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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  راسکوبا پپه

  مجلۀ ھفته: فرستنده
  ٢٠٢١ جنوری ١٧

  

 

 . ھدفش جام مقدس استجنوری ۶مبر پيش در آمد بود،  سپت١١

  جنوری ٢٣-١۴ تحقيقات بين المللی سسۀؤ، نويسنده پپه اسکوبار از مجنوری ١۴

 شکل جديد و نرمتر آن توسط تيم اوباما به شکل ًمبر دروازه را برای جنگ عليه تروريسم باز کرد و بعدا سپت١١

  . کشور صورت گرفت٧ در آمد که در آن بمباران پنھان و آشکار بحارا یعمليات احتمالی ماورا

 توسط جو بايدن ١٩٩۴قوانينی که در سال  باز کرد، لوايح و امريکا پاتريوت ۀمبر دروازه را به روی اليح سپت١١

  .نوشته شده بود

 با شدت و وحدتی ھر چه ٢ پاتريوت شماره ۀ امسال اما دروازه را به روی جنگ عليه تروريسم داخلی و اليحجنوری ۶

  .کند بيشتر باز می

بود ، آن ھم با شدتی  ميھن دوستی جنگ ھای آن طرف آبھا بود و خواھد ۀدانيم طبق معمول يار جدا نشدنی اليح و می

 مور سابق سازمان سيا میأم) Ray McGovern(بيش از پيش بدون ھيچ مانعی ھمانگونه که آقای ری مک گاورن 

نظامی، صنعتی، امنيتی، کنگره، دستگاھھای ارتباط جمعی، دانشگاھی، و : اين مھم با کمک و ھمراھی مجتمع: گويد

  .)مبر شکل گرفت ،مترجم سپت١١ اتحادی که در ً عيناًدقيقا. ( ميسر خواھد بود ) MICIMATT(اتاق ھای فکری 

، جنگ بعدی را آغاز کرد، ھر نوع تظاھرات عليه جنگ برچسب تروريسم داخلی خواھد MICIMATTتا موقعی که 

  ..خورد
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اين قرن ليس اين کشور ابرقدرت اتفاق افتاد، ابر قدرتی که در و در اين تاالر تحت اشغال پجنوری ۶ھر آنچه در روز 

لم برداری ھای ظيم شده ای از عکس برداری ھا و فر خرج امنيت خود کرده، چنين سيرک با دقت تنلاجديد تريليون ھا د

  .دقيق و حساب شده بود که اگر نمی خواستند اتفاق بيفتد، اتفاق نمی افتاد

سط چند صد نفر از ده ھا ھزار  ھجوم به کنگره دست ساخته و حساب شده توۀکه ، اين صحن  اينۀحدس و گمان در بار

يا انقالب مخملی فريب دھنده ای توسط ستون پنجم نفوذی در فضای اين  ، صلح آميز دور و بر کنگرهۀتظاھر کنند

  .امپراتوری ادامه خواھد يافت

 که در آن عمأل موضوع اصلی يعنی» مپقيام تر«نام ه محصول دست ساخته ای ب:  آن استۀاما آنچه اھميت دارد نتيج

کلی مدفون گرديد و بدين ترتيب تظاھرات نيم ميليونی قبل از اين حمله ه رسيدگی به تقلب انتخاباتی در اين گير و دار ب

  .اری کردندذنام گ» تروريسم داخلی« فراموشی سپرده و آن را ۀرا به بوت

ت ئي در يک توEdward Luttwak نظامی آقای ادوارد لوتواک ۀيکی از تحليلگران برجست.  يک کودتا نبودًاين مسلما

  :گويد می

 بروز احساسات مردم بود، نه آتش سوزی و نه غارتی ۀآنچه روی داد نشان» کند کس در روز روشن کودتا نمی ھيچ« 

 يکی از جنوری ۶يک ھفته قبل از .  ميدان اکراين در حد اعتال بودۀخشونت نيز در مقايسه با حادث. صورت گرفت

  :دھد رگ را با خونسردی و بدون تعصب چنين توضيح میوابستگان دولت پنھان تصوير بز

  .مپ را جلوی سگ ھا انداختند جديد کرد و بدين ترتيب ترۀمپ خيانت کرد و با بايدن معامل به تربيباتل « 

مايک . ر جھت دادن مشکلی ندارند و با ھر حيله و نيرنگی طرف برنده را می گيرندييشلدون أدلسون و مافيايش با تغ

ھر .  خنجر کشته شودکه جوليوس سزار وارد سنای رم می شود تا با مثل اين. مک کانل ھم به او پشت کردندپنس و 

طور پنھان دارند صحبت از نابودی ھميشگی او ه مپ با دولت پنھان انجام دھد بر جا نخواھد ماند، آنان بمعامله ای تر

  . »کنند می

  :ظاھر و آشکار است) امريکابخش قرمز (مپ  طرفداران ترسه چيز برای ،Alstair Crookeبه قول ألستير کروک 

دزدی در انتخابات، قرنطينه به عنوان بھانه ای برای از بين بردن کسب و کارھای کوچک و متوسط و باالخره قدرت 

  .انحصارات و تماميت خواھی شرکت ھای عظيم تکنولوژی 

 می) وص چرخاندن خطوط نوشته در جلوی ناطقاسباب مخص (teleprompterمجسمه ای را دريابيد که از روی 

اينھا را تظاھر کننده نناميد، اينان « که  شود و حرف خطرناک اورا مبنی بر اين رئيس جمھور منتخب ناميده میوخواند 

و بوش ھم ينقل قول جورج دبل. …را دريابيد» قيام کنندگان تروريست ھای داخلی اند. مشتی شورشی بی سر و پا ھستند

  »شما يا با ما ھستيد و يا با تروريست ھا «مبر به ھمين طريق بود يازده سپتبعد از 

. آيد  در میء اجراۀاين نوشته بر سنگ اين قدرت بزرگ است که از طريق مشت ھای آھنين قول ھای اينترنتی به مرحل

رويدی و غول ھای ھر کس در ھر جا که از اين ديکتاتور ھای ف ،بعد سراغ تو س جمھور می آيند،ئياول به سراغ ر

 کنونی ۀل در رفتو اين ماجرا بسيار بزرگتر از اين رئيس جمھور کنترلۀأتکنولوژی دنباله روی نکند از اينروست که مس

 حاکم، از مدارس و دانشگاه ھا گرفته تا دستگاه ھای ارتباط ۀل طبقوتک تک مؤسسات ونھاد ھای زير کنتر. است

  .اين جمع قابل ترحم و بدبخت را تعقيب و سرکوب خواھند کرده رحم کنند،  جمعی، تا محل کار، بی آنک

دستگاه . کند  رھبر سازمان سيا در زمان اوباما صحبت از اردوگاه ھای تجديد آموزش میJohn Brennonجان برنن 

  .کنند ھای ارتباط جمعی صحبت از پاکسازی می
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ن دارد منجر به حزب سومی شود و از اين رو مپيسم است که امکا قابل ترحم تنھا چيزی که دارد ترجمعيت بدبخت و

  .بايد متالشی شوند

 آنچه را که اکنون شکل يک  اياالت و قيام مسلحانه به شدت وحشت دارد بايد جلوئیاز آنجا که يک ده ھزارم باال از جدا

  . گرفته شود،ی و ملی اما ناپخته از نظر پيشنھادات سياسی استئحرکت توده 

از سوی ديگر، جمعيت قابل ترحم . مپ نمی تواند عامل يک حرکت انقالبی باشدداند که تر  میيک ده ھزارم باال خوب

سسات فقط ؤاو نشان داد که اين م. او منجالب واشنگتن و فساد آن را رو کرد. ر تشخيص داده انديياو را عاملی برای تغ

  .دی ندارندعروسک ھای خيمه شب بازی انحصارات ھستند و کوچکترين توجھی به مردم عا

 MICIMATTشرکت ھای داروئی و تکنولوژی عمأل بخشی از مجتمع .  در فساد فرو رفته استئیدستگاه قضا

  .ھستند

  ميليون نفر از٨٨ ميليون نفری را که صدايشان را خفه کرده اند چه خواھد شد و ٧۵حال بايد ديد که تکليف اين 

  .شوند مپ چه میتر ترئيمشترکين تو

ھستيم، اقليتی کوچک در قدرتند و دموکراسی در دست قدرت کامل دستگاه ھای  تا اينجا ما شاھد يک جنگ طبقاتی

  .ارتباط جمعی قرار دارد

 و متالشی کردن آزاديھای مدنی  ی بيرحمانه، سرکوب پيگير، سانسور، جاسوسی عليه مردم ئآنچه در پيش است پاکساز

  .خواھد بود

يای ؤ اصل جورج اورول خداحافظ ر١٩٨۴ و ١٩٣٣لمان ا -» تسلط بالمنازع در داخل«د به بنا براين خوش آمدي

  . اينستنوریج ۶ ميراث ئیامريکا

*****  

الزم به . مپ استفاده کردهبرای طرفداران تر» عيت قابل ترحمجم« از اصطالح ًسنده مخصوصاي نو:توضيح مترجم

مپ به اين لفظ اشاره خانم کلينتون به طرفداران تر مپ ،ن و دونالد ترری کلينت قبل بين ھيلۀتذكر است، در انتخابات دور

  دکر می

  طمنبع کانال تلگرامی دکتر مرتضی محي

  

 


