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 عظیم های قرضجنگ و  خاطر به

در هم  . این شهر بزرگ ]نیویورک[داند می! هر کس در این کشور بزرگ مسافرت کند این را پاشد می هم ازامریکا دارد 

. فرودگاه محلی ما در ترسم میعبور کنم  River Eastزیر رودخانه هدسن و ایست ریور  های تونل. من از اینکه از فروریخته

، خطوط زده زنگ های پل، ها جادهباشد. جامعه مهندسین امریکا اخطار کرده است که خرابی  زیمبابوهالگواردیا بهتر است در 

و  زند میمیلیارد دیگر ضرر  97 ها زیرساختی و فرسودگ دارد برمیمیلیارد خرج  129فرسوده در سال برای کشور  آهن راه

 .آورد میمیلیارد دیگر زیان به بار  26و رسیدن به مقصد  ها مسافرتدر  تأخیر

میلیونی سویس اخیراً تونلی را افتتاح کرد  3/8که کشور بسیار کوچک  کنم میرا مطرح  رسواکنندهاین موضوع  جهت ازآنمن 

Gotthard Base Tunnel  کوه آلپ است. های قلهزیر بلندترین  آهن راهتونل هم برای جاده و هم  ترین طوالنیو  ترین عمیقکه 

کیلومتری آغاز شد و این هفته شاهد مراسم افتتاح آن طریق  8/151در سویس بودم که پروژه این تونل  1996من در سال 

 رسید. اتمام به شده تعیینلیارد کمتر از بودجه ویکدهم می 10 تلویزیون بودم. پروژه یک سال قبل از موعد و با خرج

. از دهد میکاهش  ساعت یکپنج برابر اهرام مصر از هم شکافته شد. این تونل مسافرت میان زوریخ و میالن را  هایی صخره

اط مستقیم میان . این تونل ارتبدهد میآلپ را کاهش  های درهعظیم مسافرت در  های کامیونو  ها اتومبیلآلودگی توسط  تر مهمآن 

)راه ابریشم جدید( به  سریع چین های آهن راهشبکه ، روزی زودی بهدر کنار مدیترانه برقرار می کند.  نواجوُرتردام در شمال 

 آلپ وصل خواهد شد. آهن راهشبکه 

سویس، امریکا شبیه کشورهای  های اتومبیلقطارها و  ای ثانیهزیبا، دقّت  زیرآبی های تونلیا  ها پلعالی،  های جادهدر مقایسه با 

کیلومتر در ساعت حرکت  300تا  230و شاید هم هست. قطارهای سویس، فرانسه و آلمان با سرعت  – ماند میجهان سوم 

قطار مستقیم تا . من اخیراً در فرانسه از منطقه لورن در مرز آلمان دهند میو سرویس تمیز، مطمئن و متمدنانه ارائه  کنند می

بخواهی با تاکسی از شهر نیویورک به فرودگاه کندی  که وقتیهمان مقدار  –وقت گرفت  ساعت یکگل گرفتم که فرودگاه دو

 بروی.

، بدوی و برای افتاده عقبامریکا  های زیرساختساخته شدند. امروز،  آیزنهاور طالیی عصرامریکا در  های شاهراهسیستم 

اینکه  خاطر بهاما چرا چنین است؟  و ؛است آور خجالت کند میکشور روی خاک زمین"  ترین عالیکشوری که ادعای "

 .اند برگزیدهامپریالیستی را  های سیاستدر واشنگتن جای رسیدگی به مسائل داخلی  ها آنو دولت  ها آمریکایی

. کند مینظامی در خارج  های ماجراجوییمیلیاردها دالر صرف  پاشد فرومیدر داخل از هم  ها زیرساخت که درحالیدولت امریکا 

 تری کوچک های جنگواشنگتن تریلیون دالر دیگر.  2. مخارج جنگ عراق رسد میلیون دالر یمخارج جنگ افغانستان به یک تر

دارد خود را برای جنگ علیه روسیه و چین  که درحالیانداخته  راه بهدر شرق افریقا، یمن، افریقای غربی، پاکستان و خاورمیانه 

 .کند میآماده 

اما  ؛است ها نئوکان های پنجمیو این هدف ستون  –ممکن است جذاب و مقام ساز باشد  نشین مسلمانحمله به کشورهای ضعیف 

 های شرکتبلکه میلیاردها دالر نصیب  شود نمیجذاب نیست و موجب ارتقا مقام  تنها نه ها پل، سدها، ها فاضالببازسازی 

 بهه و کشور خود و بهزیستی مردم خود را نادیده گرفت های زیرساختاست که  هایی وریامپرات. تاریخ پر از کند نمی سازی اسلحه

و به جنگ و  رود میتاریخ سپرده شدند. امریکا دارد به این را  دان زبالهبه  ها آنجالل و شکوه کشورگشایی رفتند و همه  دنبال

 .پیداکردهوام اعتیاد 

. این مخارج جنبه دفاعی ندارد بلکه برای هجوم و تعرض به کشورها کنیم میما سالیانه بیش از یک تریلیون دالر خرج نظامی 

 1900نیویورک که در دهه  های فاضالبو  زیرآبی های تونلدر سراسر جهان است. البته اّما پولی برای تعمیر و بازسازی 

و ایست ریور نداریم. چرا؟ چون پول آن صرف  سن هدضروری روی رودخانه  سیارجدید ب های پلیا ساختن  اند شده ساخته

منفور مانند ازبکستان، اوگاندا، آذربایجان، عربستان سعودی و  های رژیمبمباران قبائل و عشایر افغانستان، عراق و حمایت از 

 مصرمی شود.

مثل ساعت ساخت  ها آنین دلیل است که کشور زیبای . به اکنند نمیاحمقانه خارجی  های جنگحتی یک سنت خرج  ها سویسی

 .کند میسویس کار 


