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  ساني میتر: نويسنده

  یريش. م. ا:  ازري و تفسبرگردان

 ٢٠١٢ اگست ١٨

  

  ،»یرنگ«انجام انقالبات ه چگونه غرب در جلو چشم ما توده ھا را ب

   کندی مکيتحر
  

 را که بحث آن بر سر ی ناتو به وی سفارشقاتي تحق،یئامريکا یاسي شارپ، کارشناس سني، ج١٩٨۵ در سال یحت

 به ی فقط تا زمانیتي کند که ھر حاکمی مدي اثر او تأکنيدر ا.  بود، منتشرساخت»ري شکست ناپذیساختن اروپا«

 ی از دولتھاتيغرب حاضر به تبع مردم که ین کنند، و تا زماتي دھد، که مردم از آن تبعی خود ادامه متيموجود

  . کنترل خود درآوردريزه  تواند آن را بی نمگاه چي ھی نباشند، اتحاد شورویستيکمون

  

   به دام افتادني چدر

 در شي عمل به آزماۀ خود را در بوتی از شارپ خواست تئوراي، سازمان س١٩٨٩ از گذشت چند سال، در سال پس

 را به نگيائوپي در صدد بود دنگ شامريکا ۀ متحداالتينتخاب شد که در آنجا ا اشيعنوان محل آزماه  بن،يچ. آورد

 آن ۀفي وظ،یاباني اعتراضات خیق سازماندھي از طری دولتی کردن کودتایقانون.  سرنگون سازدانگينفع زائو ز

 رانيصدق در ا محمد می دولت قانونهي کودتا علاني در جر مثالً ،ی قبال ھم به اقدامات مشابھايسازمان س. بود

 ی ھنگفتی پولھا،ی توھم تظاھرات عمومجاديھمان وقت، با ھدف ا. دست زده بود) ١٩۵٣سال » آژاکس «اتيعمل(

 کرد و هي و زائو تکامريکا جوانان طرفدار ی به گروھھاني شارپ در چنياما ج. داختدر تھران به معترضان پر

 داني شارپ را درست درمنگيائوپي دنگ ش،یول. انقالب بودنام ه  آن بی کار، انجام کودتا و معرفنيقصد او از ا

 با درک اي سازمان سن،يبدون توجه به ا.  کودتا شکست خوردجه،يدر نت.  و از کشور اخراج کردري دستگنيانانميت

 ی مقي تشوداني آورد، جوانان را به تجمع در می خلل وارد منگيائوپي شورشھا به اعتبار دنگ شی سرکوبکه نيا

  . نمودی میابي الزم ارزري فعاالن در مسجي موجود در راه بسیھاي از دشواری را ناشاتيو شکست عملکرد 

  

  را به کمک گرفتند... ديفرو
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 دانند، که در ی ھمه مافت،ي گوستاو لبون انتشار ،ی شناس فرانسوۀ آن زمان که در اواخر قرن نوزدھم اثر جامعاز

در سال . رنديگ ی القائات قرار مري تحت تأثیراحته ب. کنند یان رفتار م بزرگسال مثل کودکی ازدحام، آدمھاانيم

ه  بتيگال در نھا.  شدکي بود، نزدلي اسرائش که آنوقتھا سرروانپزشک ارت" گالنيرئو" شارپ با سرھنگ ١٩٩٠

 و  شد و امروزه به مطالعهدهي برگزی ملتي در امور امنلي وقت اسرائري شارون، نخست وزليمقام معاون آر

 و لبون، به دي فرواتي کشفیگال با جمعبند.  مشغول استلي اسرائیھوديري جوانان غکي فنون تحرراموني پقاتيتحق

 فرزند یدوسي احساسات اپۀمجموع« از یعني د،ي از کشف فروی با بھره بردارتوان ی مکه د،ي رسیري گجهي نتنيا

 رھبر ھر کشور که هي ازدحام گرد آورد و آنھا را علصورته ، نوجوانان را ب» از جنس مخالف خودنينسبت به والد

  . نمودکي خود، حکم پدر را در نزد آنھا دارد،  تحرۀبه نوب

 کي با روش استفاده از تحری ضد دولتی کودتاھایمنظور سازماندھه  شارپ و گال ب،یري گجهي نتني اساس ابر

 شي پس از انجام چند آزما١٩٩٨در سال . ردند کني آموزش فعاالن جوان را تدوۀ جوانان، برنامی اعتراضۀيروح

 تالش موفق اني خود را در جر»یانقالبات رنگ «ی شارپ تکنولوژني جک،ي بالتی ساحلی و کشورھاهيدر روس

  . نمودلي تکمچيلوشوي سرنگون ساختن سالبادان میبرا

  

   سه نفرهی در دسته ھاشورشھا

 شارپ در ني متدھا و نقش جراموني من پقاتيتکاء تحقاه  جمھور ونزوئال موفق شد بسي ھوگو چاوز، رئیول

 خود را که شتني آلبرت انادي شکست، شارپ بننيپس از ا.  بگذاردمي کودتا را عقی تالشھا برا،ی ضد دولتیکودتاھا

 در ريي تغی در بلگراد، آکادماني دانشجوشجنب (دي جدی نھادھایکسري کرد و لي او بود، تعطی برایدر حکم پوشش

 از مناطق و کشورھا، مثال در لبنان یاري سازمانھا را در بسني ایثمرات کارھا.  دادليتشک)  در دوحهنيو ولندن 

در انقالب (و در مصر ) یاسمنيدر انقالب (، در تونس )»سبز«انقالب  (ی در تالش براراني، در ا)در انقالب سرو(

 آنھا ۀ را مقصر ھمتيھمه تضادھا دامن زد، حاکم به ديبا.  ساده ھستندیلي کار خنياصول ا. دي توان دیم) سدر

 ی نمود، و پس از آن، کودتا را سازماندھکيتحر» کشتن پدر« به د،ي فرویوي کرد، جوانان را بر اساس سناریمعرف

  .دي کشري دولت را به زابان،ي خايکرد و چنان وانمود کرد که گو

 مردم و ني بی فرقچي کس ھچي سبب که ھني اول بدۀ در وھل. افتدی تله مني به ایراحته  بی جھانۀ جامعی عمومافکار

 ده ھزار ني چندش،ي نمانيدر ا.  قاھره بودري تحرداني تئاتر در مکيفقط » انقالب سدر «،یبل.  شودیازدحام قائل نم

 کند ی کس توجه نمچي ھگري دوم، دۀاما در وھل.  کردندرکت گرفتند، شدهي مردم آن را نادتيکه اکثر رغم آنه نفر ب

 »یرنگ«اما انقالب .  جامعهشي موجود از مدتھا پی ساختار اجتماعريي تغیعني -انقالب.  چهیعني» انقالب «ۀکه کلم

 با استفاده از گري دۀ دستیجاه  گروه حاکم بکي ینيگزيجا.  کشدی است که چند ھفته طول متي حاکمريي تغیمعنه ب

 مصر با وضوح ۀخصوص در نمونه  بفي تعرني شود و ای مدهي درصورت حفظ ساختار موجود، کودتا نامورز

 در امريکا ري سفزنر،يدستور فرنک وه کامل مشھود است که مبارک را مردم مصر بر کنار نکرد، بلکه، خود او ب

  .مصر استعفاء کرد

  

  مھمتر است» !رونيبرو ب«از » ! شوگم«

 رھبر بدون کي ی عمل مستلزم سرنگونني اراي است، زتي دوران طفولۀ نشان»یانقالب رنگ« خود عبارت البته

سپس .  شماستۀندي  در فکر آنگتني واشد،يشيندي نندهي به آ،یعني.  را در نظر داردی اقدام بعدیوجود برنامه برا
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.  انددهيقدرت رسه  بگري منتخب آنھا دري غیژھا پرسونارا،يز.  شده استري دگري دند،ي آیخود مه  مردم بکه یزمان

 ،یبن عل «اي» !شواردنادزه گم شو«:  زده انداديمجتمع شده  و مثل ھمه فر» انقالب« آنھا ھم با که نيخصوص اه ب

 داده سي در پارجوالی ۶ در »هيدوستان سور« شعارھا در کنفرانس سوم ني نسبتا متمدنانه تر اۀنسخ. »!رونيبرو ب

  »! برودديبشار با«: شد

 سر ی براهي جوانان سوری از گردآوراي که سازمان سیوقت. ق افتاد اتفابي عجی ناھنجارکي بار ني حال، اني ابا

 کامرون و ديوي حلب عاجز ماند، آنھا را بارک اوباما، فرانسوا اوالند، داي دمشق یابانھاي شعارھا در خنيدادن ا

 ۀجامع« شارپ را به ني کنند متد جی می آن سعمتحدان و نگتنيواش.  زدنداديآنگال مرکل از اقامتگاه خود فر

 جينتا. ندي نماکي اروپا را درست مثل جوانان تحری کنند وزرای تر، کوشش مقيعبارت دقه  کنند، بلي تحم»یجھان

بشار « و هي و روسني چهي علی استعمارگر با سر دادن شعارھائیمقامات دولتھا:  آنھا فعال خنده آور استیتالشھا

  . کنندی کنند، رفتار می به آنھا امتناع می از دادن اسباب باز مزاج، که بزرگترھای، مثل کودکان دمدم»!ود برديبا

  

   :مترجم مختصرريتفس

 ی میراحته  منظم آن، بی و دستکاری اجتماعی روانشناسکيستماتي با کنترل سسميالي و قداره بندان امپرادانيش

 ی انبوه مردم بیات و خواستھا به احساسهي تکیعني ازدحام، یروانشناس. ندي نماجي ازدحام را ترویتوانند روانشناس

 ی در حالی خرابکار- ی جاسوساتي ھمه عملني اۀني است که ھزني اتي حائز اھمۀنکت. ندهي آیشکل و فاقد برنامه برا

و ) ١( استمارتري ھم بوناني از اقتصاد ی حتامريکا اقتصاد سم،يالي امپری و مالی اقتصادی نھادھای طبق ادعاھاکه

 به لوي ک-لوي را کی کشور غصبني است که اگر خاک ادهي رسی به حدامريکا یو خارج ی داخلی ھای بدھزانيم

   شود؟ی مني از کجا تأمست،ي طال ھم بفروشند، قادر به بازپرداخت آنھا نمتيق

 - ھا را اوالً نهي ھزني اۀ ھمامريکا سميالي عموم مردم، امپری شواھد مشھود براۀ اساس اسناد و مدارک  و ھمبر

، )٢( از محل تجارت و قاچاق مواد مخدر و اسلحه-اً ي پشتوانه، ثانی حساب و کتاب اسکناس بیپ باز محل چا

 - یحساب قدرت نظامه  بت،ي جھان  و در نھای و معنوی مادی حد و حصر ثروتھای از محل چپاول ب-ثالثاً 

   . کندی مني حاصل از موارد مذکور تأمیخرابکار

 ١٠حساب روزانه ه  بامريکا و در رأس آن ی جھانسميالي دھند که امپریان م نشیادي زۀافتي اسناد انتشار امروز

 آموزش ،ی سازماندھۀني پشتوانه، تمام ھزی بیحساب چاپ پولھاه  بن،ي و ھمچنی بشکه نفت عربستان سعودونيليم

دار و  را، ھمه »ی خواھیدموکراس«و » یحقوق بشر «ی گروھھاني خائن و مزدور تحت عناوی دسته ھاتيو فعال

پس از ). ٣( کردني تأم٨٠ ۀ را در اواخر دھی داخل اتحاد شورویستيونالي و اولتراناسی افراطوني مذھبیدسته ھا

 ھولناک تي از جنای انحراف افکار عمومیبرا» محقق«و » کارشناس« و »لگريتحل«نام ه  را آنھا بئیآن گروھھا

 توانستند با ھمراه کردن احزاب، سازمانھا و زي آنھا نراه انداختند کهه  بی شورواد اتحبي و تخرهيخود در تجز

 ني اوکرا»یانقالب نارنج «انيدر جر. وجود آورنده  در جنبش چپ بیمي ناآگاه و کم دانش، انشعاب عظیگروھھا

 ھر ی به ھر نفر به ازای که حتیتا جائ.  دست زدندیکار تبھني ھم به چن٢٠٠۵ سال جنوری تا ٢٠٠۴مبر سالاز نو

  . شدی دالر پرداخت م٢٠٠ ھر شب، ی دالر و برا١٠٠ ،»دانيم«دن در روز مان

 ،ی اجتماع،یاسي س،ی مال-ی بحران اقتصادقي عمۀ امروز در چنان ورطی جھانی دارهي ھم سرمالي دالنيھمه ب

 ی دولتھایستي فاش-یستي تروریماي که سی در اوضاع و احوال کنونگري گرفتار آمده است که دی و اخالقیفرھنگ

» رال دیفرمانروائ« دادن به اني پایسوه  جھان بخواهي ترقیروھاي نۀ و توجه ھمدهي افشاء گردیحد کافه  بیربغ
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 در افغانستان، ی مانند جنگ دائمی بتواند با چنگ زدن به تخته پاره ھائی جھانسميالي امپرديجلب شده است، شا

 ی نمگري اندازد، اما دقي به تعوی چند گاھی را برایر داهي غرق شدن نظام سرماه،يو امروز در سو... ،ايبيعراق، ل

  .ھدتواند آن را نجات د
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