نبا شد  ،ازاینکه
اورا تلمبه کنان کمک کردند تا درقصرسفید در دفتر بیضوی بر اریکه قدرت بعنوان ریس جمهور
ایاالت متحده امریکا تکیه زند .
من در آوایل ماه اکتوبر سال « »5102پیشنهاد کردم که بخشی خاصی از رای دهندگان در قصر
سفید احساس حمایت خودرا درتکیه به دیواراقتصادی ملت درحال کاهش ونا بسنده می بینند ازا ینکه
دونالد ترومپ اولین کا ند ید ریزه کار ودرحا ل ا نحطا ط وسقوط را مشا هده کردند( وآنهم با شعا ر
بزرگ ساختن دوباره امریکا) چونکه آنها زمینه ارسا ل « بمب انتحا ری »را به قصر سفید فراهم
سا ختند ومن پیشنهاد دادم :که آنها مایل به انجام این کار هستند ولو که سقف باالی آنها نیز سقوط
کند (من درآنوقت فکرمیکردم که من میتوانم اضا فه کنم که بیشتر رسانه های اصلی نیزبا درنظر
داشت وضیعت دیوار ووضیعت ما لی شان درحا ل کاهش ستا ف خود بودند وکارکنا ن آنها هرچه
کوچک و کوچکتر میشود ودرکنار « اولیای امور» از افزایش ستا ف رسا نه ها نیز درهراس بودند

ازاینکه مبادا از طریق رسانه های اجتماعی خورد وخمیر و نابود شوند واز جا نبی هم برخی از
بازی کنا ن کلیدی نیز تمایل داشتند که این بمب گذار« انتحاری واشنگتن »را همراهی کنند  ،ومهم
نیست که چه چیزی سقوط خواهد کرد ویا چه کسی را تجربه خواهند کرد) .
با نگاه به گذ شته چنین فکر میکنم که ارزیا بی موضوع را د قیق ًا ثا بت کرده است ؛ اما من
همسان همه نویسن د گان این حق را بخود محفوظ میدانم وآن اینکه من را به ترس ازدوران کودکی
پسرم نسبت به دلقک ها برمیگرداند ویا آن صحنه را بخاطرم می آورد بویژه که اکنون دونالد
ترومپ در سن وسا لی قراردارد که دلقک بازی های او توجه من را بخود جلب میکند ،علی الرغم
اینکه دونالد ترومپ توسط مخا لفین اش بعنوان یک شخص مضحک  ،مزخرف وجادوگر

( به شوخی) تکیه زده برقدرت دردفتر بیضوی قصر سفید پنداشته وتلقی میشود ؛ بدان
مفهوم نیست که او ازجمله آن دلقک ها باشد ؛آنهایکه شمارا در نیمه راه ویا در راهرو
بگذارند منظورم ازنوع دلقک های پسرم است آنهایکه قاصد مرگ ومیر هستند وبا نسخه
و ژست های پوچ وبی مفهوم خود زندگی روزمره شما ر ا به خطر مواجه میکند واز
شد ت ایجاد ترس دراستخوان های شما لرزه می اندازد وواقعاً شما را میترسا نند.
شکل وشما یل دونا لد ترومپ مختص بخود ش به ا ین د لیل دقیقاً منا سب است از
ا ینکه شما از پوشش (پنهان کاری های) موضوعات معمول او چیزی نمیدانید یعنی که
او به هیچ وجهه منحصر بفرد نیست ( به جز درجزیات ؛ وبه جز دراغراق  ،درهمه )
آنچه که او از خود زشتی وبد رفتاری نشا ن میدهد هما ن قسمیکه من اورا توصیف
میکنم که او موضوعات را به طرز وحشیانه ودور از آداب مطرح میکند یا به عبا ره
دیگر اویک نسخه یا یک اصل بسیار غم انگیز ؛ غول پیکر وفریادآمیز وپر سروصدا
از ریاست جمهور امپریالیستی امریکا را که در هفت دهه گذ شته بد ست آمده است
ارایه میدهد .مثل کاو بای که گله های از گاوهارا سمت وسو میدهد ؛ واین امریکا است
که ازمدت طوالنی دراتکا برگله ازسالح های هسته ای منحصربفردکه یکبا ردرسفر اش
به جنوب آسیا جان میلیون ها انسان را ازنزدشان گرفت ونمیتوانست که خودرا ازنظارت
بیش ازیک قرن جنگ ؛ جنگی را متوقف کند -واین بار دوم جنگ افغانستان ا ست که
در همه جاها درگرفته است واین درحا لی است که درتالش برای پا یا ن دادن جنگ
علیه تروریزم  ،جنگ را به مسا بقه و چالش کشیده است  .وبخش های ازا ین سیا ره
خاکی را بطورناگها نی به هرج ومرج  ،دولت های سرخورده وشکست خورده ؛ فرار
جمیعت ونفوس وبه نابودی ونیستی کشانیده است کسیکه گزینه نظامی را درنبرد علیه
(اس آی اس )ویا دولت اسالمی افراطی درعراق وسوریه درست وصحیح پنداشت ویا
کسیکه در«تاریخ از دقیقترین کمپین » بدون تبعیض کمک کرد که شهر های از رمادی
تافلوجه وموصل ورقه را به بینظیرترین شهرهای مخروبه وعاری ازسکنه مبد ل ساخت
خرابه های پس ازنبرد درجنگ استالینگراد ( ودرحال حاضر« نسخه ای تهد ید به
جنگ هسته ای ویا زمستان اتومی  ) ».ویا که درقرن حاضر ایجاد (امریکا عربستان

سعودی ) دراین سیاره که باید به آسانی تحت نظارت قرار گیرد تا بتوانیم بدانیم که
سوخت های فسلی نوع اسیب به محیط زیست انسا نی با خود به با ر می آورد مثل
چیزی چون سقوط از سیا رک های غول پیکر (سنگ های آسمانی که در دور منظومه
شمسی در گردش هستند ) ویا درگیری جنگ هسته ای که محیط زیست را غیر انسا نی
ویا غیر مصون خواهد ساخت .
از سیا ست های اولین ویا نخستین ایاالت متحده امریکا تا مالحظه ویا دید برحسب
تقاضای خود امریکا با بکار انداختن حمالت تروریستی دراین کشور وهم مردی که با
امتناع از فیصله های جمعی بخا طر بهتر شد ن محیط زیست ؛ تغیرات آب وهوا را
زیرسوال برده ؛ اقدام به تهد ید چین ؛ دامن زدن به آتش وخشم درجهان که هرگز قب ً
ال
دیده نشده است ویا اینکه ریس جمهور کشور های دیگر زبان ( که به زبان های دیگر
صحبت میکنند) را بعنوان ریس جمهورغیررسمی وغیر قانونی معرفی کردند وبه ادرس
کشورهای مشابه واژه ای مستراح وتوالت را بکار بردن ویا تحت پوشش قراردادن وبه
جنرال های خود دست آزاد دادن که درجنگ علیه تروریزم برنده میشوند میتوان گفت
که موارد نگران کننده و خنده آوراست اما یک نسخه ای کام ً
ال پرطرفدار آنچه که پیش
ازاین صورت گرفته ؛ او این احسا س را دارد که نمای وقار وکرامت ریاست جمهوری
امپریا لیستی را به کنا رگذارد وبما اجازه میدهد آنچه که آوامر امپریالیستی (قدرتمندی )
است بروی آن دقت کنیم او همچنان درتالش است که راه های جد ید کا م ً
ال از واقیعت
های گذشته وقدیمی را بما نشان میدهد ازاینکه قدرت ونیرومندی امریکا چگونه میتواند
نیروی برای تخریب احتما ًال کل سیاره ما است .حاالنکه شما فقط درمورد طوری فکر
میکنید که فولکس واگون دونالد ترومپ (یا شاید که منظور من هواپیما خصوصی ویا
لوازم ووسایل طالیی حمام اوباشد) با دیگر دلقک ها پر وماال مال است ؛ دلقک های
که با عمل همسان وهمانند خود لرزه دراستخوانها می اندازند  ،همچنان ا جازه دهید
که از سکا ت پریوت ( )Scott Pruittوزیر محفا ظت محیط زیست ومد یر تعداد از
محافظان مسول صحت وسالمتی ما ؛ ریک پیری( )Rick Perryوزیر انرژی ومدیر

ریک پیری «وزیر انرژی امریکا در کابینه دونالد ترومپ
عا مل شرکت های دیگر انرژی ؛ راین زنک ( )Ryan Zinkوزیرامور داخله در کابینه

سکات پریو وزیر حفاظت محیط زیست در کابینه دونالد ترومپ

دونا لد ترومپ پا دشاه آینده نفت خا م وبقیه ما موران خرابکاروزارت ا مورداخله را

راین زنک وزیر داخله در کا بینه دونالد ترومپ

که فوتوهای شا ن در زیل نشا ن داده شده است معرفی نما یم وبعد ًا جنرال های را که
همه جنگ های امریکا را به شکست مواجهه سا خته اند ویا در جنگ ها شکست خورده
اند همچو یک تیم کوشید ند که دونالد ترومپ را درواشنگتن به مقام ریاست جمهوری
ایاالت متحده امریکا برسا نند.
ویا حتی پس از آن بیایید که براصرار وتا کید ات آنها یکه بخاطر ا یجاد سالح های
هسته ای کوچکتر وقابل استفاده بیشتر ( که فرایند آن در سال های آغاز زمامداری بارک

اوباما آغاز شد) پافشاری مینما یند کمی مکث نما یم ؛ یا که در مورد افزایش بودجه
تجهیزات هسته ای ویا به ارتبا ط تعریف مجد د موقیعت ها واوضاع نا بسامان کنونی
جهان فکرکنیم از جمله درمورد حمالت سا یبری به ایاالت متحده امریکا بعنوان باالقوه
هسته ای ؛ آنها یکه بخود اجازه دادند وخواستند که دامنه جنگ واختالفا ت را از نایجریا
تا یمن و لیبیا و سوما لیا وسعت دهند ودرآنجا بروند و بجنگند وجنگ را تحت عنوان
مبارزه با تروریزم گسترش دهند آنچه که ما در طول این ( )02سا ل زند گی خود با
چشما ن با زما میبینیم ؛ بیایید نسبت به جا های دیگر جنگ وجدال به یک محلی سر
زنیم که درآنجا پنتاگون در موردجنگ بیشترسخن میزند وآن یعنی محل یعنی افغانستان
که در آنجا به جز از« تنازع وکشمکش نسل » چیزی دیگری را نمیتوان دید.
قبرستان امپراتوری  :فکر کنید  :بیست وهشت سال( )52پس ازآنکه ارتش
اتحاد جماهیر شوروی سرافگنده وخمیده ازآن «قبرستان امپراتوری» نا مطلوب درپایان
یک مبارزه ده سا له که در آن جنگ ومبارزه ایاالت متحده امریکا از گروهای افراطی
بنیاد گرایان اسالمی «مجاهیدن» حمایت میکرد ( از جمله یکی از ثروتمندان عربستان
سعودی اسا مه بن الدن ) برآمد .وامروز ( )02سال بعد از حمله ایاالت متحده امریکا
بر افغانستان تحت شعار ما «افغانستان را آزاد میکنیم » امریکا یی تا هنوز در افغانستان
حضوردارند .دونالد ترومپ درماه دسمبر با لغو ویا با فسخ تمام محدودیت ها که درجلو
روی فرماندهان نظا می امریکا درافغانستان وجود داشت جنرال ها را د ست با ز داد
آنطوریکه این جنرال های نظا می هواپیماهای چندی به افغانستان فرستادن که حتی در
موسم زمستا ن که جنگ ها درماه های زمستا ن فروکش میکند  ،نیروهای هوایی نظامی
ایاالت متحده امریکا در حدود ( )222تهاجم وحمله هوایی را در نقاط مختلف افغا نستا ن
انجام دادند که این رقم نسبت به حمالت هوایی ماه دسمبر گذشته که ( )22حمله بود وهم
نسبت به ماه دسمبر سا ل ( )5105که در حدود ( )511حمله هوایی با وجود حضور
( )011111سربازان امریکایی در افغانستان این رقم حمالت بیشتر است به گفته ای
مکس بیرک ( )Max Bearakازواشنگتن پًست { این لحظه درمیا ن افسران نظا می
ایاالت متحده امریکا درافغانستان « ما درنقطه عطفی قرارداریم » } درجایی دیگری :
میگویند که( دست کش ها خا موش است ) یعنی که بوکس کننده ها در منتهای خصومت
و مقا بله باهم روبرو هستند وآین بدان مفهوم است که با وجود آنهم مسلماً هیچ فرمانده
امریکایی بمراجع مربوطه خود گذارش نداده است که بگوید (روشنی را دراخر تونل
می بیند) واین موضوع را نیزرد نمیکند ازاینکه اودرانتهای تونل روشنایی را نمی بیند .
درعین زمان تعداد حمالت هواپیماهای بدون سرنشین درهردوشکل نظارتی چه در
ساحه مسلحا نه ویا غیر مسلحا نه( عطای تعداد بیشترهلیکوپترها ؛وسا یل نقلیه وتوپخا نه
به اردو افغانستان ازطرف امریکا بیشتر شده است ) درکشور زیاد شده است .وبا اعزام

( )0111سرباز ونیروی اضافی نظا می ایاالت متحده امریکا به افغا نستا ن اکنون
نیروهای بیشتر امریکایی در افغانستان مستقر شده اند که با تعداد مشا ورین و نیروهای
بویژه و مربیان امریکایی همین اکنون در افغانستان بیش از ( )02111نفر بود وباش
دارند واین تعدا از سربازان ومربیان ومشاوران امریکایی قبل از ورود دونالد ترومپ
به کاخ سفید در حدود ( )00111نفر بود .
افزون بر آن ارتش افغا نستا ن درنظر دارد که تعد ا د نیروهای بویژه ای خودرا
دوبرابر وتعداد نیروهای هوایی خودرا سه برابر سا زد چنانچه پیوسته به این موضوع
ریس فرمانده کل نیروهای امریکایی ایاالت متحده امریکا جنرال جوزف وتل( Joseph
 ) votelازتمام مشاوران نظامی امریکا که نیروهای امنیت افغانستان را ازنظر آموزش
مدیریت میکنند تقاضا بعمل آورد که نیروهای امنیتی افغان باید در فصل مبارزات
بهاری تهاجم خودرا علیه مخا لفین دولت زیاد کنند .چنانچه درارتباط به همین موضوع

جوزف ال وتل ()Joseph L. Votel
هد فی را که امریکا یی ها داشتند یک برنا مه نظامی را در سا ل ( )5112با بودجه
اختصا صی ملیارد ها دالر بخا طر کسب اطمینان که نیروهای هوایی افغا نستا ن بتوانند
تا سا ل ( )5102بطور کامل خود کفا شوند وعملیات های هوایی مستقل را به پیش ببرند
طرح وروی دست گرفته بودند.ودرعین زمان بخشی از این عملیات های را درمخا لفت
به مخا لفین افغا نستا ن نیروهای دریا یی ایاالت متحده امریکا نیز برنا مه ریزی کرده
بودند که خود عملیا تها را به پیش ببرند وبخا طر تحقق همین برنا مه تعداد هوا پیماهای
بدون سرنشین را درا فغا نستا ن بخاطر کسب اطالعات بیشتر ساختند.
لهذا اگر همه ای اینها به نظر شما به اندازه کافی قابل شناخت وشنا سا یی باشد من
تعجب نمیکنم از اینکه شما قب ً
ال توجه خودرا به آن موارد عطف نکرده باشید – چنین
به نظر میرسد که اکثر امریکا یی ها درجلو خانه وجود نداشته باشند وقتیکه بسا موارد

وموضوعات درجنگ های امریکا اتفاق می افتد من فقط میخواهم تا بدانید که من کام ً
ال
درک میکنم که طالبان بعد از گذ شت ( )02سا ل جنگ در افغا نستا ن توانسته اند که
کم وزیاد بیشتر مناطق وساحات از قلمرو افغانستان را تحت کنترول خود در آورده اند -
لذا پاسخ وواکنش شما نمیتواند که بیشتر امریکا یی با شد؛ شما موج خروشا ن ؛ نقطه
عطف ؛ اقدامات تهاجمی بیشتر ر ا ازبا ن رسا نه ها درا فغا نستا ن قب ً
ال شنیده بودید
اما هنگا میکه شما به ا فغا نستا ن می آید چا نس بیشتری دارید که همه موضوعات را
مجدد ًا از نزدیک بشنوید.
وبرای لحظه ای فکر نکنید که این به نسخه دیگری از ارسال دلقک ها اضافه نمیکند.
پس دراینصورت اگر شما باور ندارید که جنرال جیمس ماتیس ()James Mattis
؛ جنرال  .اچ  .ار مکما ستر ( )H.R. Mac Masterوجنرال با ز نشسته جیمس کیلی
( )James Kellyمعا ون وزیر دفاع ؛ مشا ور امنیت ملی وریس کلیسای کاخ سفید
بطور کلی د لقک ها نیستد که هستند ویا اگر شما با ز هم متقاعد نشده اید که آنها
(بزرگ ساالن ) در اتا ق بازی دونالد ترومپ هستند و افغا نستا ن را بر رسی میکنند
الزم ا ست مجد د ًا بر آن فکر کنید اما آنها را سرزنش نیز نکنید که چه چیز های
دیگری را یک دلقک میتواند در صحنه ای تمثیل بازی کند هنگا میکه کفش های غول
پیکر ش را بروی پاهای خود گذارد چهره های خودرا تلوین کند و بینی لقمه ای قرمزی
را بر باالی بینی خود گذارد البته که بخشی از این دلقک ها عمل میکنند که شاید چند
سال بعد آنها نمیتوانند راه دیگری را برای فکر کردن درمورد جنگ جهانی امریکا
تصور کنند  .آنها محضاً چیزی میدانند که میدانند لذا برای آنها شاخ بیاورید که آواز
خوگ را بکشند آنها را به هیلمت (دهکده کوچک بدون کلیسا در انگلستان است ) ببرید
که با خود ویا نه باخود گفتگو کنند انها را بگذارید که بازهم آوازهای خوگ ها را بکشند

کیلی
جیمس ماتیس
مکماستر
آنها وهمکاران شان درمرکزفرماندهی عالی ایاالت متحده امریکا بمنظور گسترش
جنبش های تروریستی در بخشهای قابل توجهی دراین سیاره طی دهه ونیم سا ل گذ شته

از طریق اشغال ،اجرای عملیات های ضد شورش و خیزش ها به بمباران وبه حمالت
هواپیماهای بد ون سرنشین وبه حمالت کما ندوی وما موریت های آموزشی وتجریوی
پرداخته اند همچنا ن آنها به ایجاد یک سری ازدولت های شکست خورده  ،شکست
خورده درسراسر خاورمیا نه وافریقا نقش قا بل غیر انکار را بازی کرده اند که با این
اعمال خودنفوس وجمیعت ها را متالشی و شهرهای بزرگ را به ویرانه ومخروبه تبدیل
کرده اند وبا این اعمال خود بعنوان سرنوشت قرن بیست ویکم خود فکر کرده اند که
بازیگران اصلی این همه ویرانی هاوخرابی ها وهرج ومرج ها امپراتوری ایاالت متحده
امریکا میبا شد که برای خود به ساد گی قبرستانی را خلق کرده است .
آنها نمیتوانند که بخود کمک کنند  ،پدر آنها را ببخشید ،زیراکه آنها دلقک های هستند
که توسط بزرگترین شهزاده دورگه درتاریخ این کشوررهبری میشوند .بلی ؛ او آ نها را
نا راحت نمیکند ؛ زیرا هیپکس نمیتواند پرده ای را بخا طر معلوم شد ن حقیقت از
روی ریا ست جمهوری امپریا لیست به آن شیوه کا مل که باید بتواند بردارد ویا هیپکس
نمیتواند که جهان تیره وتاریک ما را بطور کامل به جها نیا ن به نما یش گذارد.
دنیایی امریکایی با تویت ( )Tweetبا تظلم وبیدادگری تویت ( )Tweetبطور کامل
یک روش مختص بخود میبا شد.
و ؛ بلی  :همه میتوانیم جهنم را بگونه خنده آور درنظرما ن مجسم کنیم  ،چونکه
آنها یعنی دلقک ها نمی خند ند  ،حتی که درمورد آن فکر نمیکنند نه همین اکنون ونه
هم زما نی که همه ای ما در سرکس هستیم ؛ نما یش این جهش ها ازجهنم اجرا میشود
ودرعوض سرد وخنک شده به استخوان ها لرزه می اندازد ؛ از جهنم یک چشم انداز
برا ی تمام امریکایی ها ی که در هرسن وسا ل هستند میبا شد.
در مورد نویسنده این مقا له  :تام انگلکالرت یکی از بنیاد گذاران پروژه امپراتوری
امریکا ونویسنده « ایاالت متحده درترس » است اوهمچنان تاریخ جنگ سرد  ،پایان
پیروزی فرهنگ ؛ را نیز نوشته است و او یکی از اعضای ()TomDispatch.com
میباشد  ،اخرین کتا ب او تحت عنوان « دولت سایه » است  ،نظارت بر جنگ های
.
مخفی ویک دولت امنیت جها نی درجها ن یک قطبی اثر دیگر این نویسنده است
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