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ايران به علت . در باره جمهوری اسالمی ايران و منافع آمريکا در خاورميانه بزرگ استمن صحبت امروز 

 ميليون نفر مهمترين کشور خاورميانه ٧٣ حدود ی جمعيتباموقعيت استراتژيکی، تاريخی، فرهنگی، اقتصادی و
 . آيدمی بحساب 

 
 متاسفانه .است تعيين کننده منطقه حفظ صلح و امنيت و يا برهم زدن ثبات خاورميانه براینقش ايران در 

 . می کند قسمت اخير را انتخاب کرده استاداره با توسل به زور راحکومت ايران جمهوری اسالمی 
 

بطور ضمنی از گفتار .  که در ماه گذشته، محمود احمدی نژاد در نيويورک سخنرانی کردشما همه آگاهيد
 آشکارا با غرب -ايران را کنترل می کنند مشروع  کسانی که بطور نا–اودريافتيد که او و همکاران مذهبی اش 

آغاز کرده اند در جنگی که آنها برعليه غرب . ی می ورزند و همچنين دشمن مردم ايران بحساب می آيندندشم
 . مستولی کرده اند کنترل نا مشروعی است که بر ايران ادامه  و  بخشيدن به منظور استحکامساسا

 
تالش .  ايرانيان ويا تاريخ باستانی مردم ايران بحساب نمی آيندمنعکس کننده افکار و آمالمذهبي هرگز  حکام 

 اشتباه دووم آياالت متحده آمريکا هيچيک از خاطر جمع شتامن امروز در اينجا بر اين استوار است 
 . نخواهد شدرا مرتکب می شود  تشويق استراتژيکی که در واشنگتن دی سی 

 
ست که ا  سياسی به قرار زيرند؛ اشاره اول من به آن بخش از گرايشیراهکار هائی غلطی که دنبال می شوند

پيشنهاد می اين راهکار . تن در جريان استبا جمهوری اسالمی در واشنگ» عادی سازی روابط«زير عنوان 
دست رژيم مذهبی را اين کار.  بماند و پابرجافتهشود که مشروعيت آنها پذيربکند تا چنان با رژيم مذهبی رفتار 

 را کل نظاممردم ايران بطور غيرقابل انتظاری يکه ئاجدر باز گذاشته و آنرا تشديد می کند؛ اعمال قدرت در
 آزرده  دوستان خود بحساب می آورند رااياالت متحده و غرب ين عمل تمام کسانی را کها .خوار می شمارند

 حمله نظامیاز سازمان های مستقر در واشنگتن تشويق می شود  اشتباه دومی که از سوی گروهی. خواهد کرد
 .   است" ايران"به 
 

 خود  حقيقت که در–ستقر در ايران  میمذهبنظام با اجرای هريک از استراتژی های اشاره شده موجبات شادی 
می افزون  –داده اندباالی مذهبی خودشان عنوان های و به ؛ اد می کننددقلمشيعه را به نا حق و نا مشروع 

می دهد و قدرت کنترل آنها را استحکام می بخشد، و بيشتر هردو اين راهکار ها ماليان را مشروعيت . شود
 در خاور ميانه، آسيای مرکزی و اقيانوس ه نامشروع ديگرشانخواستاه با همراجازه می دهد استيال گری آنها 
 .  هند گسترش يافته وادامه يابد

 
اجازه بدهيد فراتر رفته و موضوعی را مورد بحث قرار دهيم که فکر مرا هم مشغول ميدارد و آن راهکار اما 

کمی . ژيم ماليان طراحی شده استدرگيری نظامی از سوی آمريکا  و چالشی است که به منظور سرنگونی ر
 منزلت، ، که بطور گسترده ای اعتبارگذاشتخواهم درميان را با شما » راهکار سومی« در همينجا دير تر

 و او را تهديد کندامنيت امنيت و نفوذ آمريکا را بدون اينکه خطری بدنبال دست يازيدن به راهکار نظامی 
پيشنهاد » عادی سازی روابط«رح پيشنهادی بيــکـــر به منظور مشروعيت رژيم مذهبی را؛ آنطور که در ط

  .، باال می بردفراهم سازشده  
 

 مشکالتی بی ابثر است، و همچنين آمريکا را  از نظر اخالقی وسياسی بی اهمو از نظر نظامی  همبمباران ايران
. ن نفوذ آمريکا در منطقه بشود دچار خواهد نمود؛ از جمله ممکن است منجر به از بين رفتگوناگونپايان و 

 جنگی تمام  در نتيجهد، کهشخواهد  منجرافزون بر آن مسلما به زهرآگين شدن و تشديد کينه جوئی در عراق 
 باعثعالوه برآن حمالت تروريستی برعليه آمريکا، غرب و اسرائيل را . عيار با اسرائيل را دامن خواهد زد
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 دشمنان غرب ويا  بهيچوجه ايرانمردمکه درصورتي ؛يم آن خواهد بود صدمه به مردم ايران حاصل مستقه ودش
اضافه بر آن بمباران ايران يکپارچگی و تماميت ارضی کشور را بخطر انداخته . اسرائيل محسوب نمی شوند

 . آتش فشانی است انفجارات خود در حالیموجب بالکانيزه شدن خاور ميانه بزرگی خواهد شد که بخود
 

آيت اهللا خواندند در دوران شاه  که من اورا هرگز ايت اهللا نمی خوانم، چرا که در واقع، اورا –ينی روح اهللا خم
 هنگاميکه بصورت خود خواهانه ای – جلوگيری شده باشد شتا بدنبال خيانتی که مرتکب شده بود از اعدام

 به خشم  که از دست ماليانی، از سوی مردم١٩٨٢ ايرانيان ناميد، ميرفت که در سال »واليت فقيه«خود را 
 جنگی که می توانست به آسانی از –جنگ با عراق را دامن زد در آن موقع خمينی لذا .  برکنار شودندبودآمده 

 . قرار گرفتند تحت تاثير ميهن پرستی در کنار رژيم بنابراين مردم ايران گمراه شده و به ناچار–آن پرهيز شود 
 

های سياسی خود مخالغت ران در تالشند تا يکبار ديگر مردم ايران را وادار کنند مذهبي مستقر در قم و تهحکام 
خمينی اهميتی نميداد .  مهاجم و متجاوز بيگانه در کنار آنان قرار گيرندضدبرعليه رژيم را کنار گذاشته و بر

 ناچيزی بود؛ هایبد، نابودی ايران برای او وهمکارانش می شدن جنگ ميليون ها نفردر ايران کشته در پیاگر
از معهذا ه به هيچوجه متحد نيستند، گرچاحمدی نژاد و ديگر ماليان .  قدرت باقی بماندسربود که در مهم اين

در همين راستا دست به نيرنگ می زنند بنابر اين اين امر مستثنی نيستند و نياز به قدرت دارند تا باقی بمانند، 
 .و خدعه می کنند

 
خدا ميداند چند ميليون ايرانی ويا اسرائيلی  ،که درنتيجه تداوم رژيمای رژيم ماليان است، آيا قصد ما بازهم ابق

 و آمريکائی کشته خواهند شد؟ 
 

: همه بخاطر دارند که احمدی نژاد در مقدمه گفتار خوددر دانشگاه کلمبيا در نيويورک در ماه سپتامبر گفت
صحت بدن بده تا ماپيروان خود را در مقابل کسانی که خدای من، نزول امام مهدی را تسريع کن و به او «

اين به معنی آمدن امام دوازدهم است که با آمدن خود » ...حقيقت وجودی او را انکار ميکنند پيروز گرداند
 .رستاخيز محشری بپا خواهد کرد، چرا که آمدن امام دوازدهم به همين معنی است و قيامتی بپا خواهد شد

 
ب اشتباه بشويم؛ ماليان با چالش های بی درنگ خود در آرزوی اين هستند که آمريکا به يک بحران ما نبايستی مرتک
 تضمين می کند، حتا اگر اين کار  برقدرت ماندنشان و دوام حکومتن بزند، زيرا اينکار آرزوی آنان را درـامنيت ملی دام

آيا ما شاهد يک چنين ظهور .  شود مبدلد سنگ ريزه ويرانه ای در حی که به تا حد بشودها منجر به نابودی ايراننآ
 خود پسندانه ای از سوی هيتلر نبوديم؟

 
 مرکز آرايشی متفاوت و نا همگون از مذاهبی – يا خاورميانه بزرگ –نيازی به يادآوری نيست که خاورميانه 

بداء آغازين فرهنگ خاستگاه آغازين و اصلی تمدن ها و م.  همانند، زرتشتی، يهود، مسيحيت و اسالم است
همگان .  خاور ميانه است رومی که حاصل آن جهان مدرن می باشد-مسيحی، و يونانی -های متجانس يهودی

 .   است شده منطقه مرکز برخورد های شرق و غرب چطور اينشاهدند که
 

 امنيت، امنيت  جغرافی يعنی انرژی، انرژی يعنی اقتصاد، اقتصاد يعنی،جغرافی در حرکتدرواقع يعنی تاريخ، 
 و جغرافيای خاورميانه نه تنها در دوران های باستان بلکه در دوران امروزی هم بيش از يعنی ژئوپوليتيک

گرچه نفت و گاز در دهه های آينده موضوع اصلی را .  استکردهپيش از نظر سياسی و اقتصادی اهميت پيدا 
 آن است که خاورميانه شاهراه تجارت، دشاهقه طجغرافيای من. تشکيل می دهد ولی مرکز دايره نيست

راه های دريائی در خاورميانه از راه . می باشدارتباطات، و تبادل فرهنگ ها بين خاور و باختر، شمال و جنوب 
و راه های ارتباطی همه يک هدف مشترک دارند؛ و آنهم بازگشائی و احيای ميگذرد کانال سوئز و دريای سرخ 
ه قفقاز و احتماال ايران يکی ديگر از هدف های موازنه و همچنين محرکه اصلی جاده معروف ابريشم از را
لوله همچنين اين منطقه بيش از پيش به يک شاهراه در حال تحول و گسترش . استاقتصاد قرن بيست و يکم 

 .  نفت و گاز مبدل می شودهای
 
  ، اين معضلان ها به خطر افتاده انداز سوی بحر است که پيشرفت ها و گردش چرخ جهانی  از همه چيزشترـيـب

ش از دو ـشاهراه ابريشم در بي.  معلق گذاشته است لذاپيوند های استراتژيکی گذشته را دچار گرفتاری کرده و
 غير قابل استفاده باقی برهم خوردن  آن و بهم ريختگی روسيه و  اتحاد شوروی وضعيت علتقرن گذشته به 
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هم ورد نظر اروپا و آسياکه از جمله مبکار گرفته شود موجب تحرک بازرگانی مانده بود اما چنانچه دوباره 
 . بود خواهد است

 
 اين شاهراه به دليل برسرکار آمدن قدرت فريبکارانه و اغفال کننده ای که در ايران مستقر شد دچار استفاده از

 اين همانند .ين راه حياتی می باشدگرفتاری گشت، که بطور مستمر وموکدی مانع به اجرا در آمدن بازرگانی از ا
رشوه .  است که دروازه بانان و راهزنان قديمی در سرگردنه ها و کوهستان ها به اجرا در ميآوردند رفتاریآن

و باج سبيلی که اينها برعليه همه ما بوجودآورده اند که شامل مردم ايران هم می شود، نشان از آن دارد که 
 . که احتماال از نوع جنگ اتمی خواهد بوده گردانندگسترددامن جنگی را  قادرند

 
در اين رهگذر شکی باقی نمی ماند که . استدر خاورميانه منافع  مهم حياتی   دارایاياالت متحده آمريکا

 مرکز جاذبه و نقطه محوری - شده باشند سازی عنوان قدرت برتر منطقه پاکاز حتا اگرچه ماليان -ايران،
در ديدگاه من، روشن است که هرگزهيچ يک از گرفتاری ها . دنبخود اختصاص می دهکشورهای منطقه را 

تغيير  نمی افتاد، و مشکالت دنيای اسالم حل نخواهد شد مگر جمهوری اسالمی در ايران اتفاقدرخاور ميانه 
 . و برکنار شودکند
 

 بزمين از سوی يا سائيدن پيشانیاين تغيير رژيم از تن دادن به خواست های ماليان، واعتبار دادن به آنها 
 زيرا اين امر به آنها مشروعيت می دهد و آنها را ، ميسر نخواهد شددر مقابل حاکمان مذهبیغرب و آمريکا 
 .حاصل نخواهد شدهم  با بمباران کردن ايران  حتاکهبزرگ می کند 

 
م فرماندهی و کنترل جمهوری ، اجازه می خواهم اضافه کنم که سيستبپردازيمبحث ادامه به پيش از آنکه 

اسالمی و تدارکات موشکی و استراتژيکی آنها، ازجمله کالهک هائی که در اختيار ماليان قرار دارد بسيار 
 را قادر می  دارند آنها سوريهنفوذ سياسی، امنيتی اطالعاتی و اقتصادی موثری که درپيشرفته است و همچنين 

ميدانيم که اين آمادگی . کند تا بتوانند حمالت تالفی جويانه ای برعليه هدف های غرب و اسرائيل باجرا در آورند
 ده ها هزار زرادخانه و تسليحات تاکتيکی و جنگی تادر ميان حزب اهللا سوريه و جمهوری اسالمی وجود دارد 

 . دفاعی وبالستيک اسرائيل بکار گيرندو موشک های استراتژيکی در مقابله با تسليحات 
 

  روسيه،  از١٩٩٣ کالهک های اتمی را از سال  دوازدهبيش از   يم که جمهوری اسالمیرهمچنين ما آگاهی دا
 بر يکی از نيز يک کالهک اتمی در اختيار سوريه گذاشته است که کره شمالیبدست آورده است و احتماال 

می توان . ديديمبا نفوذ اسرائيل به خاک سوريه جريان آنرا اخيرا  است کهشده بوده موشک های سوری نصب 
 کره شمالی و ديگرطرف -باشد که ممکن است بسيار، بسيار زود -انتظار داشت وقتی زمان آن فرا برسد، 

قرارداد های موجود بين دمشق و تهران وسائلی را فراهم کنند که حرکت های استراتژيکی از سوی جمهوری 
 از نظر نظامی در  را آمريکا، شده و گسترش ميدان جنگ در خاورميانهاسالمی، سوريه و حزب اهللا هم آهنگ

    .گردانداقيانوس کبير دچار گرفتاری 
 

را سالهای متمادی تمرين کار ونگ يانگ اين ـيــران و پـهـــاين يک جنگ تمام عيار جهانی خواهد بود، و ت
يگری با استفاده از موشک کروز و زير باالتر از اين جمهوری اسالمی  دارای استعداد جنگاوری د. کرده اند

 بکار گرفته شود و یکه بسيار بی صدا هستند می باشد که می تواند در دريای عرب" کيلو"دريائی های از نوع 
داشتن کشته بسيار کم انتظار اگر چنين جنگی آغاز شود، . خطراتی برای شناور های جنگی آمريکا فراهم سازند

 .خواهد بودغير معقول همانند آنچه در عراق رخ داده است 
 

پرسش اين نيست که در واقع آمريکا بايست به ايران حمله نظامی بکند يا نه بلکه پرسش در اين برهه از زمان 
 نفرات نظامی خود به هدف های اسرائيلی و  استفاده ازباچه نوع حمالتی را جمهوری اسالمی  اين است که 

 . آمريکائی آغاز خواهد کرد
 

را دنبال می کرد تا بتواند بر ماليان حاکم » راه سوم«اين است که آمريکا می بايست تا بحال حقيقت داستان 
راه سوم و انتخاب برتری که من همواره به . کندبرتری جسته و منطقه را هرچه زودتر به آرامش هدايت 

 را به نمايش م و قدرتاختيار تامردم ايران است که عنوان يک استراتژی روانشناختی پيشنهاد کرده ام آن 
 آگاهند که چقدر بخوبی ماليان.  تا خودشان اوضاع را در اختيار بگيرندبی دريغ بشود آنها حمايت  ازو بگذارند
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در مقابل مردم خودشان ضعيف هستند به همين دليل هم هست مرتبا برعليه آنها حالت تهاجمی اختيار می کنند 
 . ا را در حالت دفاعی نگاه دارند داشته باشند و آمريکا دردسترکنترل تا 
 

هنگاميکه کاخ سفيد دوران ريگان تمايل داشت جنگ سرد را پايان برد، شورای امنيت ملی جنگ روانی 
 باعث شد روسيه شوروی را از خط خارج کند، آنها را بی حرکت کرد و  ترفندگسترده ای راه انداخت و همان

ون شليک گلوله ای اتحاد جماهير شوروی را دريگان بود که بترفند عمليات مبارزاتی . دکر اشتباه دچار
تا کنون چنين عمليات مبارزاتی منطبق با واقع بينی و راستگرائی نسبت به سرنگونی رژيم . سرنگون کرد

 بايد پرسيد چرا؟. جمهوری اسالمی صورت نگرفته است
 

 که وزارت خارجه آمريکا راه  استآن نمايانبخشی از پاسخ درحقيقتی نهفته است که نشانه های تاريخی 
ازاينرو . ديپلماتيک را پيشه کرده و  با باز کردن کانال مذاکره بانيرو های بيگانه قصد رسيدن به هدف را دارد

وزارت دفاع درپی آن است که راهکار نظامی برای معضل بيابد، بنابراين اما . از طرح بيـــکـــر حمايت می کنند
پيشهاد دقيق و عملی برای حل اما، بيرون از کاخ سفيد هيچ .  دنبال چاره جوئی هستنداز همين قرارهر کدام 

ی و روان استراتژی شايسته است بنظر من  است؛دهشده و استراتژی واقع بينانه ای پشينها نممسئله بعمل نيا
 .دنحمايت جدی از مردم ايران را دنبال بکن

 
 اينکه نميتوانيم اجازه بدهيم تا اهميت پيدا می کند،اما آنچه . هنوز هم دير نيست تا اين روش را پيشه کنيم

پيش از اتخاذ هرنوع . آخوند های ديکتاتور، راهکار های درگيری را در ميدان مبارزه به ما ديکته کنند
را   ١  استراتژيست کهن چينیSun-tsu يا   ی استراتژيست آلمان  Clausewitz نظراتاستراتژی بايستی 

 هردو اين استراتژيست ها بر. م روش مبارزه و جنگ را از پيش تعيين کنيم تا بتوانيعه قرار دهيممورد مطال
 . برنده جنگ باشدشليکاين باورند که نقطه کمال يک استراتژی چيره دستانه آن است که بدون 

 
ز لحاظ  يکی هم اين است که هيچ منطقه ای ا١٩۵١درسال   آيزنهاور- دی-از گفته های  ژنرال دوايت

 درست بود امروز اهميت آن ١٩۵١اگر اين نظريه در سال . جغرافيائی دردنيا به اهميت خاور ميانه نيست
نتيجه حاصل از جنگ با تروريسم و تالش های مستمر در جلوگيری از ازدياد و . عميق ترومهم تر است

دی هستند که می توانند  عوامل کلي– به ويژه جنگ ابزار اتمی –گسترش جنگ ابزار های کشتار جمعی 
 جريان انرژی رایامنيت بين المللی ب.  پيروزی ويا شکست آمريکا را در سياست خاور ميانه ای اش تعيين کند

که نه تنها برای آمريکا بلکه برای اروپا و ژاپن هم اهميت دارد به آرامش اين ناحيه از جهان بستگی مستقيم 
 .     دارد

 
 و بعد ها روسيه سه قرن زير سلطه حکفرمائی بريتانيا قرار گرفته بوده که مرتبا با اين ناحيه از جهان به مدت

چنبره درونی سياست انگلستان براين استوار است که نيرو های . با اتحاد جماهير شوروی در چالش بوده اند
لطمه ای وارد ا بريتانيبيگانه را و همچنين نيرو های محلی را در وضعيت متعادلی نگاه دارند که به سلطه 

اين امر تا  جنگ دوم جهانی ادامه يافته است، هنگاميکه بطور تدريجی  آمريکا تصميم گرفت جای قدرت . دنياي
 را در  نقش تکميلی مصمم شدبريتانيا را در خاورميانه بگيردو ذاتا همان سياست را دنبال کرد بريتانيای بزرگ

 .  بازی کندکنار آمريکا
 

 روبرو شويم، کسی در آلمان انتظار نداشت که با آن سرعت از خاکستر های باقی مانده جنگ بگذاريد با حقيقت
و هيج کس درغرب آمادگی نداشت درک . جلوه گری کند يک چالش جهانی ١٩٣٩اول جهانی ناگهان در سال 

 خاست و به  بپا- چيزی که برای قرن ها فراموش شده بود–. کند چه حاصلی از وقايع ايران بدست خواهد آمد
بطور نا  رژيم اسالمی الزم به ياد آوری است کههمينطور . سرعت چالشی جهانی برای آمريکا، و غرب شد

  دراصلشد زيرا دارای هم پيمانان کليدی Eurasian landmassآسيا - اروپا سرزمين های درمحدودی
البته کمک هائی هم از . ردندها کمک ک به آخوند بی حد خودشان  نفعبهدر هر زاويه ای  بطور پنهانی اروپائيان
اين کشور ها نمی توانند به خاطر منافع ژئوپوليتيکی خودشان هم که شده ايران را رها . سوی چين می شود

   . کنند

                                                 
  Art of War  در چين استراتژی های هنر جنگ را در کتابی بنام  ی و ديگرOn War دو استراتزيست آلمانی و چينی که يکی کتاب -١

 )مترجم. (با دشمن روبرو شويم بايستی شکست خورده باشدپيش از اينکه در ميدان جنگ   می گويندهردو اند ته توش
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  مطرحفقط مسئله شيعه ويا تسلط مسلمانان سنی. منطقه آغاز شده استدر  یبزرگسياسی در هر حال بازی 

يتيک منطقه در نظر است اما گروه هائی که دنبال بدست آوردن قدرت هستند در پی ئله ژئوپولسبيشتر م. نيست
بايستی احتياط کامل بکار بست تا غرب .  ها چه خواهد بودزهآنند بدانند واکنش مردم در مقابل تهديد ها و انگي

ستی درک کنيم و کنترل بخاطر ايرانيان و مردم ايران و تمام جهان غرب، باي. آلت دست ماليان ايران قرار نگيرد
 . باشيمصحيحرا در دست داشته و دارای استراتژی 

 
 در يک وضعيت استثنائی قرار دارد که همواره - است منی که مسئوليت آن به عهده  سازمان-سازمان آزادگان

  سياسی را دارا-توان ايجاد زمينه مساعد برای هم آهنگ کردن و همبسته گردانيدن تالش های روانشناختی
 قاطع است که برای دگرگون کردن و تغيير وضعيت در ايران ضروری و الزمه يک رهبری فوق العاده و بوده

 که به  استدارای ديدگاه آينده نگری. سازمان ما از سوی بسياری پذيرفته شده و مورد احترام است. می باشد
 و درون چه در –رتباط های موثر است  هرگز آلوده نبوده ودارای ا. تکيه داردپشتوانه سياسی، دانش و تجربه

 . سازديک نقش قاطع و محکم را امکان پذير می اجرای   امر توانائی همين که-چه در بيرون از ايران
 

. کنندب  جدی و تمام عياردرخواست روشن و بدون ابهام ما از واشنگتن اين است که از مردم ايران حمايت
ن بشوندکه دولت و مردم آمريکا با تمام توان در کنار خواست آنان برای مردم ايران بايستی با آگاهی کامل مطمئ

 رو به مردم ايران سخن می – رهبر دنيای آزاد –هنگامی که پرزيدنت آمريکا . رسيدن به آزادی ايستاده اند
 ی کندآرزو م هنگاميکه ، رفتار شود است شايسته شانکه تیوجاهبزرگی و  ،گويد و ميخواهد با آنها با احترام

باز گرداند  ربوده اند ايرانياناز  آنرا»  خداينمردان دروغ«ارزانی کرده است و به همه همان آزادی را که خدا 
يرانيان اين استنباط را بکنند که اگر برای خواست آزادی بپا خيزند هرگز تنها نخواهند بايستی طوری باشد تا ا

من مسلم ميدانم که ايرانيان رستاخيزی . و روشن فرياد بردارد آزاد بايستی با صدای بلند یآمريکا ودنيا. ماند
ی که  را در پاکسازی ايران از طاعون همه جا گيريشرا آغاز خواهند کرد زيرا پيمان بسته اند تا شايستگی خو

 تاريک  جديد عصرورود به يک را از -و جهان– به نمايش بگذارند و سرزمين کورش بزرگ دامنشان را گرفته
 . از دارند بديگر

 
، آنچه را که برای ما ارزش اگر ما به اين راه قدم نگذاريم، بزودی جنگ بزرگی درخاورميانه براه خواهد افتاد

سرزمين تاريخی خويش ايرانيان  از دست خواهد داد،  راموجوديت خودايران ملت . دارد را از دست خواهيم داد
ی که از اين راه برای آينده خويش پيش بينی کرده است را تگانی حياررا خواهند باخت، غرب نيز انرژی و باز

ران و تمدن های غربی را شاهد يبين فرهنگ اکاری پايان سه هزار سال همو جهان . ازد دست خواهد داد
 .خواهد بود

 
و، همانطور که هر جنگ خانمان برانداز اتمی محصول می دهد، آنهائی که زنده خواهند ماند سوسک ها 

 .خواهند بود
 


