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هنری کیسنجر  «:اگرشمانمیتوانید صدای طبل
جنگ رابشنوید ،شما باید حتما ً نا شنواباشید ».
Henry Kissinger: “ if you can’t Hear The Drums
”of war , You Must be Deaf
قبروری « :3152-51انفارمیشن کلیرنگ هوس» نیویارک ،ایاالت
متحده امریکا -اعتراف قابل مالحظه ای هنری کیسنجر وزیر امور
خارجه دوران ریچارد نیکسون نشا ن میدهد آنچه که در لحظه ای
کنونی دارد که در جهان بوقوع بپیوندد بویژه در شرق میانه بوقوع
خواهد پیوست .
درصحبت خود دولت مردی از اپارتمان مجلل واقع منهتن که در ماه
می « »98ساله میشود وضیعت فعلی جهان را ازنظر جیو پولیتیک
وجیو ایکونومیک بیش ازحد مقد م و روبجلو چنین به تجزیه وتحلیل
گرفت :
« چین و روسیه طعمه ایاالت متحده امریکا بوده و میخ نهایی را
برتابوت ایران باید کوبید ؛ که البته این خود هد ف وخواست اسرایل
می با شد ،ما به دولتمداران چین این اجازه وفرصت را میدهیم تا آنها
قدرت نظامی خودرا بیشتر افزایش دهند وبه روسیه وقع میگذاریم تا
ازشوروی گرایی خود بدرشود ویا خودرا بهبود بخشد یعنی که ما برای
آنها یک حس کاذب ازپهلوانان دروغین را میدهیم ؛ که این خود همه

باهم مرگ هرچه سریعتر را برای آنها به ارمغان می آورد  .ما مانند
تیراندازان جسور وتیز کار و تازه دم هستیم که تفنگ راقبل ازآنکه
آنهاباالی ما تیراندازی کنند برمیداریم ،جنگی که درپیش رواست جنگ
خیلی مدهش و سخت خواهد بود وبرنده این جنگ تنها یک ابر قدرت
خواهد بود که این ابرقدرت مردم است .وبه همین دلیل است که اتحادیه
اروپا عجله دارند تا به تشکل یک دولت کامل و فوق العاده بمنظور
بقای اروپا نایل آیند چونکه آنها آنچه که درآینده بوقوع می پیوندد
کامالً میدانند وبا درنظرداشت همین دلیل میخواهند تا یک دولت متفق
ومنسجم داشته باشند .این ضرورت ها والزامات آنها بمن چنین گوشزد
می نماید وآن اینکه آنها میدانند که مرحله نهایی مسابقات برما بزرگ
وسنگین است– ای که من این لحظه ای لذت بخش رابخواب می بینم».

« با کنترول نفت شما ملت ها را وبا کنترول مواد
غذایی شما مردم را میتوانید کنترول نماید ».
اقای کیسنجرسپس افزود  «:اگر شما یک فرد عادی هستید ومیخواهید
در حومه شهر یک فارم زراعتی بسازید در آنصورت مجبور میشوید
که باخود برای جنگید ن علیه گرسنگان وفقرا سالح حمل نماید حتی
اگرنخبگان پناهگاهای امن ویا پناهگاهای خاصی هم در اختیار داشته
باشند آنها با ید به نسبت طوالنی بودن جنگ ما نند شهروندان عادی
مراقب مصونیت خود باشند چونکه آنها خطرانهدام پناهگاهای خودرا
میتوانند بیبینند ».
اقای کیسنجر بعد از یک چند دقیقه مکث وتوقف با جمعبندی افکارش
گفت :ما ازنظامیان خود خواستیم که مار ا بخاطر د سترسی ما باالی
منابع درهفت کشورشرق میانه یاری رسانند تا باالی منابع این کشورها
تسلط کامل نصیب ما شود چون ما همه میدانیم آنچه که من به ارتباط
ارتش خویش می اند یشم و یا میدانم آنها کسانی اند که ازآوامرما

سرپیچی نمی کنند  .حمله بر ایران بگونه ای مثال اخرین سنگ پله
ای خواهد بودکه باعث تامین تعادل خواهد شد ودرغیر آن تا چه مد ت
زمانی روسیه وچین در انتظار تماشای این خواهند نشست که امریکا
کامالً پاک گردد ؟ خرس بزرگ روسیه وچین داس شکل چه وقت از
خواب بیدار خواهند شد  ،وآن زمانی خواهد بود که اسرایل مجبوراً
اقدام به جنگ ومبارزه نماید وبا داشتن همه سالحهای در دست داشته
خود تمام اعراب را بقتل رساند  ،واگر این ارزو وهدف برآورده شد
درآنصورت نصفی از شرق میانه به تصرف اسرایل در خواهد آمد وبه
همین دلیل است که ما میخواهیم نوجوانان خود را درین دهه اخیر
بخاطر انجام این با زی مهم دلداری بدهیم { ،بازی سه گا نه جالب
ودلچسپ بعنوان بازی مدرن وظیفوی (جنگ های مدرن سه ورودی)
که ا ین سلایر استثنای می باشد وآنهم بخاطرتعدل چند بازیگر در جنگ
ومبارزه نرم وصاف قابل دسترس »} واین خود همان آینه نما یی دقیق
است که درآینده نزدیک با برنامه آن پیشبینی شده است  .جوانا ن ما
در ایاالت متحده امریکا ودر غرب درحال اماده گی وتدارکا ت اند
چونکه این مطلب کامال ٌ برنامه ریزی شده است که این جوانان ما در
آینده با ید سربازان خوبی با شند ومهارت های را کسب نمایند که در
صورت دادن دستور ایشان این توانایی را داشته باشند که در کوچه ها
وپس کوچه های چین وروسیه به جنگ بپردازند واز اوآمر قوما ندان
ودستوردهندگان خود سرپیچی نکنند وبیرون ازخاکسترما باید به اعمار
جامعه جدید دست بکارشویم وجهان نو را بسازیم جهانی را که در آن
تنها یک ابر قدرت تسلط داشته باشد واین ابر قدرت همانا دولت
سرتاسری جهان خواهد بود باید بخاطر باشد که این ایاالت متحده
امریکا خواهد بود که با داشتن سالحهای مد رن خود نظر به دیگر
ملت ها درجلو قرار خواهد گرفت وما این سالح های در دست داشته
خودرا در یک زمان مناسب به جهانیان نشان خواهیم داد .

در انجام مصاحبه گذارشگر ما توسط شخص موظف از خانه ای
هنری کیسنجر با اگاهی همه جانبه بیرون می شود .
 ----------------------------------------------با تقدیم احترامات

