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   » امريکاساخت اياالت متحدۀ « تروريسم : عراق 

   خاورميانهو ھرج و مرج سازنده در

  

  

يک بار ديگر، در تصاويری که رسانه ھای حاکم غرب به ما نشان می دھد . عراق دوباره در صفحۀ اّول ديده می شود 

رسانه ھای بزرگ ھرگز به شما نخواھند گفت که ). ١(حريفات و تبليغات در ھم می آميزد نيمه حقايق، دروغھا، ت

واشينگتن به شکل باز و آشکار از دولت شيعۀ ). ٢(اياالت متحده ھر دو جبھۀ متخاصم در عراق را پشتيبانی می کند

اسلحه می دھد و ) »داعش« (عراق پشتيبانی می کند، و از سوی ديگر مخفيانه به امارات اسالمی در عراق و شام

پشتيبانی از تجمع بريگادھای تروريست در عراق، يک حرکت . اعضای آنھا را آموزش داده و تأمين مالی می کند

به ارتکاب به » در حال رسيدگی«ولی رسانه ھای سنتی و حاکم به شما می گويند که دولت اوباما . تجاوزکارانه است

  .عمل تروريست ھا به سر می برد

ظريۀ ممتاز و ھمه گير رسانه ھای بزرگ در اياالت متحده و ديگر کشورھای غربی روی اين نکته تمرکز دارد که ن

 به حضورشان در عراق پايان ٢٠١١مبر روھای اياالت متحده است که طی دسني» بيرون آمدن«وضعيت کنونی حاصل 

  ).ر عراق باقی ماندندئی دامريکا سرباز و مشاور نظامی ٢٠٠با اين وجود بيش از (دادند 
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 منشأ شورش امريکااين چھره پردازی در مورد رويدادھا می خواھد نشان دھد که بيرون آمدن نيروھای اياالت متحدۀ 

اين .  و در مرحلۀ بعدی، اشغال کشور قرار نمی دھدامريکاتھام اياالت متحدۀ ابوده ولی آن را در رابطۀ مفصلی با 

عالوه بر اين، اسکادران ھای مرگ آموزش ديده و سازمان يافته توسط مشاوران چھره پردازی رسانه ھای حاکم 

  . در فرادی تسخير کشور ايجاد شد و در قلب بحران کنونی نيز حضور دارد ئی در عراق را نديده می گيرند کهامريکا

دف آنھا مديريت ادراکات ھ. نمی خواھند که شما چيزی از اصل رويدادھا بدانيد) آالمد(طبق معمول، رسانه ھای حاکم 

بينی ھدايت شده نو از طريق ايجاد جھا) مديريت دريافت حسی و عقلی محتوای شیء بازنمائی شده نزد افراد: مترجم (

برای تحقق چنين ھدفی، به شما . در راستای منافع عظيم قدرت ھای بزرگ، در پی ساخت و تنظيم افکار عمومی است

  . به وقوع پيوسته استمی گويند که در عراق جنگ داخلی

، در فرھنگ واژگان ايدئولوژيک اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون »جنگ داخلی«در واقع، نام اصلی اين به اصطالح 

بی ثبات سازی عراق و تکه پاره کردن اين . ناميده می شود که ساخته و پرداختۀ غرب است» ھرج و مرج سازنده«

نقشۀ عمليات نظامی بريتانيای کبير، اياالت متحده و اسرائيل در خاور « و به کشور از مدتھا پيش طرح ريزی شده بود 

  : در مقالۀ زير توضيح می دھد ٢٠٠٦تعلق دارد، اين موضوع را مھدی داريوش ناظم رعايا سال » ميانه

نت ايجاد اين طرح از چندين سال پيش برنامه ريزی شده بود و می بايستی کمانی از بی ثباتی، ھرج و مرج و خشو« 

می شد که از لبنان، تا فلسطين، سوريه، عراق، خليج فارس، ايران و مرزھای افغانستان اشغال شده توسط نيروھای ناتو 

  .را در بر می گرفت

به شکل رسمی توسط واشينگتن و تل آويو اعالم شد و اميد آنھا بر اين اساس بود که در لبنان » خاورميانۀ نوين « طرح 

ھرج و مرج « ميانه را دوباره ترسيم کند و نيروھای فشار ضروری برای -اد کنند تا بتواند تمام خاورنقطۀ حساسی ايج

اين ھرج و مرج می بايستی شرايط خشونت و جنگ را در تمام منطقه فراھم سازد، به شکلی . را آزاد سازد» سازنده 

ترسيم مجدد خاور ميانه مبنی بر نيازھا و اھداف  اياالت متحده، بريتانيای کبير و اسرائيل از آن برای که متعاقباً 

  . [...]ژيک خودشان مورد بھره برداری قرار دھنديسترات

، از عربستان، خليج )آسيای صغير(ترسيم مجدد خاور ميانه از سواحل شرقی مديترانه از لبنان و سوريه تا آناتولی 

ظامی در طرح بريتانيای کبير، اياالت متحده و ژيک و نيفارس تا فالت ايران جزء اھداف بزرگ اقتصادی، سترات

  [...]اسرائيل است 

ژيک برای منافع مثلث اياالت يجائی مرزھا شود که از ديدگاه ستراته جنگ بزرگ در خاورميانه می تواند موجب جاب

  [...]متحده، بريتانيا و اسرائيل مزيت بيشتری داشته باشد 

و  ھر راھی و به ھر بھانه ای که می توانستند کوشيدند بين گروه ھای قومی از) »سيستماتيکمان« (به ھمين علت دائماً 

تا از روی کشورھای ويران شده و از روی اجساد صدھا (ندازند و تخم کين بکارند مذھبی در خاور ميانه اختالف بي

ر و جوان آبياری کرده ھزار و ميليون ھا انسان عبور کنند و محصول آنچه را که با خون اين ھمه کودک، زن و مرد، پي

  .چنين تالش ھا و تمھيداتی به دقت از سوی سرويس ھای اطالعاتی تدارک ديده شده بود). بودند درو کنند

جای بسی نگرانی است که بسياری از دولت ھای خاورميانه، مانند عربستان سعودی، به اياالت متحده در جداسازی 

 بنياد ھدف نھائی تضعيف جنبش مقاومت عليه اشغال خارجی بر. مردم بر اساس اعتقادات مذھبی ياری می رساند

 ١١» نوين خاورميانه«طرح . ايامھدی داريوش ناظم رع( » . است» نداز حکومت کن اختالف بي« ترفندی قديمی 

  )٢٠٠٦مبر دس

 ) Mahdi Darius Nazemroaya . Plans for Redrawing the Middle East : The Project for a “New 

Middle East“, 
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پديدۀ تازه ای نيست، ولی مؤثر بودن خود را مديون اکران دودی است » نداز حکومت کن اختالف بي« ژی ياگر سترات

  . کرده اندکه رسانه ھای حاکم ايجاد

  

اين تاکتيک در بالکان کارآئی . ر به چند سرزمين کوچکتر استکشوتحريک جنگ داخلی بھترين شيوه برای تقسيم يک 

در مورد استفاده و سوء استفاد از تنش ھای قومی به ھدف تخريب يوگوسالوی و تجزيۀ آن به ھفت سرزمين جدا . داشت

  .ديگر ، پروندۀ کاملی وجود دارد از يک

 ءچنين طرحی به کمک ابزار ممتاز امپراتوری به اجرا. امروز، ما به روشنی تماشاگر بالکانيزاسيون عراق ھستيم

 که بر اساس نقشی که می خواھند در ضمير باطنی  ابزار، ھمان شبه نظاميان مسلحی ھستنداّما . گذاشته شده است

اپوزيسيون طرفدار «می نامند و گاھی ديگر ھمانھا را » تروريست«جمعی منعکس سازند گاھی اوقات آنھا را 

  .معرفی می کنند» دموکراسی

 که ھستند تعريف نمی کنند، بلکه آنھا را بر اساس ول دولتی آنھا را بر اساس چيزیؤ و مقامات مسرسانه ھای غربی

اپوزيسيون  « به اين معنا که در سوريه، شبه نظاميان مبارزان آزادی.  می کنندف تعري،جبھه ای که عليه آن می جنگند

، ولی در عراق، ھمين مبارزان »قانونی را تشکيل می دھند که برای دموکراسی عليه ديکتاتور خشن مبارزه می کنند

تروريست ھائی تلقی می شوند که عليه دولت برگزيدۀ دموکراتيکی که از پشتيبانی اياالت متحده نيز «راه آزادی 

  :» برخوردار است می جنگند 

» ابزار اطالعاتی « افغان، عناصر وابسته به القاعده را به عنوان -اياالت متحده و ناتو، از دوران اوج جنگ شوروی

 پياده نظام ،در سوريه، شورشيان النصره و امارات اسالمی در عراق و شام. ده قرار داده انددر چندين جنگ مورد استفا

واشينگتن . ل استخدام و آموزش نيروھای شبه نظامی را به عھده دارندواتحاديۀ نظامی غرب ھستند که نظارت و کنتر

 می زد و در ھر دو کشور نيز دارای که در سوريه و عراق دست به عمليات تصميم گرفت به نفع يک گروه تروريستی 

با طرح قديمی ) داعش(طرح خليفۀ سنی در دولت اسالمی عراق و شام .  مخفيانه کمک بفرستد،پايگاه لوژيستيکی بود

خليفۀ اسالمی سنی، جمھوری عرب : اياالت متحده برای تجزيۀ عراق و سوريه به سه کشور در تالقی قرار گرفت 

  ).٣(شيعه و جمھوری کردستان 

بغداد سامانه ھای نظامی پيشرفته از اياالت متحده خريداری می کند، و حتی تعدادی ) ۀدست نشاند(در حالی که دولت 

، امارات اسالمی در عراق و شام به پشتيبانی سرويس ھای اطالعاتی غربی عليه )٤( سفارش داده١٦شکاری اف 

کل مصنوعی در عراق است، که ھر دو جبھه به شکل ھدف ايجاد جنگ داخلی به ش. نيروھای دولت عراق می جنگد

  .غير مستقيم از سوی اياالت متحده و ناتو ھدايت می شود

حال خود ه  آنھا را بسناريو عبارت است از تجيھز ھر دو طرف متخاصم به سالح، و تجھيزات مدرن که متعاقباً 

  [...]فتند ديگر بيواگذارند تا ھر دو به جان يک
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زکارانه در اشکال مخفی زير پرچم دروغين جنگ داخلی راه اندازی شده تا تمام کشور به ويرانی در نتيجه جنگ تجاو

اين عمليات سری جزئی از برنامۀ خدمات . کشيده شود و تمام نھادھا و اقتصاد آن نيز طی زد و خوردھا از بين برود

  .بی مرز تبديل کنداطالعاتی بوده و فرآيند طرح ريزی شدۀ آن می بايستی عراق را به منطقۀ 

در اين مدت، به يمن تالش رسانه ھای حاکم، افکار عمومی بر اين باور است که در عراق جنگ سنی و شيعه به پا شده 

  .است

 ( Michel Chossudovsky , The Engineered Destruction and Political Fragmentation of Iraq. 

Towards the Creation of a US Sponsored Islamist Caliphate  ,١٤ juin 2014) 

با اين .  تروريسم اسالمی پشتيبانی می کنداز هدانستيم که عربستان سعودی فعاالنپيش از جنگ عليه تروريسم می 

 ١١که جرج بوش پس از سوء قصد ائی بود در قاعده ای ننفتی استث- وجود، ھم پيمان ممتاز اياالت متحده، رژيم سلطنتی

ما بين آنھائی که به چنين اعمالی دست می زنند و آنھائی که به تروريست ھا پناه می دھند ھيج « مبر اعالم کرد سپت

  ». ی قائل نخواھيم شدتفکيک

  

) خالف بيانيۀ ضد تروريستی(در واقع، اياالت متحده وقتی موضوع به عربستان سعودی در ارتباط قرار می گيرد،  

اگر پشتيبانی عربستان سعودی در رسانه ھای بزرگ به رسميت شناخته شده است، با اين . ائل می شودھميشه تفکيک ق

 از گروه ھا و سازمان ھای تروريستی ھنوز در خاموشی و امريکااياالت متحدۀ ) غير مستقيم(وجود در مورد پشتيبانی 

مورد منفعل ماندن اياالت متحده در رابطه با عالوه بر اين، روزنامه نگاران سنتی در . بی اطالعی به سر می برند

  .پشتيبانی عربستان سعودی از تروريست ھا پرسشی مطرح نمی کنند

اياالت متحده از تروريست ھا به شکل سّری از طريق ھم پيمانانی مانند عربستان سعودی :  روشن است موضوع کامالً 

گزارشات و تحليل ھای رسانه ھای حاکم چنين مناسباتی را در نتيجه آنھائی که در . و قطر پشتيبانی به عمل می آورد

  ).٥(تشخيص نمی دھند، علت اين است که نمی خواھد اين مناسبات را ببينند

اتحاد اياالت متحده با . در خاورميانه عربستان سعودی عالوه بر منافع خودش در خدمت منافع اياالت متحده قرار گرفت

چنين اتحادی به تنھائی نشان می . د که تا چه اندازه دموکراسی را تحقير می کنندخاندان سلطنتی سعودی نشان می دھ

  .دھد که ھدف از تسخير عراق، به ارمغان آوردن آزادی و دموکراسی برای مردم عراق نبود

برای عربستان سعودی، يک عراق دموکراتيک کابوس وحشتناکی است که قدرت اختناقگر رژيم سطنتی اش را تھديد 

  :د کرد خواھ

 ه در رابطه با عراق موضع گيری خصمان، رژيم سعودی کامالً ٢٠٠٣از تاريخ سرنگونی رژيم صدام حسين به سال « 

اين موضوع تا حدود زيادی به دليل بيمی بود که از ناحيۀ موفقيت دموکراسی در عراق احساس می کرد که مبادا . داشت

 و عالوه بر اين مقامات مذھبی افراطی در محافل وھابی و سلفی عميقاً به منبع الھامی برای مردم عربستان تبديل شود، 

رژيم سعودی در عين حال مالکی را متھم می کرد که موجب نفوذ گستردۀ ايران در عراق . از شيعيان انزجار داشتند
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ن را بگيرد، رژيم سعودی به ھيچ عنوان کتمان نکرد که می خواھد به شکل جدی جلوی نفوذ فزايندۀ ايرا. بوده است

  .زيرا از اين وضعيت احساس خطر می کرد

 مخالف خروج نيروھای اياالت متحده از عراق بود، ولی سوريه ھدف  رژيم سعودی قوياً ٢٠١١مبر اگر چه طی دس

رژيم سعودی ھميشه رژيم بشار اسد در سوريه را تحت نظر خود . ر رژيم برای عربستان سعودی تبديل شديياصلی تغ

سعودی ھا به سرعت از شورشيان مسلح . ژيک و بی بديل دشمن اصلی اش بود، يعنی ايرانيم پيمان ستراتداشت زيرا ھ

پشتيبانی به عمل آوردند و سرويس ھای اطالعاتی شان را مستقر کرذند که نقش ابزاری برای ايجاد جبھۀ النصره بازی 

 در پاريس منتشر شد به روشنی ٢٠١٣ ریجنوچگونگی اين نقش در پروندۀ اطالعاتی که به شکل رسمی در . کرد

  .توضيح داده شده است

رژيم سعودی در عين حال از نفوذ و اھرم خود نه تنھا روی رؤسای قبيله ھای سنی مذھب در غرب عراق استفاده کرد، 

ژيم نی رو در سوريه بوده و ھدف نھائی سرنگبلکه اعضای القاعده در عراق را نيز متقاعد ساخت که جبھۀ جنگ آنھا

 ستون دولت عراق را که توسط شيعيان اداره می شود سرنگون خواھد بشار اسدسرنگونی رژيم . استعلوی بشار اسد 

  ».کرد و به شکل اجتناب ناپذيری به سلطۀ ايران در عراق نيز پايان خواھد داد

 ( Zayd Alisa , Resurgence of Al Qaeda in Iraq, Fuelled by Saudi Arabia ,le 3 mars, 2014) 

  از پل برومر تا جان نگروپونتی

  

برای اين که درک . مھمترين قطعۀ پازل عراق، به ھر صورت پشتيبانی مخفيانۀ واشينگتن از تروريست ھا است 

 بايد به بررسی دوران اشغال ءروشنتری از خشونت مذاھب داشته باشيم که کشور را به ورطۀ نابودی کشانده، ابتدا

  .مکشور توسط نيروھای اياالت متحده بپردازي

» My year in Iraq, the Struggle to Build a Future of Hope« ، نويسندۀ کتاب Paul Bremer پل برومر

 فرماندار مدنی عراق ٢٠٠٤-٢٠٠٣ که طی سال ، وقتی)سالی که در عراق گذراندم، مبارزه برای آينده آکنده از اميد(

وقتی که به کارھای او طی سالی که در عراق بود نگاه می اندازيم، از خودمان بايد بپرسيم . بود نقش مھمی بازی کرد

  : نه برای مردم عراق برای کی ؟ مطمئناً » آيندۀ آکنده از اميد«که 

ليسی ديگری را به وجود وق را منحل کرد، نيروھای امنيتی و پليس ملّی عراو نيروھای امنيتی و پپل برومروقتی « 

در واقع، . ی بود که از اشغال عراق پشتيبانی می کردندئآورد که متشکل از سربازان مزدور و شبه نظاميان فرقه 

ال سرشت جنايات شرم آوری که اين نيروھا مرتکب شدند انگيزۀ اصلی در پشت تمام خشونت ھا و قتل ھائی بود که س

  . بين مذاھب روی داد٢٠٠٧- ٢٠٠٦
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وليت خود در مورد حفاظت از جان مردم ؤ، نه تنھا از مسبرومره نمايندگی بر اساس موازين منشور ژنو، اشغال، ب

ل کشور مزدوران مسلح و گروه ھای تبھکار و برای کنترکشور در شرايط اشغال خارجی کوتاھی کرده، بلکه رسماً 

  .مسلح را به خدمت گرفته است

 به پاکسازی قومی مبادرت کرده، و با ھدف گرفتن ھزاران غير نظامی بی گناه از طريق وزارت امور داخلی پل برومر

  ».و کوماندوھای ويژه، به قتل عام و جنايت عليه بشريت در عراق دست زده است

 ( Prof Souad N. Al-Azzawi , US Sponsored Commandos Responsible for Abducting, 

Torturing and Killing Iraqis. The Role of Paul Bremer  ,٤ janvier 2014) 

نام اين فرد به شکل جان نگروپونت  (John Negroponte ان نگرو پونتیج سفير اياالت متحده، ٢٠٠٥-٢٠٠٤سال 

با تجربه ای که در مبارزه عليه مخالفان در .  ادامه دادبرومربه کار ) نيز در رسانه ھای فارسی زبان نوشته شده است

» وضعيت مرد  « نگرو پونتیدست آورده بود، ه  به کمک اسکادران مرگ ب١٩٨٠ی مرکزی در سال ھای امريکا

  ) :٦(عراق بود 

 به ابتکار سفير اياالت متحده جان ٢٠٠٥-٢٠٠٤تشکل اسکادران مرگ به پشتيبانی اياالت متحده در عراق از سال « 

  [...] از سوی وزارت امور خارجه به بغداد فرستاده شد ٢٠٠٤ جوننگرو پونتی آغاز شد که طی 

 به عنوان سفير اياالت متحده در ھندوراس نقش ١٩٨٥- ١٩٨١ مرد چنين وضعيتی بود، او بين سال ھای نگروپونتی

داشت که در ھندوراس مستقر شده ) Contrasکنتراس (کليدی در پشتيبانی و نظارت بر مزدوران مسلح نيکارا گوئه 

  . نظارت و کارشناسی می کرداو در عين حال فعاليت ھای اسکادران ھای مرگ در ارتش ھندوراس را. بودند

  :د کرد که بر آن است تا ئي پنتاگون تأ٢٠٠٥ جنوری

  

در يک فرآيند ] اومت عراقجنبش مق[آموزش بريگادھای مبارز کرد و شيعه برای ھدف گرفتن رؤسای شورشی عراق  

 سال ٢٠ی مرکزی که در امريکاژيک مبنی بر الگوی مبارزۀ اياالت متحده عليه چريک ھای چپ در يتحولی سترات

  ».پيش آزمون خود را پس داده بود

نيروھای عراقی و اياالت متحد ه را می فرستيم تا رھبران شورش را بربايند، حتی در » گزينش سالوادور«بر اساس  

  [...]وريه، زيرا برخی از آنھا گويا که به آنجا پناھنده شده اند س
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گزينش «اگر چه ھدف اعالم شده .  مخفی می ماندنداين بريگادھا با وجود آشوبھائی که به پا می کردند، احتماالً 

به ھدف ايجاد   بريگادھای تروريست به پشتيبانی اياالت متحده دائماً حذف شورش بود، ولی عمالً » سالوادور در عراق

  .اختالف و تحريک خشونت بين گروه ھای مذھبی، شھروندان غير نظامی را به قتل می رساندند

ل کنند که در قتل ھدف گيری و القاعده در عراق را کنترقطعات به سھم خود مأموريت داشتند که MI6، و CIAسيا 

ان ھای مرگ به مشاورت نيروھای ويژۀ اياالت الزم به يادآوری است که اسکادر. شدۀ مردم شيعه مذھب شرکت داشتند

تاريخ اسکادران مرگ : تروريسم با چھرۀ انسانی «. پروفسور ميشل شوسودوسکی(» .متحده سازماندھی شده بودند

  )http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/349     .متن فارسی در گاھنامۀ ھنر و مبارزه» ئیامريکا

موفق شده که در حمله به شھر موصل به سالح ھای ) داعش(حاال به ما می گويند که امارات اسالمی در عراق و شام 

ايالت . اين سالح ھا اتفاقی در آنجا انبار نشده بوده است. ولی نبايد گول بخوريد. مدرن ساخت اياالت متحده دست پيدا کند

کار احمقانه . سالح و پول می فرستاد، به خوبی می دانست چه کار می کند  و سوريه احده وقتی برای اپوزيسيون ليبيمت

خوبی می دانستند چه می ه خوبی می دانستند که چه روی خواھد داد، و به آنھا ب. ئی ھا سر نزده استامريکاای از 

سرويس ھای اطالعاتی عليه آنھائی که » مأموران«د، وقتی حرف می زنن» برگشت ضربه«برخی رسانه ھا از . خواھند

 حساب اگر برگشتی در کار بوده، کامالً . را فراموش کنيد» برگشت ضربه«اين . از آنھا پشتيبانی کرده اند اقدام می کنند

  .شده و طرح ريزی شده بوده است

   

   يا شيطانی ؟انهشکست خورده، احمق: سياست خارجی اياالت متحده 

» احمق«والن سياسی ؤاست، که مس» شکست« خاورميانه يک  می گويند که سياست خارجی اياالت متحده دربرخی

اين چيزی است که آنھا می خواھند که شما به آن باور داشته . ولی شکستی در کار نيست و آنھا احمق نيستند. ھستند

  .زيرا اين آنھا ھستند که فکر می کنند که شما احمق ھستيد. باشيد

 در امريکادر واقع، سياست خارجی اياالت متحدۀ . ح ريزی شده بوده استامروز روی داده، از مدتھا پيش طرنچه آ

و تنھا راه خروج از اين باتالق به . خاورميانه شيطانی، به شکل خشونت باری جنايتکارانه و ضد دموکراتيک است

  .است» قانون « خون نشسته 

گرويدن به قانون و : رد که در عراق امروز شکاف ايجاد کرده وجود دا» لیجنگ داخ«تنھا يک پادزھر برای « 

بلکه يک  عليه مردم عراق به راه انداختند يک اشتباه نبود، ٢٠٠٣جنگی را که سال . والن در مقابل دادگاهؤاحضار مس

  )٧(» . خاطر چنين تصميماتی در برابر قانون محاکمه بشونده والن بايد بؤمس. عمل جنايتکارانه بود

 ( Inder Comar . Iraq : The US Sponsored Sectarian “Civil War” is a “War of Aggression”, The 

“Supreme International Crime“ , ,le 18 juin 2014) 

  :لينک متن اصلی 

http ://www.mondialisation.ca/irak-terrorisme-made-in-usa-et-chaos-constructif-au-moyen-

orient/5388919 

  :يادداشت ھای مترجم  

ژولی لوسک روزنامه نگار، چنان که در اين نوشته می بينيم، نسبت به مطالبی که تا کنون در مورد رويدادھای اخير )١

نظر رسد، ولی با اين وجود ويژگی ه  ممکن است تکراری بدر عراق ترجمه و منتشر کرده ام، در برخی موارد احتماالً 

است که پيش از اين در مقاالت » تخريب و يا ھرج و مرج سازنده«حليل حاضر از ديدگاه من در يادآوری نظريۀ ت

عالوه بر . ميشل ورنوشه-نوشتۀ ژان» ايران، تخريب ضروری « رو بوده ايم و به ويژه در کتاب ه مختلف با آن روب
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 را در اشکال بسيار ارزنده و تعاريف دقيق از اين ژولی لوسک می کوشد تا دروغ پرودازی ھای رسانه ھای غربی

 فارسی زبان نيز می توانند خودشان را جزء نولی خوانندگا.  کند و به مردم غرب ھشدار می دھدءمفاھيم، افشا

رنگين -پنتاگونی-و ديگر رسانه ھای ايرانی» راديو فردا « مخاطبان نويسنده بدانند، زيرا نشريات و رسانه ھائی مانند 

مورد استقبال کاربران انترنتی بوده ) از داخل بی اطالع ھستم(اپوزيسيون که متأسفانه به ويژه در خارج از کشور کمان 

جزء جدائی ناپذير دروغ رسانه ھای بزرگ و جزء جدائی ناپذير طرح  است، با اين وجود بايد دانست که اين رسانه ھا 

و گويا (ھمين قدرت ھای امپرياليستی است که تأمين مالی می شوند ھای تجاوزکارانۀ امپرياليستھا می باشد و از طريق 

بعضا از طريق بخشی از بورژوازی کمپرادور ايران که رئيس جمھور ايران آقای شيخ حسن روحانی نمايندگی آن را 

  ).عھده دارد

اف ھای قومی، نيروھای استعمارگر از شک. می نامند» بازی بزرگ«ژی، يدر فرھنگ واژگان و اصطالحات سترات)٢

را پشتيبانی می کنند، و سپس به اين » ھردو جبھه«ی و مذھبی و حتی طبقاتی در طرح ھايشان استفاده کرده و ئقبيله 

 ألهبھانه که اين گروه ھا و ملت ھا قادر به حل مسالمت آميز و خردگرايانۀ اختالفات خود نيستند، خودشان می آيند تا مس

. ند برای گشودن راه نفوذ به رسيدن اھداف سلطه جويانه و منافعی است که در پی آن ھستنددر واقع اين ترف. را حل کنند

  مردم کشورھای امپرياليستی عميقاً به ھمين علت عموماً . در واقع اين ترفند با نژاد پرستی در پيوند تنگاتنگ می باشد

بر اين اساس است که برای مردم .  می باشدتحت تأثير افکار نژاد پرستانه ای ھستند که حاصل ايدئولوژی طبقۀ حاکم

البته مردم تمام اين . نظر می رسده  طبيعی و حتی ضروری ب جنگ در کشورھای جھان سوم امر کامالً امريکااروپا و 

خوبی می دانند که کشورھايشان دست به کارھای جنايت ه می دانند که دولت ھايشان به آنھا دروغ می گويد و ب کشورھا

جای حقيقت ه ند، ولی تا وقتی که دولت ھايشان در مورد امنيت و رفاه به آنھا اطمينان می دھد، دروغ ھا را بآميز می ز

مثل موردی که ) طبقۀ بورژوا(خاصه وقتی که دولت ھا . چون که راه ديگری نيز ندارند. از دولت ھايشان می پذيرند

يا « . م اسالمی و تھديد تروريسم اسالمی می ترساننددر فرانسه احساس می شود، به شکل ضمنی مردم را با تروريس

بر اساس گزارشات رسيده از . »ساکت بنشينيد و از ما تبعيت کنيد، يا تروريست ھای اسالمی را به جانتان می اندازيم

 که  نفر از جھاد طلبانی که به سوريه رفته اند فرانسوی بوده اند، عالوه بر مستشاران نظامی٧٠٠شبکۀ ولتر، حدود 

ولی مردم . خود دولت فرانسه فرستاده بود و ھمه عرب تبار بودند، ولی دولت فرانسه ھرگز به اين امر اعتراف نکرد

ترس مردم از اين است که اين افراد بخواھند در . شان ھستند فرانسه نگران بازگشت اين جھاد طلبان به وطن فرانسوی

  .فرانسه امارات اسالمی تشکيل بدھند

برويم، شايد به شکل خاصی بتوانيم تجزيۀ اين » بازی بزرگ«ا يک بار ديگر بايد به مالقات اصطالح در اينج)٣

اگر چه پذيرش چنين . بپذيريمکشورھای مستقل را به کشورھای کوچکتر بر اساس قوم و مذھب در حالت کلی و فرضی 

 مورد اعتراض مخالفان نژاد پرستی و  ھائی برای تعريف کشور و يا تشکل يک کشور جديد، از ديدگاه انسانیشاخص

به . ولی به شکل فرضی و در گام نخست ما اين نظريۀ جدا سازی را می پذيريم. تبعيض قومی و غيره قرار بگيرد

با —پيش از ھمه بايد دانست که . رو می شويمه در چنين وضعيتی با مشکالت متعدد ديگری روب» جدائی طلب«عنوان 

 تقسيم بندی ھا از —می تواند داشته باشد » ملت کرد« فراخواست ھای ملی به اصطالح ثالً وجود تمام حقانيتی که م

 به ھدف ، و در ثانی رويکرد اصلی طرح تجزيه  و يا حداقل با طرح بيگانه ھمآھنگ شده آغاز يک طرح بيگانه بوده

جزيه خواھی نخواھی بايد منافع دستيابی مردم محلی برای استقالل و شکوفائی بيشتر نبوده، بلکه در واقع، طرح ت

ژيک در زمينه ھای انرژی، جغرافيای سياسی و اقتصادی و يکمپانی ھای نفتی و گازی و به طور کلی منافع سترات

در نتيجه فراخواست استقالل از سوی جدائی طلبان در شرايطی که با . سلطه جوئی کشورھای امپرياليستی را تأمين کند

 و اگر آرزومندی ھای فردی و جمعی با   تبانی قرار می گيرد يک اسطوره بيشتر نيستدر»  نوينۀخاورميان«طرح 
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خودش تضادی نداشته باشد، ولی در ديالکتيک نيروھای حاضر در صحنه با جھان واقع و نوع راه و روشی که برای 

عالوه بر اين قطع نظر . ايد در تضاد قرار می گيرد و مسير معکوس را می پيمرسيدن به چنين ھدفی در پيش گرفته قوياً 

، آنچه را که )جبران ناپذير طی قرنھا و شايد برای ھميشه(تمام خسارات جانی و مالی و پيامدھای تاريخی مخرب آن از 

که تجزيۀ کشورھا عالوه بر تمام خسارات و ھرج و مرج جنگ ھای ) قابل توجه جدائی طلبان( بايد دانست  و حتماً اکيداً 

 فرسايشی که البته از بيرون و از سوی نيروھای استعماری ھدايت و تغذيه می شود، به شکلی انجام داخلی دراز مدت و

بازی «می گيرد که کشورھای تجزيه شده ھيچ گاه روی آرامش و صلح را به خود نخواھند ديد، يعنی مبنی بر اصل 

وپا و عقب افتاده و نابالغ و ناشايست برای  به عنوان ملت ھای نديگر در جنگ باشند و دائماً  بايد دائما با يک» بزرگ

 بخوانيد در –ساز » تمدن«يعنی مداخلۀ بشر دوستانۀ جھان (ادارۀ امور شخصی و داخلی به مداخلۀ پدر خواندۀ اصلی 

از ديدگاه من مناسبات جدائی طلبان با طرح امپرياليستی ابعاد ديگری نيز . نياز خواھد داشت) ھرج و مرج ساز واقع 

  :اند داشته باشد، که حتی اپوزيسيون ھای ساختگی و حتی وکالی حقوق بشری را نيز در می گيردمی تو

نظريه اين است که رھبران چنين .  ابعاد ديگر به عنوان مثال می تواند در زمينۀ روانشناختی مورد بررسی قرار گيرد

ھم پيمان می ) يعنی انحرافی(ی امپرياليستی تشکالتی که به بھانه ھای استقالل طلبانه و يا بشر دوستانه با طرح ھا

...  و  مھندس، عناوين دکتر از ديدگاه سالمت روانی دچار کاستی ھائی می باشند و چنين افرادی که بعضاً شوند، مطمئناً 

زيرا اگر دچار انحراف روانی نبودند، ھرگز راه حل انحرافی .  يدک می کشند، حتما از ديدگاه روانی منحرف ھستندرا

 واالی انسانی دفاع  تصور می کنيم که افرادی که وکيل ھستند و يا از آرمان ھای ظاھراً ما غالباً . ا ترجيح نمی دادندر

متأسفانه ساخت و ساز جھان امروز با حاکميت نظام سرمايه داری تمام . تی در کار آنھا می باشد حقيقمی کنند، واقعاً 

ميشل . رداخته شده بود، به انحراف کشانده استپردی و عمومی ساخته و نھادھای اجتماعی را که در اصل برای رفاه ف

يعنی جھانی که، خاصه در رسانه ھا، به شکل معکوس نشان » جھان معکوس می نامد«شوسودوسکی اين وضعيت را 

جنايت «نايش بايد بدانيم که موضوع اصلی مع» مداخلۀ بشر دوستانه«به اين معنا که وقتی به ما می گويند . داده می شود

و نبايد تصور کنيم که آگاھی فنی برخی مانند عبدالکريم الھيجی و يا مصباح يزدی از انحراف مبرا . است» عليه بشر

واقعيت اين است که افراد منحرف از ديدگاه روانی برای پاسخگوئی به نيازھای بيمارگونۀ خود، انرژی . بوده است

ورت تسلط بر دانش حقوق از سوی چنين افرادی در اھداف انحرافی و درونی عظيمی را بسيج می کنند، در اين ص

در نتيجه بايد به شکل سينمای درونی، تصور کنيم که سرنوشت ملت ھائی . منحرف ساختن قانون به کار برده خواھد شد

  .دست چنين افرادی می افتد، چه خواھد بوده که ھدايت سکان زندگی اجتماعی آنھا ب

 موجب شد که مالکی از روسيه و ١٦سان از شبکۀ ولتر گزارش داده است که تأخير در ارسال اف اخيرا تی يری مي)٤

  لينک زير.  سفارش داده است٢٥ شکاری پشتيبانی، سوخوی ١٠بالروس اسلحه خريداری کند واز جمله 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/599 

 تفاوتی با   اين رسانه ھا و اين روزنامه نگاران در تبانی با ھمين سياست تروريستی بوده و برای ما نبايد،در نتيجه)٥

جمھوری خواھان دموکراتيک و الئيک  -اپوزيسيون ھای ايرانی   ھمانگونه که برای ايرانی ھا، —القاعده داشته باشد 

و مدافعان حقوق بشر برای ما می تواند ھم رديف القاعده و النصره و ....  کمان اپوزيسيون و سلطنت طلبان، رنگين

 در ھر صورت صاحب کارشان يکی. سازمان ھای تروريستی که در خدمت اھداف امپرياليست ھا ھستند تلقی شود

وزيسيون ھای مکش مرگ مای نشان به آن نشان که وقتی جندهللا در ايران عمليات تروريستی انجام می داد، اپ. ستا

الئيک دموکراتيک و حقوق بشری از خودشان می پرسيدند که از اينھا دفاع کنيم يانه؟ ولی در يک مورد می توانيم 

و . ايرانيان خارج از کشور بيمی از انتشار مقاالت جدائی طلبان ندارند» انقالبی« تمام رسانه ھای مطمئن باشيم تقريباً 

» ھرج و مرج سازندۀ«بانی تمام اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور را با طرح ايجاد اين موضوعی است که ت
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عالوه بر اين اپوزيسيون ھای ايرانی و مدافعان حقوق بشر با خيانت کاری ھا و . امپرياليست ھا به روشنی نشان می دھد

ل و فعاليت يک اپوزيسيون و جريان تبانی شان با سياست ھای امپرياليستی وضعيتی را به وجود آوردند که تشک

  .رو بشوده اجتماعی پيشگام و معتبر با مشکل روب

 يا جان نگروپونت به مقالۀ زير در گاھنامۀ ھنر و مبارزه جان نگرو پونتیکسب شناخت بيشتر دربارۀ  برای )٦

 ٢٣. ور ميشل شوسودوسکینوشتۀ پروفس» ئیامريکاتاريخ اسکادران مرگ : تروريسم با چھرۀ انسانی «: مراجعه کنيد 

  ٢٠١٣ جنوری ١٧مرکز مطالعات جھانی سازی، . ٢٠١٣ جنوری

  )در تحليل وضعيت عراق و سوريه( ناتو –جنايت عليه بشريت، تحريف رسانه ای، جنگ اياالت متحده : موضوع 

http://www.afgazad.com/Hoghogh-Bashar/012413-T-HM-Terrorism-Baa-Chehra-

Insaany.pdf 

عالوه بر اين برای مقايسه با سايت ھای ديگر که روی جيره بگيران دربار قاجار را ھم سفيد کرده اند، می توانيد برای 

ھمشھری آن » نگروپونته کيست«: نيز مراجعه کنيد » ھمشھری آنالين«کسب اطالع در مورد ھمين شخص به سايت 

  ١٣٨٥ دی ١٥الين جمعه 

HAMSHAHRIONLINE 

http://www.hamshahrionline.ir/details/12632 

ه ولی استقالل فکری من ب. تيو استطرح من برای گاھنامۀ ھنر و مبارزه منعکس ساختن محتوای سايت ھای آلترنا)٧

وليت اين ؤو مس. ات مطرح شده مداخله می کنمجای خود محفوظ است و در مواردی که ضروری بدانم، در نظري

  .مداخالت نيز به عھدۀ من است و نه نويسندۀ مقاله

به طعنه (قربانيان کس نمی تواند خسارت  يعنی مراجعه به قانون کمی دير است و ھيچ» پادر زھر«متأسفانه اين  

ھم از وضعيت ه ای  گلمسلمانان می توانند بگويند که خواست خدا بوده و احتماالً . را جبران کند) بخوانيد خسارات جانبی

روزی که مسلمانان عليه خواست خدا تظاھرات به پا کردند و برای خواست خودشان ساز و . استعمار زدۀ خود ندارند

مشکل اينجا است که قانون بايد ضمانت اجرائی داشته  .  پادزھری نيز پيدا خواھد شدماالً کار ديگری ايجاد کردند، احت

ی، نظامی و تکنولوژيک، ايدئولوژيک و ئقانون را نظام سرمايه داری با تمام امکانات ديپلماتيک، رسانه . باشد

با اين . يز ھرگز به وقوع نمی پيوستاگر قانونی در کار بود چنين جنگ ھای جنايتکارانه ای ن. اقتصادی خود می نويسد

  .وجود قانون را پيشگامان جھان طی مبارزات طوالنی توده ھا در مبارزۀ طبقاتی می نويسند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٤ جوالی ٢

  ٢٠١٤ جون ٢٩مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


