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 Political سياسی

  
   ژان ميشل ورنوشه:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ جون ١٤

  ايران، تخريب ضروری
  ٩بخش 

  

  

  رژیدربارۀ موتور جغرافيای ان

که بتواند به کار افتد به کربوران نيازمند است، خاصه به قدرت موتوری نيازمند است که  موتور اقتصادی برای اين

از ھم اکنون می دانيم که گاز ھمان سوختی . حاصل انرژی فسيلی، ذغال سنگ، نفت و گاز يا ھيدرات متان می باشد

  .ايگزين آن خواھد شد وقتی ذخائر نفت به پايان رسيد، جهاست که در آيند

از ھم اکنون می دانيم که فن آوری ھای نوين با تبديل گاز طبيعی به حالت مايع، انتقال آن را تسھيل نموده، و به طور 

چنين تحولی در عين حال به بھانۀ اصلی برای مبارزات و جنگ . قطع در آينده منابع گاز جايگزين منابع نفتی خواھد شد

ر و تبديالت و تجارتی ساختن آن صورت ييکه برای تسلط بر استخراج، بھره برداری، انتقال، تغھائی تبديل خواھد شد 

  . خواھد گرفت

قطب منازعات بين قدرت ھای ) ٣٣(به ھمين علت ايران به عنوان سومين دارندۀ منابع گاز جھانی، و مديترانۀ شرقی

ی وجود ئرای مواد ضروری در توليد انرژی ھسته ھمين وضعيت ب. بزرگ با منافع رقابت آميز و متضاد خواھد بود

 مواد معدنی نادر که برای ساخت ابزارھای الکترونيک ضروری ۀدارد، امروز اورانيوم و فردا شايد توريوم، به عالو

ی که ماشين اقتصادی را به گردش در می آورد، با توليد محصوالت واقعی، ئمنابع انرژی فسيلی يا ھسته . می باشد

نه که پيش از اين گفتيم، مواد خام پس از عبور از سانتريفوژھای غنی سازی، بر اساس مھندسی مالی به پول ھمان گو

  .مجازی و قدرت ناب ارتقاء می يابد
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سرمايه گذاری ھای عظيم و دراز مدت در پژوھش و بھره برداری از انرژی ھای فسيلی در محيط ھای بيش از پيش 

 متر در اعماق ۵٠٠٠ متر در خليج مکزيک، ٣٠٠٠: قير، حفر چاه در اعماق آبھا مانند شن، شن (مشکل و پيچيده 

 به اين نوع انرژی ھا موجب ايجاد اينرسی -  و نه تنھا صنايع -، انطباق و وابستگی حداکثر جوامع صنعتی )مديترانه

. نظر می رسده مدت ناممکن ب با آن در کوتاه هفوق العاده در نظامی شده است که زندانی منابع انرژی بوده که متارک

 -زندانی به معنای تابع، و به اين معنا که تصميم گيرنده ھا ديگر انسان ھا نيستند بلکه ماشين اقتصادی و ساختاری است 

اين ماشين سيری ناپذير است که انتخاب و راھکارھا .  تصميم می گيرد-که با اشتھای سيری ناپذير برای بلعيدن انرژی 

، ابر قدرت ھا و اتحاديه ھا و يا ھمسوئی منافعی ءيعنی ابتدا: گيرنده ھای بزرگ بين المللی ديکته می کند را به تصميم 

  .که ناشی از مقتضايت است

سياست خارجی دولت ھا به شکل : حال اين وضعيت را در سطح جغرافيای ستراتژيک مورد بررسی قرار دھيم 

البته بايد يادآور شويم که وجه .  بستگی دارد،نظر می رسده  نفرين شده بتنگاتنگ و ھمه جانبه به اين نيازی که امروز

بارز در باب انرژی، با تمام اھميت بنيادی آن، تنھا موردی نيست که درک سير تحولی نظام جھانی به سوی فاجعه را 

  .ممکن می سازد

 کششی حيوانی در حال حاضر دارای نيروی( -  بر اساس انرژی فسيلی عمل می کند  کامالً نظام اقتصادی که تقريباً 

جھان را تشکيل می  - امريکا چرخ دنده ھای تمايالت سلطه جويانۀ - ) اھميت کمتری نسبت به کار خود انسان می باشد

 و برتری نظامی، با تمام نتايجی که چنين وضعيتی در سطح جغرافيای ستراتژيک می دالربه ويژه بر اساس ) ٣۴(دھد

م که به شکل مستقل، مستقل از ذھنيت و خواست ئيبگو» منطق قدرت«در اينجا بايد دربارۀ .  باشدتواند به ھمراه داشته

ن کنندۀ رويکرد و گزينش خاصی نزد تصميم گيرنده ھای سياسی يياين منطق قدرت است که تع. انسان عمل می کند

 ن می شود و نه کامالً ييد واقعيات تع به طور روشن، قاعدۀ بازی از طريق خو-عکس ه  و نه ب-آنگلو ساکسون می باشد 

قابليت منطبق ساختن ضروريات . ستنداتوسط مجريان، تصميم گيرنده ھائی که در بھترين حالت در خدمت چنين منطقی 

ه وجه سياسی، فرد آدمی نيست که ادارۀ امور را ب. ن کنندۀ شاخص ھای موفقيت و شکست سياسی باشديينظام، شايد تع

ه آن فردی است که به بھترين شکلی منطق نظام را به کار می بندد و به ضروريات آن پاسخ می دست می گيرد، بلک

 در بانک مرکزی اروپا به خدمت گرفته »ماريو دراگی«والن خبرۀ فنی مانند ؤبر اين اساس است که می بينيم مس. گويد

  .ستندار مالی به ويژه از گروه گلدمن ساکس  نخست وزير ايتاليائی که ھر دو از محافل امو»ماريو مونتی«می شود و يا 

 مديريت نامرئی معرفت شناختی نظام را به عھده می نکار بستبه بر اين اساس، سياستمداران و نظاميانی که مأموريت 

ن و تحميل ييگيرند، تنھا در صورتی معتبر خواھند بود که نشان دھند که تا چه اندازه می توانند طرح ھای از پيش تع

  . گذارندءنظام را به اجراشدۀ 

سرانجام موفقيت و يا شکست ھر ستراتژی برای تسخير و گسترش نفوذ به مھارت و قابليت رھبر ارکستر در شيوۀ 

  .بستگی داردآن اجرای طرح نقشۀ 

 به ھمين گونه، شخصيت ھای بزرگ امور مالی در درون محيط بسته ای که آن را به نام بازار می شناسيم فعال بوده و

ديگر روياروئی می کنند، چنين عامالنی می توانند ابتکار عمل نشان دھند و به ايجاد گشايش ھای تازه نائل  با يک

بيايند، ولی با اين وجود تابع و برخوردار شونده، ابژه و سوژۀ قواعد بازی و تمام ضرورت ھای ساخت و ساز زمينه 

ولی بی وقفه می کوشند تا حدود جغرافيائی و ديناميک را گسترش ديگر روياروئی می کنند،  ای ھستند که در آن با يک

آيا می توانيم گازی را . دست آورنده تا پيوسته آزادی عمل بيشتری ب) ھمواره قدرت بيشتر و انرژی مولد بيشتر(دھند 

  که در حال گسترش است و محدودۀ قانونی آن فروپاشيده متوقف کنيم؟
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الن صنايع مالی بيش از پيش از محدودۀ حقوق عمومی خارج می شود، بی آن که پس از فروپاشی قوانين اخالقی، ک

  .عاملی بتواند مانع گسترش چنين وضعيتی شود و از حرص طمع نظام جلوگيری کند

  .به ھمين دليل است که ايران بايد تخريب شود

  

  ن شدهييتخريب دشمن اختراعی و تع: فرمانروا و طعمه 

ق و افغانستان باز می گرديم، در نگاه نخست شکست سياسی و نظامی آشکار در عين بار ديگر به موضوع عرا يک

در واقع عراق را بايد يک فاجعۀ انسانی تلقی کنيم، و اگر تنھا به اھدافی . حال داوری ھای قاطعانه را تعديل می سازد

عراق، و ارتقاء دموکراسی پس از  اعالم شده بود، به ويژه بيانيه ھای مرتبط به آزاد سازی ملت تحت ستم که رسماً 

وضعيت آزادی به . فزائيمست سياسی را نيز به اين فاجعه بي کنيم در عين حال بايد شکءفروپاشی ديکتاتوری بعثی اکتفا

 عراق را مفروش ۵٢ به ضرب بمب ھائی که توسط ب - تعبير غرب، خاصه پس از کشتارھائی که صورت گرفت 

ان قبلی، می بينيم که مردم عراق نسبتا در دوران ديکتاتوری بعثی خوشبخت تر  امروز در مقايسه با دور- ساخت 

  . زندگی می کردند

 تخريب حاکميت ملی عراق و قدرت ٢٠٠٣ولی اگر فرض کنيم که ھدف نھائی، واقعی و حقيقی تھاجم نظامی سال 

نفت جريان دارد حتی اگر در حال حاضر، . ی بوده، در اين صورت ھمه چيز روشن و قابل درک می گرددئمنطقه 

 به آن تسلط نداشته باشند، زيرا نفت خريداری شده توسط اين و يا آن مقاطعه کار به احتمال خيلی زياد ئی ھا کامالً امريکا

ھرج و مرجی که نئو . قرار می گيرد) ٣۶(دير يا زود در مخازن نفکش ھا بار شده و در اختيار يکی از ھفت خواھران

 نظريه دست به ارتکاب  ھمين خواھان آن بودند و در رؤياھايشان می پروراندند، و از) ٣٧(کنسرواتورھای واشينگتن 

در نتيجه، از . ئی به حرکت عينی و عمل امپرياليستی دست زدندامريکاعمل زدند، يعنی از راديکاليسم سياسی به مفھوم 

حتی اگر برای طرح تخريب عراق می بايستی پيامد آن . قی می شوداين ديدگاه، تخريب عراق يک موفقيت تمام عيار تل

را برای تقويت نفوذ ايران از طريق جامعۀ شيعيان عراق که اکثريت را تشکيل می دھند پيشبينی می کردند، اگر چه 

  .ولی اين موضوع داستان ديگری است. تفاوتھائی بين شيعيان عرب و شيعيان عراقی وجود دارد

يک ميليون و سيصد ھزار قربانی عراقی، بر اساس محاسبات قابل ( که گزينش نظامی و ھزينۀ انسانی آن يادآوری کنيم

 و مرگ و ميرھای سالھای جنگ سرد داخلی و جنگ تروريستی ٢٠٠٣طی سال » شوک و بھت«اطمينان بين عمليات 

ان، ولی ارقام به ھيچ عنوان مفھوم سازمان يافته توسط عربستان سعودی و ليکود که اھداف مشترکی داشتند، و ديگر

. قيمت ندارد» آزادی«برای مشوقان اين نوع جنگ ھا، آموزش . به ندرت مورد توجه قرار گرفته است) مشخصی ندارد

 که در آن دوران وزير امور خارجه بود به تاريخ پيوست، او در مورد کودکان عراقی »مادلن البرايت«جملۀ معروف 

اين بھائی بود که بايد پرداخت می «:  قربانی شده بودند، گفته بود ١٩٩٠/٢٠٠٣ن سالھای که طی محاصرۀ عراق بي

  .»شد

  

  جنگ چريکی

 که در اصل ايدئولوژی اقتصادی بود پيش از آنکه به نظريۀ - پيشگام نظريۀ ھرج و مرج سازنده ) ٣٨(مايکل لدين

او در .  بوش را به عھده داشتجورج مشاورت بود که) ٣٩( دست راست کارل راو ٢٠٠٧ تا سال -سياسی تبديل شود 

 متحول نظريۀ ھرج و مرج سازنده را کامالً ) ۴١(»امريکاانستيتو انترپرايز «در بطن ) ۴٠(ھمآھنگی با ريچارد پرل 

به روز سازی نظريۀ ھرج و مرج سازنده حدود بيست نفر از اعضا در بطن انستيتو جھت البته بايد دانست که . کرد

در اين گروه بنيانگذاران نھاد يھودی برای امور .  در سايۀ رياست جمھوری بوش فعاليت می کردندمريکااانترپرايز 
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جريان نئو محافظه کار در سياست ) (۴٣(»انجمن بنادور «حضور داشتند، مشاور دفتر روابط عمومی ) ۴٢(امنيت ملی

کسب اعتبار کرد، با »  توده ھا از طريق تبليغاتتجاوز به«، که در واقع در زمينۀ ) در خاورميانهامريکاامور خارجۀ 

 مطرح کرده بود و به ھمچنين ١٩٣٩شوروی در سال  - کمونيست فرانسوی) ۴۴(تکيه به نظرياتی که سرژ چاخوتين

  .١٩٢٨به سال » تبليغات«خواھر زادۀ زيگموند فرويد بنيانگذار روانکاوی، در کتاب ) ۴۵(نظريات ادوارد برنايس

در » انجمن بنادور«در کوران اعتراضات مردمی در ايران عليه نتايج انتخابات رياست جمھوری ، ٢٠٠٩طی بھار 

ار بود به سرنگونی رژيم  که قر-...  پيش از واقعه و در طی رويدادھا-» انقالب سبز«عمليات ارتباطاتی در رابطه با 

رئيس اجرائی گروه فشار قدرتمند کميتۀ ) ۴۶(مايکل لدين به ھمکاری البی موريس اميتای. نجامد شرکت داشتايران بي

  .عھده دار نظارت روی اين عمليات بودند) ۴٧( و اسرائيلامريکاروابط عمومی 

 از گزينش وارد امريکادر آن دوران، در حالی که تأثيرات از سر گيری بازار بورس نتايج خود را نشان می داد، دولت 

اقدامات خود را بر اساس ستراتژی غير مستقيم برای سرنگونی قدرت آوردن ضربۀ مستقيم به ايران قطع نظر کرد و 

اين سياست با رأی کنگره . حاکم با استفاده از نيروھای معترض داخلی، ولی با پشتيبانی و تحريکات خارجی تنظيم نمود

طی . داشتی که مشخصا به تعويض رژيم در ايران اختصاص دالر ميليون ۴٠٠کنار گذاشته شد به انضمام يک پاکت 

مريکن انترپرايز انستيتو در مورد انتخابات رياست جمھوری ايران با شرکت سناتور ا، موريس و لدين در ٢٠٠٩ اپريل

در ماه می ھمان سال، به مديريت جان .  نامزد قديمی معاون رياست جمھوری گردھمآئی تشکيل داد»جوزف ليبرمن«

مريکن انترپرايز برای تحقيقات در زمينۀ سياست افظه کار و عضو بولتون سفير اسبق در سازمان ملل متحد، نئو محا

عمومی ميز گرد ديگری تشکيل شد که ھدف آن بررسی موضع گيری مسکو بود که آيا تھران را به ازای برچيدن سپر 

موشکی در لھستان و چکوسالواکی معاوضه خواھد کرد يا نه؟ معامله ای پيچيده، به ويژه در زمينۀ جغرافيای 

قتصادی، جغرافيای انرژی، به دليل کشف گاز طبيعی در سوريه و مديترانۀ شرقی که جلوی چشمان والديمير پوتين به ا

تمام پرسش اين است که آيا رئيس جمھور روسيه متقاعد خواھد شد که . نمايش گذاشتند تا رژيم سوريه را تنھا بگذارد

   و نه به شکل غير مستقيم سر از مسکو درمی آورد؟ و الزاما نه به تھران می انجامدراه دمشق مستقيماً 

  

  :پی نوشت 

 ميليارد متر مکعب تخمين ۴۵٩دارای مخازن عظيمی بوده که تا ) لبنان، اسرائيل، سوريه و فلسطين(اين منطقه ) ٣٣

  . ئی نوبل کشف شدامريکا توسط گروه ٢٠١٠اين مخازن سال . زده شده است

جھان تنھا مادی و مادی گرا نيست، بلکه از ابعاد ديگری در زمينه ھای ايدئولوژيک - امريکاتمايالت سلطه جويانۀ ) ٣۴

 وقتی که تگزاس را ضميمه می کردند رايج شد که برای ملت ١٨۴۵نظرياتی که سال . و مذھبی نيز برخوردار است

بلغ اين نظريات جان مُ به اعتقاد .  رسالتی مقدس در گسترش دموکراسی و تمدن در غرب ميسی سيپی قائل بودامريکا

سرنوشت ظھور ما در قاره به رحمت الھی «: اشغال قاره به مثابه وظيفه و حقوق مقدس تلقی می شد ) ٣۵(سوليوان - او

  »...برای گسترش آزاد به ما سپرده شده است

John O’Sullivan (3۵  

  ھفت کارتل نفتی. ھفت خواھران) ٣۶

رواتورھا، يعنی گروھی که در ادامۀ جريان فکری پسا تروتسکی، گروه نظريه پردازان اتاق فکری نئو کنس)٣٧

ژھای امور مالی و اقتصادی، نظاميان و صنايع را بايد به آن يماکياول، کارل اشميت و لئو ستراس تشکيل شد که سترات

را نيز در بر نظامی تعلق دارد که البته کمپانی ھای نفتی  -دو مقولۀ نظامی و صنعتی به مجموعۀ صنعتی. اضافه کنيم

 او با لئون تروتسکی طی دوران - نياکان نئوکنسرواتورھا، جيمز برنھام، تروتسکيست قديمی در خط مقدم . می گيرد
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برای تسلط بر جھان منتشر کرد و ترجمۀ (» ستراتژی جھانی« کتاب ١٩۴۵ سال - تبعيد به مکزيک مکاتبه داشت 

ھايم که از اين پس به خدمت دولت اياالت متحده درآمده، به تدوين در اين متن، برن).  منتشر شد١٩۴٧فرانسۀ آن سال 

  ! يا کمونيستھا و يا ما: نظرياتی چند پيرامون مبارزه برای امپراتوری جھانی می پردازد 

. جيمز برنھايم راه ھا و روش ھائی را ترسيم می کند که اياالت متحده برای حاکميت بر جھان بايد در پيش بگيرد

ن راه ھا و روش ھا برای گسترش امپراتوری اياالت متحده، و بر قراری نظم نوين ييرژينسکی برای تعزيبيگنيف ب

. جھانی و به ھمين گونه تسلط بر اروپا و اورآسيا در قرن بيست و يکم مستقيما از نظريات جيمز برنھايم الھام می گيرد

 منتشر شد توضيح داده است ١٩٩٧که به سال » شطرنج بزرگ«که برژينسکی اصول آن را در کتاب » بازی جھانی«

در اين کتاب توضيح می دھد که اياالت متحده چگونه . که چگونه اياالت متحده می تواند به برتری جھانی خود دست يابد

  .ندازند، روياروئی کندکن است برتری او را به مخاطره بيبايد با پيدايش قدرت ھای نوين که مم

Michael Ledeen (38 

Karl Rove(39 

Richard Perle) 40 

Americain Entreprise Institute) 41 

Jewish Institute for National Security Affaire (42 

Benador Associates (43 

Serge Tchakhotine (44 

Edward Bernays (45 

Morris Amitay (46 

AIPAC- American Israel Public Affaires Committee (47 

 ھنر و مبارزهگاھنامۀ 

  ٢٠١٣ جون ١٣

 


