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  ۴بخش 

  

 از بين بردن نی می بينيم که ھدف کامالً پس از ده سال پافشاری و سماجت برای به زانو درآوردن ايران، به روش

حاکميت کشوری است که دارای امکانات استقالل خود نيز می باشد، و نه حذف يک نظام دين ساالر ارتجاعی از نقشۀ 

موضوع اسالم چندان مطرح نيست زيرا با وجود ارتجاعی . زمان که چادر را برای زنان اجباری اعالم کرده است

فرانسه و انگليس به راحتی در مورد عربستان و قطر می پذيرند و چنين اسالمی برای غرب انرژی  و امريکابودن آن، 

برای ايران است که قابل » ابزار قدرت« به عنوان -مس /نفت/ گاز- خوار مشکلی ايجاد نمی کند، ولی ثروت طبيعی 

يت سياست ھای مستقل و بر اين اساس اين موضوع را بايد به اين معنا درک کرد که چنين امکاناتی ھدا. تحمل نيست

را فراھم می سازد که نقش آن به  ستاد » چماق بزرگ«امکان گريز از برنامه ريزی ھای بازار جھانی و ديپلماسی 

  ).به نقشۀ زير مراجعه کنيد(فرماندھی مرکزی اياالت متحده واگذار شده 
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داد و پيوند با ديگری بوده وھله ای از پيکرۀ يک مفھوم از نظر دور نداريم که تجارت و نيروھای نظامی، يکی در امت

  .يگانه را تشکيل می دھد

در مورد مکان جغرافيائی نيز بايد اضافه کنيم که ايران در چھار راه آسيای صغير و آسيای مرکزی واقع شده و 

انرژی فسيلی از بستر وضعيت جغرافيائی اين کشور به شکلی است که در رابطه با جاده ھای ستراتژيک، کانال ھای 

 دريای عمان، خليج فارس، مديترانۀ شرقی، دريای سرخ با -دريای مازندران تا تنگه ھای دريائی نقش کليدی دارد 

عبور از خليج عقبه برای کنترل تدارکات چين از راه سين کيانگ، و در چشم انداز ساخت و ساز محاصره که توسط ابر 

ن اروپائی اش استقرار يافته، و البته در چشم انداز تسلط بر فضای اورآسيا، ی شمالی و ھم پيماناامريکاقدرت 

  .کيندر - از ديدگاه مک) قلب جھان(» ھارتلند«

کوتاه کردن . تنزل قابليت ھای استقالل و حاکميت جمھوری اسالمی ايران ھدف نھائی را در چشم انداز ترسيم می کند

 لندن و واشينگتن و سپس به شکل يدکی ء و سازی که مرکز آن ابتدا در ساختنبالھای اين کشور و وارد ساختن آ

چنين فرآيندی البته مستقل از خصوصيت دين ساالری رژيم مطرح می باشد، و چنين . بروکسل و فرانکفورت خواھد بود

  .موضوعی در رابطه با خصومت و سردی غرب با اسالم در ايران وجھۀ ثانوی دارد

اين ھمزيستی از . تی اولترا ليبراليسم با اصولگرائی مذھبی، به ويژه با وھابيت تأکيد کنيمدر اينجا بايد روی ھمزيس

 ١٩٢٧آغاز شد، که طرف مذاکره کنندۀ بريتانيا با ابن سعود در جده به سال ) ٩(جان بريدجر فيلبی -دوران ھاری سنت

 پيش از قطر و کشف ذخيرۀ نفتی عظيم - و عربستان سعودی را  امريکا -  و- اين جريان سرنوشت مشترک انگليس. بود

  .  مھر و موم کرد- آن 

يادشدۀ غرب بازگرديم، چنانکه خواھيم ديد، از خواست سلطه جويانه يا طمع عادی برای » خصومت«حال اگر به 

 منابع طبيعی و انسانی ايران، يعنی از نظرياتی که مارکسيستھا به شکل صوری، به عنوان مناسبات بين مرکز» غارت«

يعنی گسترشی که در » فضای حياتی«پيوند دادن ايران، نه به . تعبير می کنند،  خيلی فراتر می رود) ١٠(و حاشيه

ی جھانی و امريکاجنگ دوم جھانی مطرح بود، بلکه به منطقۀ نفوذی اقتصاد جھانی و منافع حياتی برای تداوم حيات 

که روی خاک سرزمين کنعان ايجاد کردند، سرزمين شير و ابدی سازی آن به عنوان الگو، و الگوی ھمان جامعه ای 

رؤيای «ئی به عنوان مقدمه ای ضروری برای تحقق بخشيدن به امريکاعسل، پس از سلب حق زندگی از سرخپوستان 

  .»ئیامريکا

 اگر در ای سرنوشت جھان تصميم می گيرد، حت به تنھائی براامريکابا اين وجود اشتباه خواھد بود اگر تصور کنيم که 

 و برای ٢٠١٠سال . زمينۀ شيوۀ زندگی به سمت و سوی مصرف ھمواره بيشتر و دريدن ھر چه بيشتر منابع نيل کند

 از اياالت متحده پيشی گرفت، - ٢٠٠٩ يک پنجم انرژی مصرف شده طی سال - نخستين بار، مصرف انرژی چين ملّی 

 تا ٢٠٠٨ت متحده، بر اساس پيشبينی ھای انجام گرفته بين مصرف انرژی در اياال. ولی با جمعيتی  پنج برابر بيشتر

 مصرف ٢٠٣۵ ميليون بشکه طی سال ٢٢بر اين اساس اياالت متحده روزانه .  درصد افزايش يابد١۴ بايد ٢٠٣۵

، با وجود کاھش انرژی ھای فسيلی که از اين پس ٢٠٠٨ ميليون بشکه طی سال ١٩خواھد کرد، در مقايسه با روزانه 

  . درصد، به دليل گسترش انرژی ھای آلترناتيو٨۴ درصد می باشد، به جای ٧٨شامل 

، خودش يکی از  زير مجموعه ھا و يکی از چرخ ھای دستگاه جھانی بوده و بر اين اساس، خود امريکادر واقع، 

 وجود مانع با اين. پيشرفت يا سقوط.  در عين حال زندانی خودش و ضروريات منطق رقابتی و تداوم حيات استامريکا

نمی شود که اين نظام در نبود تعادل دائمی به دليل اتمام نھائی منابع، نوعی مسابقه برای تخريب متقابل را ضروری 

مبارزه ای بی امان که نبود تعادل جمعيتی و ميزان رشد جمعيت به ضرر جھان غرب و به نفع آسيا و آفريقا بوده . سازد
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ولی بايد بپرسيم که اين برتری نظامی تا .  پيشی می گيردامريکاژه تسليحات نظامی ولی از ديدگاه پيشرفت فنی و به وي

  چه مدت ادامه خواھد يافت؟

 يکی ان کننده، و حتييتنھا از اين ديدگاه، ايران چيزی بيشتر از يک مھره روی صفحۀ شطرنج نيست، ولی يک مھرۀ تع

 برای امريکا در ستراتژی کالن انگليس و -شۀ جھان  به دليل وضعيت جغرافيائی اش روی نق-از مھره ھای مھم 

لتک اروپا و آتالنتيک غدو دولتی که در شورای امنيت سه بار . ی روسيه و چينئمتوقف ساختن دو ابر قدرت قاره 

 در حالی صورت گرفت که ٢٠١٢ جوالی ١٩آخرين وتوی مضاعف (روی جادۀ دمشق به تھران را متوقف کردند

به روشنی می بينيم که موضوع ايران دورادور از ).  در کوچه بازارھای دمشق بيداد می کرددرگيری ھای مسلحانه

فراموش . مسائل مرتبط به منابع انرژی کشور پا فراتر نھاده، و در پيوند با بازی تسلط در ابعاد جھانی قرار می گيرد

 ولی دست کم می  قوانين خود را اگر نه کامالً نکنيم که آن کسی که شير گاز ايران را در اختيار داشته باشد، می تواند

  .تواند بر تمام آسيا تحميل کند

در نتيجه، در مورد شيوۀ عمل، پيش يا پس از آغاز رسمی خصومتھا، آن چيزی که مورد ھدف قرار خواھد گرفت، 

دی آنھا اھميت رفاه الکتريک مردم ايران و رشد اقتصا. ی غير نظامی ايران استئخنثی سازی حداکثر توان ھسته 

حملۀ ھوائی گردن زده می «مراکز فرماندھی نظامی و سياسی با . زيادی برای ستراتژھای نظم نوين جھانی ندارد

 انجام گرفت و منازل شخصيت ٢٠٠٣ چ مار٢٠، يعنی مشابه ھمان حملۀ عمومی که پيش از اين عليه عراق طی »شود

ئی، به محض اين که وارد کارزار شدند، به بريدن سر امريکاوھای نير. ھای عراقی در جنوب بغداد را بمباران کردند

ت رھبران و بدنۀ رژيم تعلق أرژيم اقدام کردند، و صدام حسين و دو پسر او و برخی افرادی را که گمان می بردند به ھي

  .دارند مورد پی گرد قرار دادند

پا کرده ه آنکه سر و صدای زيادی در رسانه ھا بدر واقع، جنگ عليه ايران از مدتی پيش آغاز شده است، البته بی 

عليه » ويروسی«باشد، مانند قتل ھدف گيری شدۀ  متخصصان علمی که در برنامۀ اتمی شرکت داشتند، يا حمله ھای 

که در » استاکس نت«يا » فالم« در مراکز اتمی به وسيلۀ عناصر مختل کنندۀ، مانند کمپيوتریشبکه ھای ھدايت 

شروع می شود و پس از پايان » جنگ«جنگ پيش از .  و اسرائيل ساخته شده بودامريکای ھای چھارچوب ھمکار

، يک عمليات امريکا، در کوران بحران به گروگان گيری اعضای سفارت ١٩٨١ جون ٢٨. مخاصمات ادامه می يابد

 -يران نسبت دادند تروريستی عليه مرکز حزب جمھوری اسالمی صورت گرفت که آن را به سازمان مجاھدين خلق ا

در سال ھای بعدی پس .  کشته برجای گذاشت٧٣ و - به بازوی نظامی غرب در داخل ايران تبديل شد سازمانی که بعداً 

، صدھا نفر از متخصصان علمی درجۀ باالی عراقی را به قتل ٢٠٠٣ می ١از سقوط بغداد و پايان خصومت ھا در 

در راستای مشابھی . وی بالقوۀ فکری و فنی قادر به بازسازی خود نباشدرساندند تا کشور شکست خورده در نبود نير

 ، يک پايگاه نظامی متعلق به سپاه پاسداران در نزديکی تھران در اثر انفجار اسرار آميزی تخريب شد ٢٠١١ نومبر ١٢

مبھم » حوادث«.  شدو  موجب مرگ سرتيپ تھرانی مقدم، آرشيتکت برنامۀ باليستيک ايران و شانزده نفر از ھمکارانش

، يک ٢٠٠۶مبر در ماه دس:  روی داده است ، به سر می بردهديگری طی ده سال گذشته ای که ايران در محاصر

 نفر از آنھا از اعضای مرکز فرماندھی پاسداران انقالب بودند، ھنگام ٣٠ سرنشين که ٣٩ھواپيمای نظامی ايران با 

، پنج نفر از مھندسان و متخصصان روس که در  مرکز ٢٠١١ جون. دبرخاست از باند فرودگاه دچار سانحه می شو

در مجموع پانزده سانحۀ ھوائی موجب مرگ .  از بين رفتند١٣۴اتمی بوشھر کار می کردند در يک سانحۀ توپولوف 

رۀ  در کنگ٢٠١١بر و اکت٢۶اين  زنجيرۀ حوادث سياه را بايد با توجه به سفارشاتی که روز . تقريبا ھزار نفر شد

چندين طرح قتل .  نگاه کنيم، توسط دو کار شناس در چشم انداز طرح قتل رؤسای انقالب اسالمی مطرح شده بودامريکا

داريوش رضائی، طی .  گذاشته شدءکه متخصصان علمی ايران را ھدف گرفته بود در اين چند سال گذشته به اجرا
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وی دو متخصص اتمی ايران وقتی که سوار بر مبر به س نو٢٩سط يک موتور سوار کشته شد،  تو٢٠١١ جوالی

ی ئ يک متخصص علمی که در طرح برنامۀ ھسته ٢٠١٠ جنوریاتوموبيل ھای خود بودند تعدادی نارنجک پرتاب شد، 

  ). ١١( تکه پاره شد،شرکت داشت، به نام مسعود علی محمدی در اثر انفجار يک موتورسيکلت دام گذاری شده

 مشابه می تواند به عنوان آغاز جنگ پيش از جنگ تلقی شود، ولی ھمواره با يک ھدف تمام اين موارد و شيوه ھای

 اگر ا حت-، مناسب، دموکراتيک »بی گناه«بازگشت دادن ايران به دوران ماقبل مدرن پس از ايجاد يک دولت : مشخص 

 از سياست ين معنا که کامالً  و به ا–ی روه رياست جمھوری افغان آقای کرزتا مغز استخوانش بزھکار باشد، مانند گ

  .واشينگتن تبعيت کند

 تنگاتنگ متناسب خواھد بود با ميزان فرمانبرداری از رھنمودھا، به شکل کامالً » دموکراتيک«نشان بازشناسی 

بر اين اساس، دولتی دموکراتيک خواھد بود که ارزشھای . انتظارات و خواست ھای وزارت امور خارجۀ اياالت متحده

در صورت عدم فرمانبرداری، توھم پردازی .  پاسخ آری بگويدامريکا را بپذيرد و به خواست دولت امريکاک دموکراتي

پرداخت جريمه، خلع سالح، مذاکره .  برای شورشيان گران تمام خواھد شدن سرنوشت، عموماً ييبرای حق حاکميت و تع

نظر می رسد که مانع ه  غرب نمونۀ جالب توجھی بالزاما نجات بخش نخواھد بود، اقدامات قذافی برای نزديک شدن به

  . توسط لندن، پاريس، دوحه و واشينگتن نشدا ليبيۀفروپاشی سازمان يافت

 خالف آنچه می توانيم دربارۀ آن -ئی امريکا يادآور شويم که سياست ھای جاری توسط رھبران در اينجا بايد مشخصاً 

اروپا، روسيه يا چين خيلی مستقل تر نيست، به اين مفھوم که تنھا به خواست  از ھمقطارانشان در -متصور شويم 

 گروه ھای فشار، شرکت ھای نفتی، صنايع نظامی، ۀخودشان تصميم نمی گيرند و يا بر اساس خواست آنھائی که به مثاب

 به ن خطوط سياسی عمالً در واقع، اي. دسيسه چينی می کنند» پشت پرده«، بذر فروشان که در کيميائیچند مليتی ھای 

نيازھا و منافع و خواست ھای بازيگران اقتصادی، مالی و سياسی پاسخ می گويند، ولی در نھايت امر در سيستمی 

شرکت دارند که بر اساس منطق خاص خود تحول يافته و مجموعه ای پيچيده از زير مجموعه ھای به ھم پيوسته را در 

  .ديگر ھستند شی متقابل با يکواکن -برمی گيرد که در رابطۀ کنشی

 که اقليت - بر اين اساس، امنيت دولت اسرائيل، حفظ برتری آن در منطقه، تداوم انحصار قدرت اتمی، بينش آخر زمانی 

مسيحی، اسرائيل  -ئی يھودیامريکا تقلبی، دين ساالران  در بطن سه دين ساالر حقيقتاً - قابل توجھی بدان باور دارند 

 در محاسبات پيشبينی کنندۀ - و ايران شيعه که در انتظار ظھور مھدی به سر می برد ) روی زمينبھشت (نجات بخش 

اين ساخت و ساز مطمئنا به ضرر ثبات . ستراتژيک و به ھمين گونه در انتخاب رويکرد جغرافيای سياسی دخالت دارد

 توسعه يا ساخت دولت يا اشد، و نه حتوان ھدف غائی مطرح باولی چنين امری نمی تواند به عن. منطقه تمام می شود

اقتصاد قابل زيست، زيرا به اين علت که کاميابی تجارت و صنعت در منطقه ای که در بی ثباتی به سر می برد بيشتر 

نظر می ه  مناطق ويران شده حاصلخيزتر ب چنين منطقی، مطمئناً یخواھد بود، و می توانيم نتيجه بگيريم که در راستا

  .رسد

، بازسازی زيربناھای نفتی کويت به ١٩٩١ه بايد بدانيم که آيا بازسازی به سھم خود يک بازار نيست؟ سال در نتيج

ئی و به شکل جانبی برای ھم پيمانانش امريکابه عنوان اولويت در رأس فعاليت شرکتھای » غنيمت جنگی«عنوان 

به اجرای طرح بازسازی اقتصاد » جنگیغنيمت «. فرانسۀ فريب خورده، تنھا خورده نان جمع کرد. مطرح گرديد

 تا ١٩٧٣ به ويژه از دوران بحران نفت طی سالھای –ی شمالی که در آن دوران ورشکسته بود ياری رساند  امريکا

» رشد«ھۀ  عناصر و خصوصيات اليکی از » تخريب«برای آنھائی که فراموش کرده اند بايد يادآور شويم که . ١٩٧٩

 سير اقتصادی - به مفھوم ھگلی - بر اين اساس، جنگ ھا دوران ھای . مستلزم تخريب است در ابتداءتوليد : است 
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خداناباور، » راز و رمزمدار«ژرژ باتای، .  حياتی برای بقای سيستم استاضروری، و حتجنگ يک عنصر . ھستند

  !جز اين نمی گفته را منتشر کرد، چيز ديگری ب» قسمت لعنت شده« کتاب ١٩۴٩وقتی در سال 

  يکی از شيوه ھای ادارۀ امور بوده و دارای - به واقع  -پی خواھيم برد که واپسين اغتشاشھا که ھمانا جنگ باشد 

 بحران در یجايگاه طبيعی و عادی خود در نظام جھانی کنونی می باشد، و يکی از مواردی است که به عناصر درون

 درون خود، تحت فرمان امپراتوری و يکتا قانون آن، تعلق مفصل ايجاد بازار متحد جھانی  و جذب دولت ھای حاکم به

پس از درھم شکستن رايج ساختارھا و چھارچوب ھای فدراتيو درونی، زيرا . داشته  و چنين روندی را ھمراھی می کند

به استثناء جھان نوين که روی موزائيک جوامع مختلف بناشده و ساکنان آن ھيچ رابطۀ  (- ملت ھا جملگی  -دولت

 فدراسيون ھای ملت ھائی ھستند که از -) ديگر ندارند با يک» پيشرفت«جز تقسيم درآمدھای حاصل از ه رگانيکی با

  .ديدگاه تاريخی حل شده اند و يا به شکل مشارکتی در سرنوشت مشترکی سھيم می باشند

به ھای فريبنده و مصرفی روشن است که ملت ھای شرقی که طی قرنھا تشکل يافته اند، در برخی موارد در مقابل جذ

از . غرب مقاومت می کنند، به مفھوم ايدئولوژی عادت مصرفی که به شکل اسفباری به فتيشيم کاالئی منتج می گردد

در اين . شد» نداز حکومت کنتفرقه بي« جايگزين راھکار قديمی )يا نظم پس از ھرج و مرج) (١٢(ھرج و مرج به نظم

نداز بيتفرقه «بر اساس ھرج و مرج، شعار تبداری که به شکل کارآمدی جايگزين جا يعنی حکومت کردن از طريق و 

  .يعنی راھکار قديمی شد» حکومت کن

 صنايع و - به عنوان بازيگران اصلی و بانيان امريکا -و -برای اين که کمی دورتر برويم، اعضای اليگارشی انگليس

 به ھمان گونه که رقيبانشان در قاره ھای ديگر، سرانجام - ھان گان سواره نظام امور مالی جرتبسرمايه گذاران، عالی 

 . خوبی از سرمايه گذاری ھايشان سود بردنده  منطقی درآمدند که راه اندازی کرده بودند و ب- در انقياد ا و حت- به خدمت 

اس اصلی که می گويد  و بر اس-زيکی قانون خدشه ناپذير فمنطقی که در واپسين مرحله به نقطه ای رسيد که به عنوان 

 به -  ھمواره چيز ديگری بوده و حتی چيزی بيشتر از حاصل جمع عناصر تشکيل دھنده - جاندار و بی جان - ھر شیء 

  . در رفتار و تصميمات آنھا تبديل می شوده این کنندييعمال تع

، »تمام مجموعه«تی باشند، اگر عناصر تشيکل دھنده، در اينجا بازيگران و تصميم گيرنده ھای اقتصادی، مالی، صنع

تماميت متشکل کننده، سيستمی است که انسان ھائی که آن را تشکيل داده و بازنمائی می کنند، در نھايت امر تابع آن 

  .ھستند

وجدان آگاه به روشنی می داند . وليت زدائی نيستؤ امور محتوم نوين ومسۀولی چنين موضوعی به ھيچ عنوان از جمل

 تخريب برنامه ريزی و کارگزاری شده با - شکلی که ھست بشريت را به سوی نابودی سوق می دھد که  اين سيستم به

يا در غير . ر تمايالت را به شکل معکوس ممکن سازديي بايد تغ- ايجاد جنگی که عليه سوريه و ايران اعالم کرده اند  

که در  ی در خود نيابد، شايد پيش از آناين صورت اگر بشريت ھوشياری و خرد الزم را برای بازسازی الگوی کنون

جوی انديشۀ ديگری و بينشی متفاوت از جھان و به کار بستن راھکار ديگری برای امور اقتصادی و اجتماعی  و جست

  !بيابد،  راھی جز تخريب حتمی متقابل اقتصادی، مالی يا نظامی نداشته باشد

ھمواره بيشتر و يا چيز ديگری از حاصل جمع اجزاء می باشد، جمع چيزھا : بر اين اساس، به دليل فرمول تجربی که 

عليه پارس و ( نمی تواند نه به حاصل جمع انتقاداتی که عليه ايران و ايرانيان اختالفات بين ايران و غرب نيز نھايتاً 

 که ئیزی قدرتھا به دليل بارزتری به بااتقابل کشورگشائی رقيبان، و نه حتمطرح شده تنزل يابد، و نه به ) پارسيان

 .کمابيش به دليل مجموعه ای از شرايط در صحنه حضور دارند

 و امريکا - و - اسرائيل -و - مراکز فرماندھی انگليس] ھدف[از اين ديدگاه، وضعيت جمھوری اسالمی ايران به عنوان 

ويژه در شرايطی که ھيچ به . نظر نمی رسد و موجب تأمالتی چند خواھد بوده ھم پيمان آنھا در ناتو، چندان مطلوب ب
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نشانه ای مبنی بر اين که رھبران ايرانی از استقالل خود در زمينۀ انرژی حاصله از شکستن اتم قطع نظر کنند ديده نمی 

 امريکا  خواھد بود که پيوسته به انتخاب ژئوستراتژيک ی خالف سير تحولی سيستمشود، يعنی بلند پروازی که قطعاً 

  .بستگی داشته است

زيرا . ی به خودی خود مشکلی به حساب نمی آيدئموضوع ھسته : ی بازمی گرديم ئنجا به موضوع ايران ھسته در اي

، به شکلی که آژانس ھای بزرگ ٢٠١٢مبر  سپت٢٨سازمان ملل متحد به تاريخ علی رغم سخنرانی نتانياھو در تريبون 

گزارش نيويورک به .  افسانۀ ساده ای بيش نيستاطالعاتی غرب زير لب زمزمه می کنند، تھديد اتمی ايران در واقع

د کرده اند که ايران بمب اتمی در ئيتأ) تخمين اطالعات ملی( آژانس اطالعاتی متعلق به ١۶، ٢٠١٢مبر  سپت٨تايمز، 

مشارکت اياالت متحده با حملۀ « مرکز فرماندھی ارتش، ژنرال دامپسی هاختيار ندارد، در نتيجه به ھمين علت فرماند

  !»مالی اسرائيل را نفی می کنداحت

خطر در اينجا نھفته . تسلط ايران بر اتم در نھايت به استقالل اقتصادی و در عين حال سياسی برای اين کشور می انجامد

ايران مانعی است که بايد .  آن را بيرون کشيدايران در اين چشم انداز ريگی در کفش نظام خواھد بود که بايد فوراً . است

زود از سر راه برداشته شود، مگر اين که امداد غيبی نازل شود، و يا حادثه ای بی بديل روند اين جريان و داده دير يا 

ی توسط روسيه ئآزمايش دو موشک قاره پيمای بوالوا و توپول با کالھک خوشه . ھای کنونی را قاطعانه متحول سازد

» شاھين ھای«تا اسرائيل، شايد برای مدت کوتاھی  بر فراز خاورميانه، از ارمنستان ٢٠١٢ جون ٧به تاريخ 

  ؟)١٢(ولی... آويو را از تب و تاب بازداشته باشدلواشينگتن، رياض، دوحه، لندن و ت

  

  عرصۀ اقتدار ستاد فرماندھی مرکزی اياالت متحده

  

 جنوری ١ست که از يکی از دھھا ستاد فرماندھی مرکزی ا» سنت کام« يا امريکاستاد فرماندھی مرکزی اياالت متحدۀ 

ستاد فرماندھی مرکز ی از نيروی گسترش سريع منشأ می .   به وزارت امور خارجۀ اياالت متحده وابسته شد١٩٨٣

 و در ١٩٧٩بر و توسط رئيس جمھور جيمی کارتر ايجاد شد، ولی اعالم وجود آن در اول اکت١٩٧٧گيرد که طی سال 

  .و از اين تاريخ تا امروز بين دو دولت تنش به شکل فزاينده حاکم بوده است اعالم گرديد متن حوادث انقالب ايران رسماً 

  

  مشخص شده، بقيه به متن اصلی تعلق دارد» مترجم«يادداشت ھای : پی نوشت 

Harry St.John Bridger Philby (٩  
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گر مجازی در ، رحم بارور است که نئو سرمايه داری سودا» لندنریمرکز تجا«الگوی -به عنوان شھر» مرکز«) ١٠

.  به انضمام اقمار آن که در خط اول نيويورک، شيکاگو، فرانکفورت را می بينيم–سال ھای ھفتاد از آن به دنيا آمد 

دولت ھای دست نشانده ای ھستند که بدنۀ امپراتوری را تشکيل می دھد، و در فراسوی آن مناطقی که به » حاشيه«

لمانی در زمينۀ نظام سرمايه ا به قلم نظريه پرداز بزرگ ١٩٠٢تحليلی سال مدل . داليل اقتصادی می تواند ضميمه شود

 توسط مارکسيست  مصری سمير امين در کتاب ١٩۶٨چنين بينشی به سال . داری، ورنر سومبارت مطرح گرديد

- سيستم در مقدمه ای بر ١٩٧۴بازبينی و دوباره مطرح گرديد، وسپس توسط والرشتاين به سال » مبادلۀ غير قانونی«

 .جھانی مورد بررسی مجدد قرار گرفت

  .تروريستی که دکتر علی محمدی را به قتل رساند. مصاحبه با مجيد جمالی فشی دقايقی قبل از اعدام: مترجم )١١

http://www.youtube.com/watch?v=rgM2kEBXbU8 

 بر فراز آبھای مرزی سوريه سرنگون شد، در ٢٠١٢ جون ٢٣ فانتوم که روز ۴ناسائی ترکيه اف ھواپيمای ش) ١٢

 يک روس بوده مأمور تيربار ضد ھوائی احتماالً ( عين حال آزمونی بود برای تشخيص انسجام اتحاد روسيه و سوريه

يک تدارک نديد، در حالی که حادثه جز پاسخ ديپلماته واکنش بسيار فرصت طلبانه و محتاطانۀ آنکارا پاسخی ب). است

می توانست به عنوان بھانۀ جنگ به کار برده شود، ولی اين موضوع را بايد به عنوان درخواست وزارت امور خارجۀ 

جنگ علنی گران تمام می شود، و ھمه می دانند که از کجا آغاز می شود ولی ھرگز نمی توانند بدانند .  تلقی کنيمامريکا

 .  و چگونه به پايان خواھد رسيدکجا و چه وقتی

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جون ١

  

  

 

 


