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  ٢بخش 

  

  

  پيشگفتار

نوی و روحانی انقالب ايران، آيت هللا علی خامنه ، روزنامۀ صدای روسيه گزارش داد که رھبر مع٢٠١٢ جوالی ١١

برای مسلمانان شيعه، . ای تمام ملت را فراخوانده است تا برای جنگ آخر زمان و بازگشت امام غائب، مھدی آماده شوند

ده شيعۀ دواز.  بازگردد روز داوری نھائی برای نجات بشريت و باززائی و گسترش ايماندمھدی فردی است که می باي

 ناپديد شده و  ٨٧٣بر اين باور است که دوازدھمين امام به سال ) شاخۀ اکثرت در اين نوع اسالم ھترودوکس(مامی ا

بازگشت و ظھور او سرنوشت عدالت را رقم خواھد زد، ولی چنين امری تنھا پس از قتل عام بی ايمانان و گناھکاران 

  .واھد يافت تحقق خ،که خونشان سطح تمام زمين را آغشته خواھد کرد

 هفرماند«در چنين چشم اندازی، آيت هللا علی خامنه ای اعالم کرده است که ايرانيان وظيفه دارند تا ظھور قريب الوقوع 

تحت ھدايت پروردگار و با مدد پنھائی او، ما بايد به شکلی رفتار کنيم که «: در انتظار باقی بمانند، برای آن که » بزرگ

به ھمين مناسبت از چند ھفتۀ گذشته، مقامات نظامی ! »وز گردد، اين است سرنوشت ماتمدن اسالمی در جھان پير

 پخش کرده اند، و ھدف از چنين کاری آماده سازی آنھا برای قطعاتبين » شش ماه آخر«نوشته ای را تحت عنوان 

  .ظھور قريب الوقوع امام و روياروئی نھائی عليه غرب بوده است

اين انجمن . رئيس جمھور محمود احمدی نژاد و نزديکان او به انجمن حجتيۀ مھدويه تعلق دارنددر اينجا اضافه کنيم که 

 دوباره به ١٩٧٨ در متارکه با افکار و نظريات اکثريت ايجاد شد و در جريان آغاز  انقالب اسالمی ١٩۵٣به سال 

، به امريکادر » مسيحی-يھودی«فرقه ھای و ) اوانژليست(، مانند کليساھای انجيلی »برادرانه«اين انجمن . ميدان آمد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 و بايد فعاالنه بازگشت او را فراھم آورند و حتی به يمن خود مؤمنان -  مانند مسيح  مشخصاً –بازگشت مھدی باور دارند 

در اياالت متحده، تقريبا نود . باز گشت او را تسريع سازند) آپوکاليپس(و به ھمچنين برپا ساختن رويدادھای آخر زمانی 

مشابه به آن چه نزد راز و رمز ) يا آينده شناسی(و چھار ميليون کلوينيست و يھودی کمابيش به جھانبينی فرجام شناسی 

مداران ايرانی می بينيم باور دارند، يعنی در انتظار جنگ خير و شر و آخر زمان و نشانه ھای بازگشت و ظھور مسيح 

  )١.(ھستند

  

  :پی نوشت مترجم 

  .سخنرانی ھايش در سازمان ملل متحد از بازگشت امام زمان به ھمراھی عيسی مسيح ياد کرده استاحمدی نژاد در )١

  

  جايگاه ايران

  »نظام جھانی«در 

  و

  ژی امپرياليست ھایيجغرافيای سترات

  امريکا – و -انگليس

 فرضی اين کشور به نه تنھا برای جلوگيری از دسترسی احتمالی و کامالً . که می دانيم چنان! ايران بايد تخريب شود

  بلکه با دستيابی به قدرت آتش اتمی می تواند امنيت سرزمينش -، در چشم انداز استقالل کشور احتماالً . یئسالح ھسته 

 و عالوه بر اين ايران را قادر خواھد ساخت تا برتری اسرائيل را در منطقه که خط اّول جبھۀ غرب در -را تضمين کند 

 و يا به شکلی که برخی می گويند، جايگاه اين کشور را به عنوان پنجاه و يکمين ايالت از خاورميانه تلقی می شود

در اختيار داشتن .   و بيست و ھشتمين عضو اتحاديۀ اروپا زير عالمت سؤال ببرد و يا منتفی سازدامريکااياالت متحدۀ 

الح ممنوعه اعتراف نکرده ولی به شکل خيلی  به داشتن س- به ويژه-  البته اسرائيل - و انحصار سالح اتمی در منطقه 

 يعنی قدرتی که بايد به ھر قيمتی آن - ھوشمندانه ای در اختيار داشتن آن را به شکل سّری به اطالع ھمگان رسانده است 

  ).٢(را دست نخورده حفظ کند

گی متقابل خواھد شد که ی شود، اسرائيل ھمزمان وارد منطق بازدارندئاگر بر حسب اتفاق ايران وارد باشگاه ھسته 

ی ئ بر اين که يک ايران مسلح به سالح ھسته مضافاً . حتی تصور چنين وضعيتی نيز برای اسرائيل تحمل ناپذير است

نگرانی . الگوی بدی برای منطقه خواھد بود و به شکل بالقوه به ھمسايگان ترکيه، سعودی و مصر سرايت خواھد کرد

 بيش از يک دليل داشته، زيرا خطر عينی آن تمام منطقه و فراتر از نھايتاً » یئگسترش سالح ھسته «دائمی در خصوص

م که تھران در حال سايه افکندن روی تل آويو است که از ئيطور مختصر می توانيم بگوه ب. آن را در بر می گيرد

  . می باشدابر قدرت بی رقيب مطرح -  به عنوان ميکرو٢٠٠٣ اپريل ١٢دوران پسا سقوط بغداد به تاريخ 

 فرو بردن به شکل دراز مدت و احتماالً  - و آن ھم -تخريب ايران، يعنی از کار انداختن ساختارھای سياسی و اجتماعی 

ايران در ھرج و مرج گسترده بر اساس الگوی جنگ داخلی در عراق، جنگ چريکی، ساز و کار پيچيده ای که عناصر 

ف نھائی خاصی گرايش داشته و سرانجام به شکل سر سختانه به بسياری را به کار گرفته که تماما به سوی ھد

  .سرنوشتی محتوم شباھت پيدا می کند

سومين يا دومين در (در اين مورد، بسياری از منتقدان ثروت ھای معدنی ايران، مانند معادن غنی نفت و به ويژه گاز 

ن وجود، آيا اشتھای حريصانۀ مشتی ھيوالی نفتی چند با اي. را مطرح می کنند، و  شايد ھم که اشتباه نکرده باشند) جھان

  مليتی را بايد به عنوان تنھا علت حمله به ايران و تخريب تمام و کمال آن تلقی کنيم؟
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بازگردانند، » دوران پارينه سنگی«ی رايج می گويند، می خواھند ايران را به ئتخريب، به شکلی که در زبان محاوره 

يبانگير تعدادی از دشمنان اياالت متحده شد و ھمان نظامی که اياالت متحده برای برخی از يعنی ھمان سرنوشتی که گر

اين ھمان سرنوشتی است که گريبانگير افغانستان و عراق شد، و باز ھم اين ھمان سرنوشتی است که . آنھا ايجاد کرد

  .لمان شکست خورده شدا سال پيش از اين گريبانگير ۶٧

 توصيه می کرد، وزير  برای کشور ميان رودان اکيداً ٢٠٠١از سال ) ٣(کلی که مايکل لدين  ، به ھمان ش١٩۴۴سال 

خزانه داری ھانری مورگنتو در دولت رئيس جمھور روزولت که از وزاری مورد توجه و با نفوذ بود، می خواست 

با ] امريکاقرن نوين [ن مبلغ مايکل لدي. لمان را به نوعی به دوران قرون وسطی در دوران ماقبل صنعتی باز گرداندا

کاربردی در خصوص عراق » ھرج و مرج سازنده«گسترش چنين نظرياتی و تداوم تاريخی آن، به سخنگوی نظريۀ 

 چريکی، درگيری و حرکات –طی دوازده سال جنگ داخلی : و واقعيات به خودی خود حرف می زند . تبديل شد

، دوباره خشونت تروريستی به ٢٠١٢ف نشد، به اين دليل آشکار که تابستان  متوقگاه واقعاً  تروريستی بين قبيله ھا ھيچ

شکلی باال گرفت که آغاز بازسازی قابل اطمينان برای تشکل ملت در ھم شکستۀ عراق چيزی بيشتر از  کور سوئی در 

ن به مرحلۀ به عنوان طرح نئو محافظه کارا» ھرج و مرج«از اين ديدگاه پرچم . نظر نمی رسيده دور دست ھا ب

  .موفقيت آميز انکار ناپذيری دست يافت

 ءبه اجرا» آزادی ابدی« وقتی عمليات ٢٠٠١بر واکت: در افغانستان، مسائل ساده تر و در عين حال روشن تر است 

گذاشته شد، در افغانستان ھدفی يا چيزی برای تخريب وجود نداشت، زيرا طی دو دھه روياروئی غير مستقيم بين شرق 

به ياد داريم که .  با ميانجيگری طايفه ھای متخاصم و مردم بومی، از کشور تل ويرانه ای بيش باقی نمانده بودو غرب

 و مبارزان القاعده که در جبھۀ ] پورتال-مقاومت رسمی[، بسياری از جھاد طلبان افغان١٩٨٩ تا ١٩٧٩بين سال ھای 

 به استخدام در آمده و آموزش می ديدند و تجھيزات مريکااجنگ عليه شوروی بسيج شده بودند توسط سرويس ھای ويژۀ 

. نظامی دريافت می کردند و سپس به مديريت خدمات مشترک سرويس ھای اطالعاتی پاکستان به جبھه گسيل می شدند

 و در حال ابرخی از آنھا بعد ھا در جبھه ھای ديگر در جنگ ھای امپراتوری مانند بوسنی، کوزووو، عراق، ليبي

روزنامه نگار (دربارۀ اين موضوع، در ويژه نامۀ يورگن الساسر. سوريه دوباره به خدمت گرفته شدندحاضر 

پی ير شوونمان سوسيالست وزير اسبق امور - با پيشگفتار ژان– منتشر شد می توانيم بخوانيم ٢٠٠۶که طی ) ۴)(لمانیا

 ٢٩، پستی که از آن به تاريخ )١٩٩١-١٩٨٨(که بودجۀ دفاعی را نيز در اختيار داشت) ٢٠٠٠- ١٩٩٧(داخلی فرانسه 

خاطر مخالفت با سياست بی قيد شرط با ه  ب– آزاد سازی کويت -» طوفان صحرا« به دليل عمليات ١٩٩١ جنوری

  .کناره گرفت–تالنتيک در خاورميانه اپيمان 

 مرج دائمی و دراز مدت، تھران بر آن شد تا با يک ديپلماسی ھوشمندانه پس از تخريب عراق و استقرار ھرج و

ی ناکارآمد و يا ئ را برای منزوی ساختن ايران در صحنۀ منطقه امريکامانورھای ماھرانۀ وزارت امور خارجۀ دولت 

يران موفق شد تا بر اين اساس ا.  سنی مذھب در خليج فارس-  نفتی -   به ويژه نزد رژيم ھای سلطنتی -متوقف سازد 

امروز، ساخت و ساز اين ديپلماسی . مدتی به عنوان جانشين بالقوۀ عراق بعثی، در چشم انداز  رھبری منطقه جلوه کند

با .  دچار ريزش شده است– در مقابل اسرائيل  عمالً – در مقابل دو رژيم سلطنت وھابی در اتحاد با اياالت متحده کامالً 

 آشکارا روياروئی با ايران شيعه مذھب و تخريب آن را به عنوان و عربستان سعودی تقريباً آگاھی به اين امر که قطر 

  .ی تدارک می بينندئقدرت نوظھور منطقه 

 برای اً ت و پشتيبان برای جوامع شيعه مذھب در شبھه جزيرۀ عربی و مقدمهايران، به طور کلی، به عنوان پشت جبھ

اقيلت سنی بی گمان از پشتيبانی . ير آميز و فشار اقليت سنی به سر می بردبحرين مطرح می باشد که زير ضربات تحق

اضافه کنيم که اگر چه عراقی ھا از ديدگاه قومی . فعال نيروھای نظامی ھمسايه اش عربستان سعودی برخوردار است
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ن ايرانی ھم مرام خود متحد  بيشتر با برادرابه اعراب تعلق دارند ولی از ديدگاه اعتقادات مذھبی شيعه ھستند و مطمئناً 

در نتيجه ما با جنگ بی سر و صدائی . ھستند  تا با وھابی ھائی که آنھا را خارج از دين دانسته در پی قتل آنھا می باشند

 اعالم نشده ولی با اين وجود منطقۀ جنگی آن پس از عراق، سوريه و به شکل يدکی لبنان، و بی سروکار داريم که رسماً 

 عربستان سعودی ضميمه سازی آن را به خاک خود تدارک ٢٠١٢ جون را فراموش کرده باشيم که  از آن که بحرين

  . ديده است

ترکيه، با اين وجود دشمن سنتی فارس، اگر چه برای مدتی ھمان گونه که از قرارداد سه جانبه با : محور تأمالت ديگر 

 به ھمسايۀ شيعه مذھب خود نزديک شده است، معاھدۀ  گمان می رفت که٢٠١٢  جوالیتھران و برازيليا به تاريخ 

ی ايران در خارج از مرزھا، و با ئمرتبط به غنی سازی و ساخت و پرداخت مواد اتمی ضروری برای برنامۀ ھسته 

تأسف برای وزارت امور خارجه که شاھد ظھور غيرقابل پيشبينی بازيگران  جھان چند قطبی بود، خيلی زود تحوالت 

  ]. مراجعه کنيد١به ضميمۀ شمارۀ . [بازگشت» تک قطبی«ليه و جھان به نظم او

 در رابطه با ھم پيمان ستراتژيک خود، اسرائيل از سر ناسازگاری درآمد، و طی - با بدخلقی -به ھمين منوال، آنکارا 

، ولی اين )٢٠١٠ می ٣١(برای غزه که ناگھان نيروی دريائی اسرائيل آن را متوقف کرد » بحران کشتی بشردوستانه«

تالنتيک اترکيه ستون شرقی سازمان پيمان : عنصر دائمی در واقع چيز ديگری است . حادثه ای گذرا و ناچيز بود

ھمانگونه که در مورد تونس ديديم که چگونه . ن کنندۀ بخش جنوب و شرق اروپا ھست و خواھد بودييشمالی و قدرت تع

م نقش ئيکه نگو  برای اين- را برای کسب قدرت ھمراھی کرد ةضآنکارا جنبش رنسانس يعنی حزب اسالمی النھ

 با آگاھی به اين امر که در پشت پرده از حمايت واشينگتن برخوردار بود و تشويق می - پدرخوانده را به عھده گرفت 

ات مختصر بايد دانست که ترکيه ادامه دھندۀ سياست واشينگتن در سواحل دريای مديترانه است و علی رغم اختالف. شد

- محدود با اسرائيل که به شکل ماھرانه ای در صحنه کارگردانی شده و برای تغذيۀ فانتسم ھای بلند پروازانۀ نئوو کامالً 

  .عثمانی به خدمت گرفته می شود، يعنی اميد واھی به بازگشت خليفه به عنوان ضامن وحدت جامعۀ مؤمنين

  

  :پی نوشت 

  م می شود مشخص شده و بقيه به متن اصلی تعلق دارد مطالبی که مرتبط به گزارشات مترج

 موشک اتمی پيشرفته و به روز شده با فن آوری ۴٠٠ تا ٢٠٠بر اساس پرونده ای در يوتوب، اسرائيل بين : مترجم ) ٢

 ت بمب نوترونی، بمب ھيدروژنی با توان تخريب استحکامامات زير زمينی، موشک ھای ھداي-ھای اولترا مدرن 

اسرائيل با نقض منشور منع گسترش سالح اتمی، .  در اختيار دارد- قدرت تخريب در سطح شھرھای بزرگ شونده با 

به ) چھارمين جمھوری(بمب اتمی در اختيار دارد و اين بمب اتمی نيز از طريق مناسبات جاسوسی توسط فرانسه 

ل نيز ھنگام بازگشتش به قدرت طوری که حتی شارل دوگه  ، ب١٩۵٨ – ١٩۵۶در اطراف (اسرائيل داده شده است 

- موريس بورگس: در اساس اين طرح دو سياستمدار فرانسوی  ديده می شوند ). نتوانست مانع چنين جريانی شود

و بايد دانست که چنين طرحی برای انتقال سالح اتمی اسرائيل بدون کسب . مونوری وزير دفاع و گی موله رئيس شورا

  )ه شور به لينک زير در يوتوبمراجع. (توافق مجلس انجام گرفت

http://www.youtube.com/watch?v=Ha0FbY25pg8 

لمان می بايستی ويران شود و از ھر گونه صنعتی محروم شود و مجبور باشد ا، ١٩۴۴: » طرح مورگنتو«بر اساس )٣

 ءشغال را امضا، رئيس جمھور ترومن قرارداد ا١٩۴۵ می ١٠.به دوران ماقبل صنعتی و اقتصاد کشاورزی باز گردد

ھيچ اقدامی برای باز «ئی دستور داده بودند که امريکابه نيروھای اشغالگر . کرد و طی دو سال آن را به کار بست

نخست وزير بريتانيا چرچيل و رئيس جمھور روزولت در اين مورد طی مالقاتی . »لمان انجام ندھيداسازی اقتصادی 
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لمان تنظيم کرده بودند، سياستی که نتايج اديگر  برای روستا نشين سازی   در شھر کبک پرونده ای سّری با توافق يک

جنگ سرد ضروريات خاص خود را تحميل . آن کشور شکست خورده را به گرسنگی و تقليل جمعيتش محکوم کرده بود

ی با برداشت  استفاده جغرافيای سياس-» ھرج و مرج سازنده«در مورد نظريۀ معاصر . لمان آغاز شداکرد و باز سازی 

 توسط مايکل لدين مدير -که جوزف شومپتر اقتصاد دان اتريشی از آن دفاع می کرد » تخريب سازنده«انحرافی از 

 انقالبی در جھان ما تنھا کشور واقعاً «: در فردای سقوط دو برج چنين نوشت » مجلۀ ملی«روزنامۀ نئو کنسرواتور 

تخريب خالقانه در طبيعت ثانوی ما ]. ما ثبات نمی خواھيم. [شان داديمھستيم، به ھمان شکلی که طی بيش از دو قرن ن

  »موج می زند

(Cf. « Creative destruction.How to wage a revolutionary war », In : National review Online, 

20/9/2001. 

 باز ھم می توانيم به ميکائل لدين مراجعه کنيم

The War Against terror Masters : Why It Happened.Where We Are Now.How We’ll Win, 

New York, 2002) 

يعنی موضوعی که وزير امور خارجه کاندوليزا رايس نيز دائما مطرح می کرد و برای ايجاد دموکراسی در دولت ھای 

اوران امور مايکل لدين يکی از مش. قسم می خورد» ھرج و مرج سازنده«عرب که طعمۀ استبداد عھد قديم بود روی 

بليو بوش، و در عين حال  دوران رياست جمھوری جرج د٢٠٠٧ل بين المللی نزد کارل روو، مشاور مخفی تا سا

را نيز در اختيار داشت و در کنار ريچارد پرل کار » مريکن اينترپرايز انتستيتوا«در بطن اتاق فکری » کرسی آزادی«

، اسرائيل و ايتاليا، نام او ضميمۀ پروندۀ عمليات تروريستی در اامريکھمکار قديمی سرويس ھای اطالعاتی . می کرد

فراخوانده شده » ستراتژی تنش« نفر انجاميد، و در شرايطی که ٨۵ است که به مرگ ١٩٨٠به سال ) در ايتاليا(بولوين 

» و مرج سازندهھرج «در نتيجه، نظريۀ . بود و در آن دوران می کوشيدند تا جلوی حزب کمونيست ايتاليا را سد کنند

اعتقادی که پنھان نيز نشده بود زير  -تازگی ندارد از يک طرح به ديگری، طرح تجزيۀ ملت عراق به سه بخش قومی

 نتايج اشغال نيز تشابھات چشمگيری را با طرح مورگنتو نشان – گذاشته شد ءپوشش طرح خاورميانۀ بزرگ به اجرا

  . گذاشته شدءشرط طرف شکست خورده به شکل جزئی به اجرامی دھد که به محض آتش بس و تسليم بی قيد و 

۴(  

Jürgen Elsässer 
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