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ی آن دين ساالر است، زيرا مگر نه اين است که دين ساالر نيز بايد تخريب شود، نه به اين علت که نظام دولت - ايران

 دين ساالر پارلمانی بوده و با افتخار بر سر لوحۀ بت مورد پرستش، بر خدايگان -  به نوعی - امريکاخود اياالت متحدۀ 

  حک کرده است؟ ) ۵(»ما به خدا اعتقاد داريم« شعار دالر

 دليل بارز که تورات، کتاب مقدس عبری در جايگاه  قانون اسرائيل نيز به ھمين گونه، آيا دين ساالر نيست، به اين

اساسی بوده و يکی از مراجع الھام بخش قانون مدنی اسرائيل است، يعنی کشوری که تنھا کشيش يھودی واجد صالحيت 

ت  به شکل انتخاباآيا دائماً » دموکراتيک«از سوی ديگر، ايران انقالبی، ولی . قانونی برای اعالم طالق می باشد

  پارلمانی عمل نمی کند؟ 

خودی خود در تقاطع قدرت ھای بزرگ ه با اين وجود ھمانگونه که پيش از اين گفتيم، ايران بايد تخريب شود زيرا ب

. نداواقع شده که برای در اختيار گرفتن منابع انرژی فسيلی يا دست کم تضمين نظارت خود بر آن در تضاد با يکديگر

ان توليد کنندۀ نفت، دومين ذخيرۀ گاز جھان را نيز در اختيار دارد، يعنی ھمان انرژی که برای از بخت بد، ايران به عنو

مثل باطری با سوخت  يا شبکۀ توريوم که ھند خود را (تضمين عبور از نفت به انرژی ھای آينده فراخوانده شده است 

آن به مايع مطمئنا از اين پس با پايان رسيدن ذخائر ساده بودن حمل گاز پس از تبديل ). برای استفاده از آن آماده می کند

اين جايگزينی وقتی تحقق خواھد يافت که عرضۀ . ھيدروکربور  جايگزين خواھد شد و ضامن تداوم منابع خواھد بود
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 و شايد که از ھم اکنون به اين. توليد نفت از درخواست فزاينده و باال روندۀ کشورھای نوظھور به سطح نازلتری برسد

  .پيچش تاريخی رسيده باشيم

، حقوق بشر و وضعيت زنان، و تمام شيوه ھای بيانی که تنھا »دموکراسی«ما از روی احساسات حرف نمی زنيم، از 

می تواند از طريق کلمات برای ايجاد فضائی مه آلود کاربرد داشته باشد، احساسات خوب و نيت پارسايانه حرف نمی 

يعنی گفتار رسانه ای که به شکل .  سياسی خيلی بی پيرايه تر از چنين بذل توجھاتی استزنيم، زيرا واقعيات جغرافيای

طنز آميزی چشم انداز جامعه شناختی جوامع اسالمی را به شکل عام و جامعۀ ايرانی را به شکل خاص با رنگ لعاب 

حالی که واقعيت چيزی ديگری است نظر می رسند، در ه  متحجر باز ديد اروپا، مسلمانان غالباً . ديگری ترسيم می کند

  .و به ويژه کمتر با چنين قالب ھا و پيشداوری ھائی که در غرب رايج می باشد، تطابق پيدا می کند

نظر می ه  مورد نکوھش قرار می گيرد، زنان جوان به ھمان اندازه مدرن بدر نتيجه، در اين جمھوری اسالمی که غالباً 

بيمارستانھا به چشم تمسخر به شعارھای انسان دوستانه نگاه می . ی بزرگ ترکيهرسند که ھمکالس ھايشان در شھرھا

 در اشکال کور روی  و غالباً -بمباران می کنند ) ۶(کنند، زيرا اعضای پيمان آتالنتيک ھستند که به وسيلۀ پھپادھای قاتل

 و ھمين -) د و محکمه پسند باشدنظر نرسه که بعدا آن را خسارت جانبی ناميدند که خيلی خونبار ب(اھداف اشتباه 

خاطيان به اصطالح بی تقصير ھستند که وقتی قاچاقچيان مواد مخدر پس از محاکمه در دادگاه رسمی به اعدام محکوم 

 يعنی فروشندگان سّمی که موجب مرگ تعداد بيشماری از جوانان اروپائی و باز - جوش می آيد ه  خشمشان ب،می شوند

حکمی که بربريت تلقی می شود .  نفر١٠٠٠٠٠ تا ٣٠ھر ساله بين : انان روسيه می شود ھم تعداد بيشتری از جو

)  ايالت۵٠ روی ٣٣ (امريکا، با اين وجود در اکثر اياالت )چونکه از سوی دادگاه ھای جمھوری اسالمی صادر شده(

 ديدگاه مقامات روسيه به قاچاق حقيقت اين است که ناتو به ويژه از. ھمين نوع احکام اعدام صادر می شود و رايج است

ناتو بين افغانستان و اروپا با عبور از سرزمين فدراسيون روسيه و کشورھای بالکان، . مواد مخدر شھرت دارد

 مستقر شده، پايگاه بوندستيل، در خارج از امريکاکوزووو، به ويژه در مناطقی که بزرگترين پايگاه ھای نظامی 

، الکساندر گروچکو، معاون وزير امور ٢٠١٢ اپريل ۵. اق مواد مخدر اشتغال داردمرزھای اياالت متحده به قاچ

 حمل خارجۀ روسيه، کشورش را به عنوان آماج جنگ تجاوزکارانه توسط قاچاقچيان مواد مخدر دانست، و رسماً 

  .ممنوع اعالم داشت) پيمان آتالنتيک شمالی(ھروئين از خاک روسيه را برای ناتو 

 به -  طمع به منابع ايران، ارتقاء جمھوری اسالمی به عنوان قدرت در منطقه - لی که در باال برشمرديم اگر تمام دالي

 و اگر چنين سياستی با شکست مواجه - راه تعويض رژيم –عنوان داليلی که برای توجيه سرنگون سازی رژيم ايران 

می، صنعتی و دولتی ايران می انجامد، با اين شود، به گزينش ھای سنگين ديگر، و تخريب روشمندانۀ زيربناھای نظا

دليل نھائی اّما، در نخستين گام، به ساز و کار بازی بزرگی باز می گردد . حساب که دليل نھائی موضوع ديگری است

، به عبارت ديگر برای تسلط )٧(»ريمالند«که در قفقاز، روی بلندی ھای ايران و در دره ھای ھندوکش برای تسلط بر 

و تاجر ) تاالسوکراتيک(توسط قدرت ھای دريا ساالر ) يا اورآسيا(آسيا  -  بر فضای قارۀ اروپا- تسلط/د ساختن مسدو-

اين ساخت و ساز فراسوی تضاد . ديگر قرار می دھد ، اياالت متحده، روسيه و چين را در تضاد با يکامريکاانگليس و 

ی قابل بررسی می باشد، يعنی در حوزۀ اقتصاد جھانی، ی، در نظام جھانئقدرت ھای دريائی عليه قدرت ھای قاره 

  !چين قرار می گيرد/اروپا در مقابل اورآسيا روسيه/تالنتيک، اياالت متحدهابخش جغرافيای سياسی شمال 

ايران، و به عبارت ديگر مردم ايران، در اين ساعتی که در حال نوشتن می باشيم  به شکل جزئی خارج از نظام جھانی 

ئی امريکا، يعنی در حاشيۀ نظامی که توسط اقتصاد جزم انديشانۀ اولترا ليبراليسم - در حاشيه واقع شده -  برد به سر می

اثر اصلی » سرمايه داری و آزادی« در شيکاگو در فراسوی کتاب ١٩۶٢اداره می شود، يعنی نئوليبراليسمی که به سال 

ميلتون فريدمن مبتکر اصلی برتری و حاکميت .  وجود نھادبرندۀ جايزۀ نوبل اقتصادی، ميلتون فريدمن پا به عرصۀ
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است که ) آنارشيسم بازار(»  کاپيتاليسم-آنارکو«معاصر است، او در عين حال پدر ايدئولوژی » سرمايه داری وحشی«

پسر خود او داويد فريدمن آن را گسترش داد، به نوعی معادل آن چه کارل مارکس نظريه پرداز روشن بين در 

  .مطرح کرده است» يهسرما«

فراموش نکنيم که حقوق اسالمی بھرۀ پولی . ايران تا حدود زيادی با اين حوزۀ معرفت شناختی نئوليبراليسم مخالف است

 روی  و مشخصا سرمايه داری مدرن اساساً -  حتی اگر به نوعی با شيطان بند و بستی صورت بگيرد -را منع می کند 

عالوه بر اين اضافه کنيم که ايران فکر بدی . ر و ربا خواری بنيانگذاری شده استيقرض و به ويژه قرض با بھرۀ متغ

 پاسخ به چنين راھکاری به .را با پول اروپا يورو يا طال مبادله کند» نفت خام«به ذھنش خطور کرد و می خواست 

  .رحلۀ اجرائی شد وارد م٢٠١٢ جوالینجاميد و محاصرۀ نفتی روی فروش ھيدروکربور ايرانی طی اول طول ني

روشن است که قابل تحمل نبود که دولتی بتواند الگوی ناپسندی را باب روز سازد و از فرامين و قانونی که بازار  ديکته 

کرده است تبعيت نکند، يعنی مقروض نشدن تا حد غير قابل تحمل ھمانگونه که می دانيم دموکراسی غربی با حاکميت 

 کمال ميل انجام می دھند، و چنين موردی به نظام اليگارشی انحصاری می انجامد با» اموال عمومی«اصل ارسطوئی 

خوبی می شناسيم، يعنی گروھی اندک که در مقابل جنايت سازماندھی شده در ميدان ھای بورس توسط کارتل ه که ب

 می زنند، و سازماندھندۀ ھای مالی و مافياھا در تمام انواع و اقسام، يعنی آنھائی که سرنوشت باران و آفتاب را رقم

غارت ملت ھا و باج گيری از مردم ھستند و  سيارۀ زمين را به بد بختی دچار کرده که به زودی در اثر گسترش صنايع 

سنگين به بيابان برھوت و بتون تبديل خواھد شد، و اقيانوس ھا نيز  بيش از پيش به قاره ھائی از زباله و زباله ھای 

 خواھد کرد که با جريان آب و بلھوسی ھای آب و ھوائی به دور جھان به حرکت درمی آيند، ھمين پالستيکی شباھت پيدا

مطمئنا جمالتی که در باال نوشته شده می . ناشناس را  به حالت انفعال تنزل داده اند» توده ھای«گروه اندک ھستند که 

 ناباورانه ای رسوائی ھای پی در پی که جھان نظر رسد، ولی به شکله توانست در شرايط عادی و آرام اغراق آميز ب

  مشخصا چشم اندازی را که ما - ، و غيره و غيره )ليبورگيت( بارکليز، اچ اس بی سی، ليبور - مالی را متأثر ساخته 

  ).٨(د می کندئيترسيم کرديم تأ

 شده است، قواعد بازی آن که ايران برای پيوستن به آن به شکل مصرانه ای دعوت» نظم نوين بين المللی«بنابراين، 

قواعد ھمواره جھت گيری يکسانی دارد، و عبارت . کامال از پيش توسط اياالت متحده تعريف شده و ھدايت می شود

است از متوقف ساختن دفاع، از جمله دفاع طبيعی و فرھنگی ملت ھا برای ھضم آنھا در ديگ بزرگ جھانی گرا، و 

به مفھومی که در تکيه کالم قديمی فرانسوی شنيده می شود، يعنی پس از بی » عصبانی کردن آنھا«چنين امری پس از 

  .حس کردن و از زندگی تھی ساختن آنھا، و باز ھم يعنی پس از خنثی سازی آنھا از ديدگاه جسمی و روحی و روانی

ام موشک ھای برد کوتاه ، آيا صدام حسين در مقابل چشمان ديدبانان سازمان ملل متحد، تمامريکاچند روز پيش از حملۀ 

، عراق زير نظر جامعۀ بين الملل، مبنی بر ٢٠٠٣ چ ثابت کند؟ اول مارخود را از بين نبرد تا حسن نيت خود را عمالً 

 اقدام کرد که برد ٢سمود  -،  به تخريب موشکھای ال١٩٩١ فبروری ٢٨توافقات خلع سالح پس از شکست عراق طی 

را آغاز کردند، » آزادی عراق« عمليات امريکا، انگلستان و چ مار٢٠يست روز بعد، ب.  کيلومتر بود١۵٠آن فراتر از 

  .با نتايجی که می دانيم، دواز ده سال زغال آخته برای آزاد شدگان از چنگ ديکتاتور اسبق بعثی

 کشورش را ی خود قطع نظر کرد و ھم زمان درھایئ از برنامۀ ھسته ٢٠٠۴ طی سال ابه ھمين منوال، قذافی رھبر ليبي

 -  به اتھام فانتزيست - پرستاران بلغارستانی را آزاد کرد ٢٠٠٧به روی شرکت ھای آنگلو ساکسون گشود، و در سال 

به تصور اين که مورد عنايت ھای غرب قرار خواھد گرفت، ولی .  نگھداشته شده بودنداکه طی ھشت سال در خاک ليبي

با تيغ » بشردوستانه«زی ھستند که پوست او را تحت پوشش مأموريت ھمين دوستان جديد او، آقايان کامرون و سرکو
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 شمالی ھا ھستند که واشينگتن از تحريک نامحتاطانۀ آنھا وريایتنھا کسانی را که خلع سالح نکرده اند، ک. ناتو می کنند

  !خود داری می کند، و به سادگی می توانيم بدانيم که چرا

  

  

  پی نوشت

In God we trust۵ (  

در اختيار داشت، و نيروی » ريپر/پرداتور« فروند پھپاد ١٩۵ ، نيروی ھوائی اياالت متحده رسماً ٢٠٠٩ جون در)۶

. را در خدمت داشت) پرداتور ب(» اسکای واريور«، )متجاوز(» ريپر«زمينی به سھم خود مدل مرگبارتری به نام 

 متر، اين پھپاد ٢٢ل سيزده و نيم متر، با عرض به طو:  عملياتی شد ٢٠١١مبر از دس» آوانجر«رين نسخۀ پرداتور آخ

اين ھواپيما می .  ساعت استقالل دارد٢٠ متری پرواز کند و ٢٠٠٠٠ کيلومتر در ساعت و در ارتفاع ٧٢٠می تواند 

 ٣٨ ، و جی بی يو ٣١، جی بی يو ٣ پاووی ٢۴موشکھای ھيل فاير، جی بی يو ( کيلوگرم مھمات حمل کند ١٣٠٠تواند 

، پرواز ربات صد ھا خلبان را در مراکز مختلف آريزونا، تگزاس، داکوتا و کاليفرنيای ٢٠٠٧از سال ). جی دی آ ام

اين ماشيناسيون ماھواره . اين خلبانان برای ھدايت پھپاد از طريق ماھواره به خدمت گرفته شدند. شمالی استخدام کرد

ايران يکی . تان و سومالی و ايران شرکت داشته استپايه در عمليات عراق، افغانستان، پاکس -  جنگ ھوائی ربات-یئ

 پھپاد برای حراست داخلی به خدمت ٣٠٠٠٠در خود اياالت متحده .  سرنگون کرد٢٠١١از اين ھواپيما را به سال 

  .گرفته شده است

Rimland٧ (  

به . ر، مطرح شدکيند - ريمالند، مفھومی است که توسط نيکال اسپيکمن شاگرد جغرافيای سياسی شناس انگليسی مک

معنای پل قاره ای يا راه ابريشم نوين، يعنی نوار ميانجی که از مديترانۀ شرقی تا خليج بنگال را بر می گيرد و منزوی 

 امريکامفھومی که خيلی مورد توجه و عالقۀ مشاور رؤسای جمھور (ساختن تودۀ آسيائی قاره را ممکن می سازد 

را ) ھارتلند(چه کسی اروپای شرقی را در دست دارد، قلب جھان «فرمول ).  بودکارتر و اوباما، زيبيگنيو برژينسکی

در دست دارد، چه کسی بر قلب جھان تسلط دارد بر جزيرۀ جھانی تسلط دارد، چه کسی بر جزيرۀ جھان تسلط می يابد 

يانورد مشھور والتر کيندر نسبت داده اند، که پی نوشتی است بر شعار در -را به جان مک» بر جھان تسلط می يابد

چه کسی دريا را در اختيار دارد تجارت جھانی را در اختيار دارد، چه کسی تجارت را در اختيار دارد «: ريليگ 

: را گسترش می دھد » ريمالند«ئی نظريۀ امريکابر اين اساس، نيکال اسپيکمن . »ثروت جھان را دراختيار خود دارد

اورآسيا حکومت خواھد کرد، چه کسی بر اورآسيا حکومت می کند سرنوشت چه کسی بر ريمالند تسلط دارد، بر «

  .»جھان را رقم می زند

اگر بزھکاری ...امور مالی يعنی دزدی«: ٢٠١٢ جوالی ١٨لوران ژوفرن در نوول ابسرواتور . مراجعه شود به) ٨

  »مالی نه يک امر غير عادی در جھان، بلکه يکی از عناصر تشکيل دھندۀ آن باشد؟

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ می ٣٠

 

 


