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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 سياسی

  
  (Yelena Ponomaryova)وواي پانامارلناي

  یريش. م. ا:  ازبرگردان

  ٢٠١٢مارچ ٣١

  

  »نويقاعده دوم« و ی اتحاد شوروهي تجزیسمھايمکان

  )یانيبخش پا(
  

 دي و نه تشدھا،ي و نارسائی اقتصادیھاي گسترده نبود، نه دشواری جنگ روانتيريادر به مد ق»یدشمن اصل «اگر

  . را درھم بشکنندی توانستند نظام شوروی نمیحاتي تسلۀمسابق

  

  »درھم شکننده اراده دشمن «-ی روانجنگ

عمل ه  بی ھایررسدر ب.  داده شد١٩۴٩ در سال اي سازمان سی بار در سند رسمني اولی برا»یجنگ روان «فيتعر

 در ديدستور کاخ سفه ب (Dropshot) «دراپشوت «ی ستاد مشترک برنامه با نام اختصارراني مدۀتي کمیآمده از سو

 ی اتحاد شوروی درصد اراض٨۵ کردن ابودکه اتفاقا، ن( کشور دشمن هي علمي مستقۀ، نه تنھا حمل١٩۴٩ھمان سال 

 بار ني اولی برازي جبھه نی متحدان در آن سوافتني ی، حت)ده بود شیني بشي پی و عادیئ ھسته ی بمبھاۀواسطه ب

  . قرار گرفتديمورد تأک

 خلق اتحاد اني در میانتکاري مخالفت و خجي ترویسالح فوق العاده مھم برا«مثابه ه  سند بني در ای روانجنگ

 در ی نظمی و بفشاندي بی کرده، تخم سر در گمفيضع آن را ۀيروح« در نظر گرفته شده بود که بتواند »یشورو

 ی پرداز نظامهي نظرتس،ي کارل کالئوزوه،ي روسخي در تارانتکاري خۀژي نقش وۀاتفاقا، در بار. »... کندجاديکشور ا

 اشغال یعني که بتوان آن را واقعا تصرف کرد، ستي نی چنان کشورهيروس«: سدي نوی قرن نوزدھم مۀبرجست

  .»افتي توان تسلط ی می و مناقشات داخلی ضعف درونادجي اقي فقط از طری کشورنيبر چن... کرد

 مي ترومن تقدی جمھور، ھارسي به رئامريکا ۀ متحداالتي ای ملتي امنی شورا۶٨ ۀ شمارۀ بخشنام١٩۵٠ اپريل ٧

 داد و اصول ی ملي گذشته تشکادي زی را در طول سالھاامريکا ی خارجاستي سی بخشنامه در واقع مبنانيا. ديگرد

  :د شوی بخشنامه گفته منيدر ا.  شودی متي امروز ھم رعا آن تایکل

غرب .  خود تالش کندی ارضمي به آنھا، فقط در حردني تحقق بخشی خود، برای با حفاظت از ارزشھاديغرب نبا «
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 ی نامطلوب برای ارزشھایو سمت دھ... یستيو کمون“ سوم” تحوالت جھان یعي طبی بر پروسه ھایرگذاري تأثديبا

  .»... کندنييمثابه ھدف خود تعه بآنھا را 

 ی ھاتي شخصميت.  آغاز شدیفخروشچ »ی ھاشيگرما«، ھمزمان با »ستون پنجم «ی سازماندھی مشخص براکار

 ،ی گروھبندنيبدون ا. افتي تشکل بي ترتني بدیدي کلی در ھمه عرصه ھای نخبگان رھبری باالیمتنفذ در رده ھا

چوف ربو گی نوساز»تيموفق «ذاشت، گی مري تأثتي شعور بخش فعال جمع داشت و براريکه رسانه ھا را در اخت

 سي رئني م-۴٠ گان،ي با ورود رونالد ر،ی اتحاد شوروهي علی روان- ی جنگ اطالعاتیاني پاۀمرحل.  بودرممکنيغ

  اتحادستي حزب کمونی کلريچوف به مقام دبربو گليخائي و انتخاب م١٩٨١ در سال دي به کاخ سفامريکاجمھور 

  .ديد، آغاز گر١٩٨۵ در سال یشورو

 و لي نظام، از ارتش و اقتصاد، تحصی عرصه ھاهي کلهي عل،ی نابود کردن دولت اتحاد شوروی برای روانجنگ

 برخوردار نشد و نخبگان »نيپائ «یباني کارزار از پشتنيا.  برده شدشيبھداشت و سالمت گرفته تا مھد کودکھا پ

 یسر مه  بی شده بود، جامعه در شوک فرھنگاصل مقصود حرا،يز.  نداشتندازين» ا ھینيپائ «تي به حمازي نیرھبر

 طلب هي تجزیساختارھا.  نبودکيدئولوژي اۀبرد و شعور گرفتار شده به ھرج و مرج و تشتت، قادر به مقابل

 را در جنگ ی اژهي وگاهي و پاکستان، جای و اقمار آنھا، مثل عربستان سعودی غربی شده توسط قدرتھایسازماندھ

  .د احراز کرده بودنیروان

 امکانات ني ترعي از وسی شده بود و با برخورداریزي با دقت تمام برنامه ری جنگ روانیگاني ریستراتژ

 فرمانده ن،يمثال، ژنرال جک چ.  گرفتی را در برمی آشکار نظامکاتي تا تحرئیوي رادی از برنامه ھا،یرگذاريتأث

 ی رادارھاکه ني ای را براماني اوقات ما بمب افکن ھایگاھ«:  کند کهی میادآوري کي دفاع ستراتژی ھوائیروين

 ی را بر روماني وقتھا ھم بمب افکن ھای و گاھمي کردی کنند، به قطب شمال اعزام میابي آنھا ردیاتحاد شورو

 ھا را به چند اتي عملنهنگوي حاد، شمار ایدر دوره ھا. »مي آوردی و اروپا به پرواز در ماي آنھا در آسیمناطق مرز

 ی مانورھا ھر چه ھراسناک تر باشد، آنھا را در فواصل زمانني اري تأثنکهي ایبرا. مي رساندی مهمورد در ھفت

  .مي دادیمختلف انجام م

 سال فبروری در اواسط ی شورویستيالي سوسیھاي اتحاد جمھورهي علامريکا ۀ متحداالتي اۀ گستردی روانجنگ

 انوسي اطلس به اقانوسي و مکرر از اقانهيورود مخف. افتي ادامه ١٩٨٣ور متناوب تا سال طه  شروع و ب١٩٨١

.  بودندی جنگ روانني از ائی بخشھار،ي کبیايتاني و برسلنديند، انلي گرري جزاني بی تنگه ھاقي از طریمنجمد شمال

 یاھاي در دریقدرت لحظه ا شي نمان،ي و بارنس و ھمچنناروی یاھاي در دری اتحاد شوروی آبميورود به حر

 اتحاد یدي کلئیاي دریگاھھاي توانند به پای ناتو می جنگی کردند که چگونه ناوھای ثابت میستي بای ماهي و سکيبالت

  . شوندکي نزدیشورو

 گذاشته ء و به اجرایزي دھھا طرح، برنامه ر،ی اتحاد شوروهي علامريکا ۀ متحداالتي ای چھارچوب جنگ رواندر

 را ی تمام اوضاع نظام شوروميرمستقيطور غه  که ب»لياجا« و »ملوتيک «ی توان از طرحھای آنھا مانياز م. شد

  . قرار دادند، نام بردريتحت تأث

 قرار ري تحت تأثميطور مستقه  را بی اتحاد شوروۀ از ھمه طرحھا جامعشيب» ھوستون«و » ھاروارد «ی ھاپروژه

جون . دي گردني تدو»یمرکز مطالعات روس «ی از سو۵٠ ی سالھاليوا طرح دانشگاه ھاروارد در انياول. دادند

 مبتکر طرح امريکا ۀ وزارت خارجیاسي سیزي، عضو گروه برنامه ر(John Paton Davies)سيويپاتون د

 زهيستماتيمصاحبه با پناھندگان و س.  شدی مني تأمامريکا ئی ھوایروي نقي بود و مخارج پروژه از طریمطالعات
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 ی ملي انجام شده را تشکقاتي و اساس تحقهي پای اتحاد شوروی اجتماع-یاسيعات در مورد اوضاع سکردن اطال

 یري پذبي آسزاني می مشعر بر شناسائیابي ارزۀ عبارت از ارائدهعمل آمه  بی ھای و بررسليھدف تحل. دادند

 ١٩۴۵ در سال یدان غرب آنچه که متحهي گسترده، شبی در صورت بمبارانھای اتحاد شوروی مدنتي جمعیروان

  . به کار بستند، بودالمان هيعل

 نيا. دي رسی به اتحاد شورو١٩٨٠ دھه ی سالھالي در مورد وجود طرح دوم دانشگاه ھاروارد در اوااطالعات

 گذار از ۀني مرحله اول، فراھم آوردن زمۀفيوظ.  را در بطن خود گنجانده بودیاپي پی اجرائۀبرنامه، سه مرحل

 کل حزب ري به دبفهي وظني رفت ایگمان م. بود نشده نيي پروسه ھنوز تعنيرھبر ا.  بودی دارهيبه سرما سمياليسوس

 یستي بای م١٩۶٨سال » بھار پراگ« آزموده در »ی انسانیماي با سسمياليسوس«راھکار .  سپرده شودستيکمون

 شده نيي مرحله دوم تعۀفيعنوان وظه  بسميالي سوسی جھانستمينابود کردن س.  مرحله باشدني اکيدئولوژيمرجع ا

 ی می شورویستيالي سوسی ھای اتحاد جمھورتي و در نھای اتحاد شوروستي حزب کمونو، ورشمانيسازمان پ. بود

  . شدندی اعالم می ملغستيبا

  مرحلهنيدر ا.  آمدیحساب مه  دانشگاه ھاروارد بۀ در منطق پروژ»یانيپا «ۀعنوان مرحله  سوم، بۀ مرحلخره،باال

 تيمالک.  شدندی حذف مدي باگاني رای و خدمات پزشکلي مثل تحصن،يشي پیستيالي سوسستمي سی شناسه ھانيآخر

 و یائي بنادر دریرساختھاي زۀتوسع. ديد گری واگذار می به بخش خصوصستي بای می و اجتماعی دولتی ھایدارائ

 صدور مواد خام یلھاي ری در روهيوس رئی نھایري سمتگیمعنه  بستي بای می مواصالتیانواع مختلف راه ھا

 ۀ که در دوری به ھمان شکله،ي ارتش روسی را در نابود»هي روسیورتامپرا «یاي احیممانعت از بلندپرواز. باشد

 یني بشي دولت واحد پکيعنوان ه  بهي نابود کردن خود روست،ي داده و در نھاصي بود، تشخافتهي سازمان یشورو

  .کرده بود

 امر، تي پروژه، در واقعنيا. دي برخوردار گردی از شھرت گسترده ازي طرح ھوستون ن-گري دیاتقي تحقۀ پروژکي

 اتحاد ۀي در رابطه با تجزئی اجرایسمھايکاربرد مکان.  طرح دانشگاه ھارواردیاني پاۀ مرحلاتي بود بر جزئیشرح

 ی کشورھاشي پروژه گرانيا. ود آن بفهي وظهيس رووني فدراسی که انجام شد، و بعد از آن، اراضی کار،یشورو

  . کشور واحد را در بر داشتکيعنوان ه  بندهي آۀي به امتناع از قبول روسیغرب

  :دي گویاو م. مي کنیادآوري را امريکا ۀ خارجري پاول، وزني جا دارد سخنان کولنجاي ادر

 جزء ی اتحاد شوروی بازساز،رايز.  داردی منافعی سابق اتحاد شورویھاي فراموش کند که در جمھوردي باهيروس «

 کيتي ژئوپلی ستراتژۀ خود در بار١٩٩۶بر سال و اکت٢۵ در سخنان ننتي کلليب. »ستي نامريکا کياھداف ستراتژ

  : گفتیطور باز ھم مشخص تره  بامريکا

 نير از قدرتمندتیکي ی ما در نابودی مشی و متحدان آن درستی در رابطه با اتحاد شوروري ده سال اخیاستھايس «

 ی از لغزشھایريبا بھره گ.  کنندی ثابت میروشنه  را را بی بلوک قدرتمند نظامکي ني جھان، و ھمچنیدولتھا

 که علنا از موضع ی او، از جمله آنھائانيچوف و اطرافربو گۀ و اعتماد به نفس فوق العادیاستمداران شورويس

 خواست به ی جمھور ترومن مسي که رئميموفق شد ی افهي کردند، ما به انجام آن وظی حرکت مامريکاطرفداران 

 کردن کشور با بمب رانيما بدون و. مي انجام دادوجه تفاوت قابل تکيواقعا ھم با .  انجام دھدی اتمی بمبھاۀپشتوان

در عرض چھار سال، ما و متحدان ما به . ميدست آورده  مواد خام بمي که ساخت آن آسان ھم نبود، ضما،ی اتمیھا

ه  بیدر سالھا. ميدست آورده  برهي و غیمتي قی و صدھا تن طال، سنگھاکي دالر مواد خام ستراتژاردھايليارزش م

 ميديد.  ما باور نداشتنداتي عملتيموفقه  و بازرگانان ما باني از نظامیاري بس،ی در اتحاد شورویاصطالح نوساز
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 ی اصلبي ضمن حذف رقمي ما موفق شد،یشورو اتحاد کيدئولوژي ای ھاهيلرزه درآوردن پاه با ب. که محق نبودند

 یالبته، آقا. ( نداردري و تفسح به شریازي اظھارات ننيا. »مي و جنگ، بر جھان مسلط شویزي بدون خون رامريکا

 یمي طبق گزارش تقدرا،يز. کار بردهه را ب»  و جنگیزيبدون خونر«دروغ عبارت ه  طبق معمول باز ھم بننتيکل

 و ی اقتصاد،یاسي سیلي تحمعي صرفنظر از ھمه فجای اتحاد شورو-»ی دولتیدوما« -هيبه مجلس اول روس

 مثل یردولتي غیدست سازمانھاه  نفر بونيلي م١٢  ی نفر و آوارگونيلي م١ کشته شدن ی به بھاره،ي و غیاجتماع

 ۀخان«جرج سورس و »  بازۀجامع «ی شده از سوی سازماندھی خواھی و دموکراسی حقوق بشریسازمانھا

  .)مترجم.  در ھم شکسته شدامريکا »یآزاد

  

  : دھندی قرار مدي را مورد تأکی متخصصان سه متد اصل،ی جنگ روانعي شااري بسی متدھااني ماز

از ( مختلف ی ھای دروغ، استناد به مقامات در رابطه با گمانه زنۀي فرضکيتکرار مکرر : ی فشار روان-  اولمتد

 ی ظاھرا بدي ساختن دی براتھايارقام و واقع) » بایباز« (في؛ تحر)د به منابع موھومآوردن نقل قولھا گرفته تا استنا

 ريتصاو« پخش ؛»زياقدامات فاجعه آم «یرگذاري بر تأثهي اسناد مصور با تکۀ انتخاب مغرضانق؛يطرفانه و دق

 ی ناراحتجادي اۀران حسابگی طراحگر؛ي و فنون مشابه دیغاتي و مواضع تبلدگاھھاي ھراسناک در دفاع از د»یبصر

رسانه .  متد ھستندني ای از اطالعات ارائه شده اجزای عقالنیابي انسان در ارزتي قابلی سازی و خنثی عاطفیھا

 ی ممي تنظهي و سورراني ا،ايبي اخبار و اطالعات خود را در رابطه با لارھا،ي معني اساس ھمه بقاي دقین جھایھا

 سال اگست ماه ۀ روز۵ جنگ ۀ در باری غربی اخبار و اطالعات رسانه ھایادآورياز تجارب خودمان، . کنند

 بمباران شھرھا و روستا، یلمھايف و ريپخش گسترده و مکرر تصاو. ( آموزنده استاري بسی جنوبی در اوستا٢٠٠٨

  درزي در غل و زنجاني سو و آن سو بردن زندانني ا،ی سرھنگ قذافعي و ترور فجني قتل صدام حسیصحنه ھا

 و بيگرام و ابوغر بی در زندانھااني زندانري مناطق بمباران شده، شکنجه و تحقی ھارانهيزندان گوانتانامو، و

 تجاوزات ی دست دستآوردھاني و از اني به مقتولني تجاوز به زنان و دختران، انبوه کشتگان، توھی صحنه ھاره،يغ

  .)مترجم.  متد حساب کردني اري ناپذی توان جزء جدائی را میستيالي امپری ارتشھاینظام

 یو استانداردھا» مطلوب «ی ارزشھاۀ خاص خود، اشاعی زندگۀوي شغيتبل:  بر شعوری نامرئیرگذاري تأث-  دوممتد

 و یکمک مدپرسته  و بئینماي سیلمھاي سرگرم کننده، فیونيزي تلوی برنامه ھا،یقيکمک موسه  بانهي عامیفرھنگ

 شده ی راه اندازی شبانه روزیونيزي تلول چند صد کانای اتحاد شوروۀ منشعبیھايدر مجموع جمھور. (امثال آنھا

 ه بیوودي بزن بکش ھالیلمھايف:  ساعت شامل٢۴ ھستند و در گري مشابه ھمدباي آنھا تقرۀ ھمیاست که برنامه ھا

 ،ی انسانی اخالق و ارزشھاۀ کنندري تحقی ھاالي سر،ئیاي مافی گروھھای حسابھاهي مشھور تصفیوياساس سنار

 ،ی آشپزد،ي توان دی که در ھمه جا می سر و صورت و پوشاک به شکل مضحکشيآرا مد و غي سکس، تبلشيستا

 ني بی مبتذل و جنجالھایقي بزن بکوب و موسی شوھاران،ياۀميدکري به سبک سئی گوفهي لط،یابيھمسر

  )مترجم. ري و الغی، مسابقات ورزش»ھنرمندان«

 جهي مع الفارق، نتاسي ھا، قهي فرضئیجاه  و جابضيتعو:  اصول منطقۀانيو نقض مخف في تحر- متد سومخره،باال

 ی بر روی جنگ روانکي تکننيا. نھاي و امثال احي علت و معلول، حشو قبی جاضي تعو،ی مکفلي بدون دالیريگ

 نيا. ( مٍؤثر استاري جامعه بساتيھي به قبول بدلي از حد متماشي و بیبخش کم آگاه، ناتوان از قبول استدالل منطق

 خود در ی اثبات ادعای که دانشمند برابي ترتنيبد: است»  و دانشمنداديش «تي حکاهي شباري بس،ی جنگ روانۀويش

 عوام الناس را وار،ي دی مار بر روري تصومي با ترسادي و شسدي نوی تخته می کلمه مار را رو،یمقابل مردم عاد
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   ).مترجم.  شوراندی مند دانشمهيعل

  

  ی جنگ روانی عربدانيم

اصطالح ه  باني در جری نوبتی ما شاھد جنگ روان،یستيالي سوسۀ جامعبي و تخری اتحاد شوروۀي تجزدنباله ب

 تحت ی جنگ روانی بعدۀ مرحلی ما گواه فاز علن٢٠١١از سال . مي بودشککي از بلگراد تا ب،»ی رنگیانقالبھا«

  . شودی مءجرا ھمچنان ا»نوي دومۀقاعد «،گريبه سخن د. مي بود»ی عربیانقالبھا«عنوان 

 ۀ بودجني شامل آموزش و تأمی تکراریوي سناری در سمت اجراانهي و خاورمقايفرا شمال ۀ اوضاع منطقدراصل،

 جانبه کي ی از راه اطالع رسانی جھانی با کمک رسانه ھای افکار اجتماعی آماده سازمھا،ي اعمال تحرون،يسياپوز

 نيبا ا. ابدي ی اقدامات مشابه آنھا گسترش مگريد و ی پراکنعهي شاکات،ي آنھا، تحرميحش رژ مستبدان و توۀدر بار

  . شودی ھم به کار بسته می اثرگذارۀ در حوزريي معاصر و تغی از جمله تکنولوژ،ی تازه ایحال، متدھا

 ینابع اطالع رسان می در مصر از سو»اپريل ۶جنبش  «ونيسي اپوزتي که فعالستي ندهي پوشی بر کسگري دامروز

 ادي فورد، بنادي بنی مالتي تحت حما»ی جھانیصداھا« نھاد ی از ھمه، از سوشي پ،ی المللني بۀ شدیسازماندھ

 قايدق.  شدی متي اطالعات حمای فناورکنندگان عي و توزدکنندگاني از طرف تولنيو ھمچن»  بازۀجامع«کارتورھا، م

 اني کرد، در می برگزار می کاریدارھاي و دی المللني بینفرانسھاطور منظم که  که ب»ی جھانیصداھا «قياز طر

 و »ريي تغیکارگران برا «،»ريي تغیخبرنگاران برا «،»ريي تغیپزشکان برا« مثل ی اجتماعی تخصصیساختارھا

 ی ملیتھاي اقلی ساختارھاني زنان و ھمچنی حقوقدانان، سازمانھاۀي اتحادگر،ي دیاز کانالھا.  کردندعي پول توزرهيغ

 یالمارس« مثل یاسي سیتھاي از ھمه، ساشي پتھا،ي و سااتي نشری ھاهيري تحرتأيھ.  قرار گرفتندی مالتيمورد حما

 از یبرخ.  شدندی می مالیتھاي حمای گسترده ااري در سطح بس»رهيالجز «ی المللني باسي و در مق،»وميال

 ھمان یعني (یسي نوی استادان سبک پاورقخصوصه  ب،ی جمعی رسانه ھاۀ اول از حوزۀروشنفکران، در درج

  . قرار گرفتندی مالتي مورد حماعاي وسزي نستھايکاتوريو کار.) م.  مقاالت مختلفی در پاساني نویادگاري

 در مصر، در گزارش امريکا ري سف،ی دھد، ماگارت اسکوبی نشان مکسي لیکي وی که سند منتشره از سوھمانطور

 ارشد گوگل ري مدم،ي گانھلي که او، واسدي نوی م،»اپريل ۶« نام بردن از جنبش  خود، ضمن٢٠٠٨مبر سال ماه دس

 با افت،ي از مخالفان مصر ارتقاء یکي اعتراضات بوده و به سطح ی از سازماندھان اصلیکي شود یرا که گفته م

 در ،یزارش اسکوبگه ب.  اعزام کردامريکا ۀ وزارت خارجی فعاالن جوان، منعقده از سوناري به سمیپاسپورت جعل

 کردگان جوان، لي نفر، اساسا، تحص٧٠٠٠٠ سبوکي فی اجتماعۀ در شبک»اپريل ۶«آن ھنگام شمار نفرات گروه 

 در مصر از یحي مستيدرست مثل سودان، اقل.  شده بودی خاصدي کوپت تأکتي با اقلر کایبر رو.  شدیبرآورد م

 منظور ني که با ھمانيحي مسی ھمبستگی المللنيزمان ب و سایستي پاکس کرادي بنی از سو٨٠ ۀ دھیآغاز سالھا

  . شدی مقي شده بود، مخصوصا تشوليتشک

 ساني و از وبالگ نوتري و توسبوکيخصوص فه  ب،ی اجتماعی از شبکه ھا،»یرنگ «ی انقالبھاۀ با دورسهي مقادر

.  حداکثر استفاده را کردندی در شرق عربند،ي را آماده سازند و جنبش را ھمآھنگ نماءکه خواسته شده بود فضا

 سر ايبي و لني ھا در بحریک روز، ناآرامي در ،جنوری ١۵.  و اردن ھمزمان آغاز شدندمنيمثال، تالطمات در 

 دني جھت، نامنيبد. وندنديوقوع بپه  توانستند بی نمی اجتماعی ھستند که بدون وجود شبکه ھایعي وقانھايا. برآوردند

  . کامال بجاست»یتريقالبات توان« با عنوان دادھاي رونيا

 لي و تشک»ی دموکراسشبرديپ «ی کرد و براجي را بسی ھنگفتی منابع مالنگتنيمبر، واش سپتازدهي از حوادث پس
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 ،ی آموزشی در حوزه ھادي جدۀ برنام٣۵٠ از شي ب،ی عربی در کشورھاامريکا طرفدار »ی شھروندیانجمنھا«

 تحت عنوان امريکا ۀ وزارت خارجگھمه برنامه ھا در طرح بزر. د کرمي و تنظني تدوی و اطالع رسانیفرھنگ

 طرح با وضوح کامل مشخص ني ھدف ا٢٠٠٢در سال .  گنجانده شد»انهي در خاورمی از ھمکارتيابتکار حما«

 لبنان، مراکش، عمان، قطر، ت،ي مصر، اردن، کون،ي بحرر،ي مثل الجزائی در کشورھای دموکراسیبرقرار. ديگرد

 طرح نيعنوان ھدف اه  بايبي عراق و لران،ي ان،ي فلسطی در اراض،یرب عۀ تونس، امارات متحد،یسعودعربستان 

  ...دي گردنييتع

 بار در عرض شصت سال ني اولیبرا.  قرار گرفتندشي مورد آزمایدي طرحھا ابداعات اصوال جدني ای اجرایبرا

 االتي اگريحاال د.  دادريي را تغی آموزشیمه ھا مخاطبان برناامريکا ۀ متحداالتي ا»ی عمومیپلوماسيد«وجود 

 سال و ٢۵ دولت، آموزش جوانان تا الف و روشنفکران مخاني نظام،ی آموزش نخبگان دولتیجاه  بامريکا ۀمتحد

 ريي منطقه را تغني اعمال نفوذ خود در اکياضافه بر آن، وزارت خارجه تاکت.  استدهي خود گنجانۀزنان را در برنام

 و یرانتفاعي غی سازمانھان،يگزي احزاب جالي به تشکنگتني و ارتش، واشیاسي سیمھاي از رژتي حمایاجه ب. داد

  . آوردیو آموزش رستمياصالح س

 و ھم امريکا ھم در ده،ي آموزش دی عربتي شمار جمع- اوال،»ی عمومیپلوماسيد «تي ده سال آخر موجودجهي نتدر

 ی مبادالتۀ ھزار نفر به برنامکي ٢٠٠٠ سال انياگر در پا. افتي شيفزا ای قابل توجھزانيمه در وطن زادگاه خود ب

ه ب.  داده شدشي به صدھا ھزار نفر افزا٢٠٠٩ تا ٢٠٠۴ ی در فاصله سالھازاني مني جلب شدند، ای آموزشايو 

 به ی دموکراسۀ توسعۀ آموزش برنامی نفر برا٣٣٠٠ از مصر فقط در حدود ١٩٩٨عنوان مثال، اگر در سال 

(!)  نفر١۴٨٧٠٠ به ٢٠٠٨ نفر و در سال ۴٧٣٠٠ به ٢٠٠٧ رقم در سال ني دعوت شدند، اامريکا ۀ متحداالتيا

  .افتي شيافزا

 را لي جامعه و محروم شده از امکان تحصرمرفهي توانست جوانان وابسته به اقشار غامريکا ۀ متحداالتي ا-ايثان

 ی برای در معرض خطر، از شانس بزرگايوانان محروم اصطالح جه  افراد جوان، بی گروھھانيا. »دي نماجيبس«

 یانھاي بنمي تعلۀژيان آموزش در مدارس وي جوانان در جرنيا.  برخوردار بودندیستي تروریجذب شدن به گروھھا

 ضربت ی فراگرفتند و به گروھھازي را نی جنبش اعتراضی و اساسھایاسي سیکھاي تکن،ی مدنۀ و جامعیدموکراس

  . شدند و به انتظار ساعت موعود نشستندلي تبد»کياتاصالحات دموکر«

 ۀ دھھا فرستندامريکا، دولت ٢٠٠۴ -٢٠٠٢ یدر سالھا.  کردمي را تنظیرسان  اطالعی کامل برنامه ھایکسري - ثالثا

 ،»یزبان ُکرده  بامريکا  یصدا«، »عراق آزاد«، »فردا«، »ساوا «یکانالھا.  راه انداختیونيزي و تلویوئيراد

 در داست،يکه از نامشان پ  آنھا، ھمچنانتياکثر.  آنھا ھستندني مشھورترگر،ي دی و برخ»ی فارسیخبر ۀشبک«

 شمال ی باشد که ھمه کشورھایم» الـُحـّره «یونيزي آنھا کانال تلونيبزرگتر.  شدندی راه اندازانهي خاورمیکشورھا

  . دھدی را پوشش مانهي و خاورمقايفرا

 اي حقوق دانشگاه کلمبۀ دانشکدۀمثال، تنھا بپشتوان. دي فعال مبذول گردسانينو  وبالگی آماده سازی برای خاصتوجه

 را فراھم ساختند، با حضور سازماندھان اقدامات ی اوباما را که موجبات انتخاب ومي تیدي افراد کل»یمعرف«مراسم 

 امريکا وزارت خارجه ی مالتيمابا ح»  جنبش جوانانهيتحادا« با عنوان گر،ي دالتي تشککي.  برگزار کردندندهيآ

 انگذاراني از بنیکي ،»دي جدیامريکا «ادي بنن،يعالوه بر ا.  مخالفان بودیول آماده سازؤ که مسدي گردليتشک

 جنب دانشگاه ی کندی دولتتيري مدۀ دانشکدی عموماستي مرکز رسانه ھا و س-  گوگولکي و شری جھانیصداھا

 نترنتي، دانشکده ا() حقوق دانشگاه ھاروارد، مرکز نکساۀجنب دانشکد» معه و جانترنتيا« مرکز برکمان ،ھاروارد
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 انقالب و یوي سنارمي در کار تنظگر،ي دی و برخلئي و اي کلمبی حقوق دانشگاھھایدانشگاه آکسفورد، دانشکده ھا

 جنگ شبردي از اطالعات مربوط به پیکوچک فقط بخش ن،يو ا.  مخالفان بالواسطه شرکت کردندۀ ھستیآماده ساز

  . باشدی می عربی در کشورھایروان

 توانند از جنبش ی کنند، می که آگاھانه اطالعات را کتمان می کساناي و ناآگاه و ی تنھا افراد عامن،ي بر ابنا

  .در جھان عرب صحبت کنند»  خودجوشیمردم«

 را  در مدار ني زمۀر کر ددي جدیکه ھمه فضا»  شدهتيھرج و مرج ھدا «ني ازچنگال خونئی رھای برای راھايآ

 شک، ی کرد؟ بجادي ای موانع»نوي دومۀقاعد« توان در مقابل کارکرد ی مايخود گرفتار ساخته است، وجود دارد، آ

 گانهي بی»ھايخود «انتي خخي به تاری و آگاھد خوۀرحماني شناخت ب،یاول: ی دو اصل اساستياما، بدون رعا! یآر

 خود و ۀ نشدفي خود، از گذشته تحری دفاع از منافع ملۀ آمادیقھا و کشورھا بدون وحدت تنگاتنگ خل،یشده و دوم

  ...ستي خود، ممکن نندهي آۀ مستقالننيياز تع

  

http://www.fondsk.ru/news/2011/12/04/mehanizmy-unichtozhenija-sssr-i-princip-domino-

ii.html 

http://eb1384.wordpress.com/2012/03/30/2/ 
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