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  ژان ميشل ورنوشه:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ جون ٢۶

  ايران، تخريب ضروری

   آخر- ١۶بخش 

  

 ۴ضميمۀ 

   جنگ پولی، جنگ جھانی-  ٢٠١٢ بروری ف٢٢

ئی ھا دوست دارند بگويند، پيش از ھمه در زمينۀ جنگ اقتصادی تدارک ديده می امريکا به شکلی که برنامۀ جنگ،

 و عالوه بر اين از طريق جنگ پولی -» جنگی ويرانگر که نام خود را اعالم نمی کند« مرحوم ميتران گفته بود -شود 

نظام ورشکسته است .  سايه ھمراھی می کندادامه يافته  و يا ورشکستگی در شرف تکوين ساختاری و جھانی را مثل

م که ئيدر نتيجه می توانيم بگو.  منحرف بوده و روی دروغ و قرض پايه گذاری شده استدِ وکل درون بزيرا به ش

 وجود خارجی  ندارد، يعنی ابزاری کمپيوتریاستفاده و ايجاد ثروت مجازی، يعنی ثروتی که خارج از بازی نوشتاری 

 به پايانپول مجازی با اين وجود در . وج فوق العاده ای از جريان پول مجازی را به وجود می آوردکه در ھر ثانيه م

واقعيت مجازی، واقعيت مجازی ماتريس سيستم . شکل قدرتی واقعی تبديل شده و به دراختيار صاحبان آن قرار می گيرد

، بيست بار بيشتر، حجمی است که ساالنه در ردال ميليارد ٧٠٠٠٠٠، حجم اقتصاد واقعی است، دالر ميليارد ۴٠٠٠٠: 

  .شريانھای تله ماتيک ميادين مالی جريان می يابد

  

  در ماتريس سيستم، ما در کيسۀ آب جنينی انباشته از دروغ شناور ھستيم

 ، حذف سريع قواعد و موازين و نرخ شناور ارز، اياالت متحده دارای امتيازدالر و ترک تبديل طال به ١٩٧١از سال 

امکاناتی که، اگر در تعلق يک دولت و  . و برای تأمين منافع او می باشدهنظام پولی خاصی است  که تنھا برازند
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پشتيبانی و ھمآھنگی بخبگانی نبود که به فتيشيم ليبرال گرويده اند، می توانست به راحتی در حيطۀ يک سازمان تبھکار 

  .و مافيائی باشد

ھائی شده که تنھا ارزش آن ھمان کاغذی است دالرمنتشر می کند، سيارۀ زمين انباشته از امروز اياالت متحده پول تقلبی 

 رھبران ،نھادھای مالی اياالت متحده با دعای خير وزارت خزانه داری. که در چاپخانه برای چاپ آن به کار رفته

ده و کشورھايشان را با کشورھای به ويژه اروپای جھان سومی شده را خريداری کرده و تشويق به بزھکاری کر

به ھمين شکل . ضمانت اموال ملی که دولتھا وظيفۀ حفظ و نگھداری آن را به عھده دارند  به زير بار قرض می کشانند

 .بود که يونان در دام گلدمن ساکس افتاد

به ) اسي (. ای. آی.آژانس مرکزی جاسوسی و جنگ اخالل گرانه و ناقض نظم عمومی، به عبارت ديگر سازمان سی

 و اين پولھای تقلبی را در پايه و اساس طرح ھای - ھای تقلبی واقعی دالر يعنی -سھم خود پول موازی چاپ می کند 

اما خود دولت فدرال، . مواد مخدر، سالح، فعاليت ھای بزھکارانه، و غيره: جنايتکارانۀ اقتصادی به خدمت می گيرد

فھرست بزھکاری ھا و جنايات زشت تکراری توسط . اپ رساندچه ھّمت عالی اوراق بھادار برای خزانۀ خودش ب

مبتذل ترين و ليبرال ترين و  پاکدين ترين کشور  جھان، با قطع نظر از ھم پيمانان وھابی و قطری و سعودی طوالنی 

تان تا سوريه با يا بازھم می توانيم از ديگر ھم پيمانان مانند جھاد طلبان و سلفيست ھای القاعده که از افغانس. خواھد بود

ياد کنيم که با اعتقاد راسخ و به ھمان اندازه مذھبی و پاکدين ... و اعبور از بوسنی، کوزوو، عراق، لبنان، سودان، ليبي

  .ی نفرت انگيز در اعماق بروکلين روی شطرنج تسلط جھانی خدمت کردندامريکابه طرح ھای سياه 

 اقتصادی حرف بزنيم که اياالت متحده را به الماس دموکراتيک تبديل در اينجا آيا دوباره بايد در مورد تحريف آمار

 ساختگی کرده، يعنی کشوری که در گذشته رقيب شوروی سابق تلقی می شد، يعنی جائی که تمام  داده ھای رسمی کامالً 

ز سوی ديگر، چينی ا.  اعالم شده درصد نازلتر از رقمی است که رسماً ٣۵ امريکابود؟ در نتيجه، توليد ناخالص داخلی 

  . را  نصف رقم اعالم شده  به حساب آورده اندامريکاھا در گمانه زنی ھايشان توليد ناخالص داخلی 

 درصد توليد ناخالص ٢٠٠بر اين اساس، در مجموع، بدھکاريھای اياالت متحده، پس از بازبينی رقم اعالم شده، به 

 ھايشان غالبا تحريف شده است، در واقع پنج سو بانکی که بيالنبه ھمين گونه نھادھای مالی . داخلی واقعی می رسد

 با فروپاشی ٢٠٠٨به مناسبت بحران : شرکت معتبر طرفدار سيستم در اين کالھبرداری و تحريف شرکت دارند 

فردی مک و «ديديم، دو شرکت مالی از معتبرترين شرکتھای مالی در بازار،  )با ريسک اعتباری(اعتبارات فرضی 

به شکل ) ٨٧ (»انرون«، ولی پيش از اين، ماجرای )٨۶(»لھمن برادرز«و به ھمين گونه بانک ) ٨۵(» مایفانی

  .گسترده تخمين تحريف شده را بر مال ساخته بود

بورس را بر اساس گزاره ھای ذخيرۀ فدرال ) ٨٨(»ورکينگ«، گروه ١٩٨٨ چاضافه کنيم که در اياالت متحده، از مار

جای انجمن ه ، مجتمعی از بانکھای خصوصی که خودشان را ب)م تحريف می کندئياين که نگوبرای (ھدايت می کند 

تحريف ) ٨٩(» واشينگتن اگرمنت آن گولد« توسط ١٩٩٩ از سال در عين حال رسماً . ھای غير انتفاعی معرفی می کنند

 اروپائی ھستند و سويس نيز بين  که عموماً - قراردادی که نوزده بانک مرکزی را . بھای طال و نقره و فلزات گرانبھا

برای تنظيم بھای اين فلز به ) ٢٠٠٩ تن در سال ۴٠٠( موظف می دارد که ساالنه مقادير زيادی طال - آنھا ديده می شود 

به موازات اين بازار، بھای مواد اوليه صنعتی يا کشاورزی بر  اساس محصوالت مشتق و ديگر . فروش بگذارند

  .تنظيم می شودابزارھای سوداگرانه 

صحنه پردازی و شبيه سازيھائی : تمام اين تحريفات ھدف واحدی را پی گيری می کند که به سادگی قابل شناسائی است 

که از نمای دور برای آنھائی که آگاه نيستند، ثبات و تحکيم نظام مالی و پولی حاکم توسط اياالت متحده و واحد پول اين 

جز تبليغات تو خالی و پوشالی برای ايجاد ه تمام اين موارد چيزی ب. را به نمايش می گذارد) دالر -خدا (دالرکشور يعنی 
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فريب بصری در چشم انداز نيست، صحنه آرائی که فروپاشی آن قابل پيشبينی بوده و ھمۀ ما را به سوی فروپاشی نھائی 

  .اگر تا کنون به مرحلۀ تکوين فروپاشی نرسيده باشيم.  سوق می دھد

  

  پولیجنگ 

برزيل، جمھوری آفريقای (، چين در مقام سخن گوی کشورھای نوظھور ٢٠، به مناسبت گروه کشورھای ٢٠٠٨مبر نو

 جايگزين شود و سبدی از دالرعليه نظام فعلی موضع گرفت، و در خواست کرد که ) جنوبی ، ھند و کشورھای ديگر

 ٢٨۴٧، ذخيرۀ چينی ھا به ٢٠١١در آغاز سال . اد گرددبرای ارزش گذاری ايج) طال، نقره، نفت، و غيره(مواد اوليه 

ولی طرح چينی ھا تنھا نيست، و اين .  می رسيد، يعنی حجمی که سنگينی پيشنھاد پکن را نشان می داددالرميليارد 

ت موضوع به ما اجازه می دھد که بھتر نبرد برای طال را درک کنيم، بسياری از دولتھا و مھمترين آنھا خواھان بازگش

  .به استاندارد طال يا نظام ھای مخلوط در مشارکت با طال ھستند

، انگليس و اروپائی از طريق بانک مرکزی اروپا،  و ھمه از امريکااز چنين چشم اندازی پی می بريم که دولت ھای 

منابع و ثروت طريق ناتو و بسيج عمومی برای راه اندازی جنگ بر آن ھستند تا انحصار يا دسترسی و بھره برداری از 

 حرف آخر نظام نيست اگر چه قدرت مالی مطمئناً . خود اختصاص دھنده جھان و به ھمين گونه شبکه ھای تجاری را ب

  .طبيعی که پول و قدرت آن تنھا يکی از راه ھا يا يکی از شيوه ھا می باشد -که سرانجام جنگ در عرصۀ اجتماعی

 را به تاراج ببرند، به ھمان شکلی که در ارۀ طالی جمھوری ليبي موجب شد که ذخيادر ھر صورت، جنگ عليه ليبي

بدھکاری ھای دولتی با تبانی . ھای بانک مرکزی عراق با چندين ھواپيمای باری تخليه شددالر ذخيرۀ ٢٠٠٣جنگ 

عوام فريب و بی شرم، در فراسوی ھر تصوری، به دقت ) بورژوازی وابسته و معامله گر(طبقۀ سياسی کمپرادور 

ال، اسپانيا، و به ھمچنين تا حدودی اموال گازماندھی شد، و موجب شد که اموال عمومی، منابع و ذخيرۀ يونان، پرتس

  . به آنی که بيشتر می پرداخت فروخته شود،فرانسه با چکش حراج

و اتحاديۀ عرب، لمان، ترکيه، ااياالت متحده، اسرائيل، انگلستان، فرانسه، : امروز جبھه ھا به روشنی ترسيم شده است 

 سوريه و ايران متحد قسم ياد کرده و عين. دنمجموعه ای از منافع تقربيا به ھم پيوسته را عليه ايران تشکيل می دھ

وضعيت عراق، .  دولت ھائی که به سيستم جھانی تعلق دارند-  تا جائی که ممکن باشد - لبنان، با پشتيبانی چين و روسيه 

اگر چه ملت ھائی که اين کشورھا را تشکيل . گی ھای منافع بيشتر محکوم به نوسان استيدچپاکستان و ھند به دليل پي

  .می دھند رويکرد کمابيش ثابتی دارند، ھند با روسيه و پاکستان با چين

 اندک اندک دالراگر جنگ سخت روی ندھد، جنگ مواد اوليه، تحريف ارزش ھا، ديکتاتوری بيش از پيش تحمل ناپذير 

سرانجام، چنين مواردی به نفع غرب بحران زده تمام نخواھد شد، ھر چند که در زمينۀ مھندسی . ر می دھدييتعادل را تغ

مالی ماھر باشند، زيرا جنگ ھا می توانند پيروز شوند و در عين حال در جھانی که در حال چند قطبی شدن است، 

  .ناقوس  قدرت برتر می تواند به صدا درآيد

  

  :پی نوشت 

85)Freddie mac , Fannie Mae  

86)Lehman Brothers  

87)Enron  

88)Working Group on Financial Market  

89)Washington Agreement on Gold  
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   :پايان نوشت

 می تواند به زندگی خاص خود - نظريه - کتاب حاضر با اين بلند پروازی نوشته شده است تا نشان دھد که يک انديشه 

س تاريخ ساز باشد و جريان ھائی را ھدايت کرده و انسان ھا را به منطق محتومی محکوم  کندکه ادامه دھد و بر اين اسا

  .نتوانند از آن رھائی يابند

جوی دائمی انرژی بوده که در قرن بيست و يکم به تقابل وحشيانه تبديل شده، و به ھمين  و حيات ملت ھا مستلزم جست

  . ھای انتقال آن به جنگ افروزی روی آورده اندعلت برای دستيابی به منابع يا کنترل راه

ولی اين موضوع در رابطه با انديشۀ محرکی که امروز جھان را سازماندھی می کند و معرف اھداف بازيگران آن 

خدمت ه  ملت ھائی را که به سطح خاصی از قدرت رسيده بودند بءخواست برتری جوئی ابتدا. است، وجه ثانوی دارد

است و سرانجام ) انحصارات(» اليگوپل« اين خواست برتری جوئی در خدمت نظام جھانی و می گرفت، امروز

  .خودشان زندانی آن شده اند

ايران بايد تخريب شود زيرا منطق نظام  به شکل مستقل از خواست انفرادی رھبران جھان آزاد به حيات خود ادامه می 

صميم گيری مستقل برای جامعۀ خودشان نيز  نبوده و اسير نيروھای دھد يعنی رھبرانی که از مدتھا پيش ديگر قادر به ت

  .ی و ايدئولوژيک ھستندئن کننده، مادی، اسطوره ييابرتع

  

  ٢٠١٢بھار 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
 ٢٠١٣ جون ٢۵

 

 

 


