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  manlio-dinucci -نوشتۀ مانليو دينوچی

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۵ نومبر ٢٢

 
 ھنر جنگ

  ژی ھرج و مرجيسترات. » سپتمبر فرانسه١١« نومبر يا ١٣
  

  

ه حالت عزا در آمد، در چنين وضعيتی رئيس پرچم ھا ب» مبر فرانسه سپت١١«رھای عضو ناتو به مناسبت در کشو

. »والن واقعه در اختيار شما خواھيم گذاشت ؤما اطالعات جدی دربارۀ مس« :  به رسانه ھا اعالم کرد اوباماجمھور 

چندمين کشتار بی گناھان به دليل پرتاب يک . ولی نيازی نيست بيش از اين منتظر بمانيم، ھمه چيز از پيش روشن است

چنين حرکتی از وقتی که . ژی مشخصی منفجر شده استي خوشه ای از نوع ژئوپوليتيک که بر اساس ستراتسری بمب

، خود را به اين شکل ناميد و URSSدست آوردن برخورد با اتحاد جماھير شوروی ه  پس از بUSAاياالت متحده 

سياسی، اقتصادی، نظامی در سطح واقعاً تنھا دولت موجود با قدرت و برد و نفوذ در تمام ابعاد « تعريف کرد، يعنی 

از ھر قدرت خصمانه ا ی که بخواھد بر منطقۀ اروپای غربی، آسيای شرقی، سرزمين ھای اتحاد «می خواھد » جھانی 

جماھير سوسياليستی سابق و آسيای جنوب غربی با  منابعی که برای به وجود آمدن يک قدرت جھانی کافی خواھد بود، 

  با پيوند زدن قدرت ھای اروپائی، و به وسيلۀ ناتو١٩٩١ه ھمين ھدف اياالت متحده از سال ب. »جلوگيری کند 
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از اين پس بود که کشورھائی که برای طرح استيالی جھانی اياالت متحده به عنوان مانع . ژی ا ش را تغيير داديسترات

 عراق، — مورد تخريب قرار گرفتند تجزيه و) آشکار و مخفی(تشخيص داده شده بودند، يکی پس از ديگری در جنگ 

، سوريه، اوکراين، و کشورھای ديگری که فعالً در صفحۀ رادار ھدف گرفته شده اند مثل ايوگوسالوی، افغانستان، ليبي

اين جنگ ھا ميليون ھا قربانی را لگدکوب کرد، جوامعی چند را به تمامی از بين برد، و توده ای از مردم نااميد . ايران

مت واقعی دامن زد، ولی اين و بر جای گذاشت که افسردگی و شورش از نتايج آن بود، از يک سو به مقااز زندگی

) به انضمام خود فرانسه(پيامدھای اجتماعی از سوی ديگر مورد بھره برداری سازمان سيا و ديگر سرويس ھای مخفی 

ناتو /ژی اياالت متحدهييبند که برای ستراتقرار گرفت تا مبارزان را به سوی جھاد جلب کنند و با چنين طرحی بفر

 .کارکرد داشت

اين گروه ھا به استخدام در آمده بودند . تشکيل شد) غالباً رقيب(بر اين اساس بود که ارتش سايه از گروه ھای اسالمگرا 

شابھی را در  را مين گذاری کنند در حالی که ناتو حمالتش را انجام می داد، سپس عمليات ماتا از درون دولت ليبي

بين اين . به آن پيوستند» مزدوران مسلح«در اين روند بود که دولت اسالمی به وجود آمد و . سوريه و عراق پياده کردند

اين گروه ھای مسلح از عربستان سعودی و ديگر رژيم . مزدوران مسلح، مأموران سرويس ھای مخفی نيز مخلوط شدند

اين . ر و اسلحۀ مدرن دريافت کردندالتحده و به ويژه فرانسه، ميلياردھا دھای سلطنتی عرب، ھم پيمانان اياالت م

  :ژی البته تازگی ندارد يسترات

با ميانجی گری سازمان سيا ده ھا » دام افغان« سال پيش، برای فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در ٣۵ 

ند سعودی اسامه بن الدن با چھار ھزار مبارز وارد بين آنھا ثروتم.  کشور به خدمت گرفته شدند۴٠ھزار مجاھد از 

واشنگتن . تبديل شد» دشمن شمارۀ يک اياالت متحده « افغانستان شد، ھم او بود که بعداً القاعده را بنيانگذاری کرد و به 

رکزی واشنگتن موتور م. ل کندوپيشبينی نکرده بود و نمی توانست نيروھائی را که خودش به وجود آورده بود کنتر

ی ھرج و مرج مدارانه ای شد که به تجزيه و منازعاتی ئژی تخريب دولت ھا بود و موجب واکنش زنجيره يھمان سترات

  .مورد بھره برداری قرار گيرد» نداز حکومت کن تفرقه بي« تی بر اساس روش قديمی انجاميد که متعاقباً می بايس

تقاعد شده ای به غرب ضربه زد، زمان بسيار مناسبی را برای حملۀ تروريستی به پاريس، که به وسيلۀ نيروی کار م

اجرای آن انتخاب کرده بود، يعنی وقتی که روسيه با مداخلۀ نظامی جلوی اياالت متحده و ناتو را در ھدفی که برای 

. استتخريب دولت سوريه داشت گرفت و در مقابل گسترش ناتو به سوی شرق نيز دست به اقدامات متقابل نظامی زده 

 و در نتيجه اوج گيری قدرت نظامی و تسريع آن را در  حملۀ تروريستی، در اروپا فضای محاصره ايجاد کرده

کشورھای اروپائی و ناتو توجيه می کند، به انضمام افزايش بودجۀ نظامی که اياالت متحده خواستار آن بود و به چشم 

  .اياالت متحده گشوده خواھد شدانداز جنگ ھای ديگری به فرماندھی 

درشب » تنھا عمليات پراکنده عليه دولت اسالمی انجام داده است«ا کنون فرانسه که ت: نيويورک تايمز نوشته بود 

 ءبه اجرا) شمال شرقی سوريه(به عنوان عمل تالفی جويانه، خشن ترين حملۀ ھوائی را عليه شھر رقه « يکشنبه 

مريکائی بين امقامات .  توسط ايالت متحده بمباران کردۀی را بر اساس اھداف تعيين شدگذاشت، و مواضع دولت اسالم

  .ياد کرده اند» چند درمانگاه و يک موزه« اين اھداف مشخصاً از 

  

 توضيح داده است، جھاد طلبان چه وقتی مورد حمايت ميشل شوسودوسکی ھمان گونه که :پی نوشت حميد محوی 

 نيز تی يری ميسان. در ھر دو صورت ابزار مداخلۀ امپرياليستی ھستند... ناتو - د حملۀ غربقرار می گيرند و چه مور

حمالت ھوائی فرانسه را بيشتر به طرح ايجاد کشور کردستان در سوريه نسبت می دھد تا حمله به دولت اسالمی 
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ژان . ی با يکديگر قرار می گيردمی بينيم که تحليل ھای متعددی در تالق. در چھارچوب مبارزه عليه تروريسم) داعش(

نيز ديدگاه امپراتوری را براين اساس تعريف می کند که تفاوتی بين شھروند و تروريست وجود ندارد، و کلود پای 

البته مردم . را بيشتر اقدام عليه مردم فرانسه تعبير کرده است) ؟(اقدامات دولت فرانسه برای مبارزه عليه تروريسم 

  . ترده طرفدار اين اقدامات ھستند حتی اگر حقوق شھروندی شان را حذف کندفرانسه به شکل گس

آنچه از ديدگاه من می تواند اھميت خاصی داشته باشد محروم بودن مردم غرب از رسانه ھای سالم است، به ھمين علت 

جی ھائی که بيش از  خارءو ابتدا. شوی مغزی طی ده ھا سال به ملت ھای خطرناکی تبديل شده اند و تحت تأثير شست

در ھر صورت پسيکوز در سطح . نظر می رسنده ھمه در دسترس آنھا می باشند، خرگوش ھای شکاری ساده ای ب

ً تداوم حاکميت  جوامع غربی را بايد ساخته وپرداختۀ سياست ھای سلطه جويانۀ سرمايه داری جھانی و طبيعتا

  .بقه بدانيمبورژوازی و استثنائی بودن موقعيت و امتيازات اين ط

 تجديد « ياد کنم، او در مقاله ای زير عنوان Jules Dufour ژول دوفوردر اينجا به اين فھرست از تحليل گران بايد از 

در دست (»  بشريت به شکل جدی در معرض انقراض قرار گرفته است٢٠١۵نظامی سازی بزرگ در سطح جھانی 

  :او می گويد ) ترجمه است

نظامی سازی جھان در گرو بحران اقتصادی نيست و بحران اقتصادی نيز آن را متوقف نکرده از ديدگاه ما، روند « 

 عکس، طرح نجات اقتصادی به شکل گسترده به توليد اسلحه بستگی داشته و برای توليد کنندگانی مانند هکامالً ب. است

ی نتايح بسيار سنگينی برای مجموعه تأثير ورشکستگی مال.  اياالت متحده و اعضای اتحاديۀ اروپا مفيد فايده است

شرايط زندگی تمام مردم جھان دارد، جمعيت ھائی که از پيش فقر زده شده اند با افزايش بی کاری و مشکالت مرتبط به 

  .»دسترسی به منابع طبيعی مانند آب و خوراک در وضعيت  شکننده تری قرار می گيرند 

قتصادی، جھان وارد دھليزی از کاستی ھا و قروض دولتی عظيم می با نظامی سازی گسترده به انضمام بحران ا« 

 روند گسترش فقر اکثريت مردم با پيشبيش از . گردد که حفظ حقوق بشر و آزادی ھای بنيادی را به مخاطره می اندازد

که دولت حل ھای ، زيرا راه )ميشل شوسودوسکی، کسر بودجۀ مالياتی در اياالت متحده(آھنگ سريعتری پيش می رود 

ھا به کار می بندند تنھا به تشديد ساخت و ساز دھليز فقر، بردگی، بيماری و مرگ می انجامد و چنين امری تنھا به 

  . »ھدف تضمين حفظ دارائی و افزايش قدرت ثروتمندترين افراد موجود روی کرۀ زمين 

 خيلی ساده می ژول دوفوردر تالقی با تحليل  کامالً درست است زيرا در تحليل نھائی و مانليو دينوچیدر نتيجه تحليل 

توانيم نتيجه بگيريم که تروريسم به حفظ و حراست مال و اموال ثروتمندان به بھای به خاک و خون کشيدن جھان و 

ناسزا گوئی نکرده و » ايران، تخريب ضروری«  نيز در کتاب ژان ميشل ورنوشه. کشتار بی گناھان ممکن می گردد

  . ظامی فاقد اخالق دانسته که دست به شنيع ترين جنايات می زندليبراليسم را ن

» ...بشار مردم خودش را می کشد» «بشار بايد برود«با اين وجود، رسانه ھای غرب ھنوز برای صرفنظر کردن از 

  .نظر می رسده  بلوران فبيوس و فرانسوآ ھوالندامروز اين اتھامات بيشتر معرف . ترديد می کنند

 :صلی لينک متن ا

http://www.mondialisation.ca/13-novembre-ou-le-le-11-septembre-de-la-france-la-strategie-

du-chaos/5489693 

 ٢٠١۵مبر  نو١٧مرکز مطالعات جھانی، 

 
   


