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   (Pepe Escobar)په په اسکوبار

  شيری. م. ا: مترجم

 ٢٠١١ جون ٠٣

  

  باشگاه ضد انقالب
   )آسيا تايمز، ھنگ کنگ(

   

 درصد ذخاير ٤۵(اکثريت آنھا در روی اقيانوس نفت . یآنھا، مرکبند از سالطين، اميران و تئوکراتھای رسم

 از لندن تا مونته کارلو، از غذاھای لذيذ پاريس تا تسليحات -آنھا زرق و برق غرب را. نشسته اند) نفتی جھان

بعضی از آنھا . آنھا ھمانقدر از دمکراسی بيزارند که از فقر. را می ستايند) ناتو(سازمان پيمان آتالنتيک شمالی 

 تر از يثاز نظر آنھا ايران شيعه خب. ا اشتياق به کودتا عليه خلق خود و يا ھر اقدام مشابه ديگر دست می زنندب

   .دجال است

 به سرکردگی عربستان ١٩٨١اجازه بدھيد شورای ھمکاری کشورھای عربی حوزۀ خليج فارس را که در سال 

البته جا . و عمان تشکيل يافت، به شما معرفی کنمسعودی و با شرکت امارات متحدۀ عربی، قطر، کويت، بحرين 

ويژه برای ه دارد آن را شورای ھمکاری ضدانقالبی کشورھای عربی حوزۀ خليج فارس يا حتی باشگاه، ب

 ٢٠١١از ديد شورای ھمکاری کشورھای عربی حوزۀ خليج فارس، انقالب بزرگ عربی سال . نخبگان ناميد

   .موفقيت برسده آنھا می تواند ب) شباع شدۀکامال ا(فقط با عبور از روی جسد 

له عبارت از اين است که، صرفنظر از اينکه چگونه دودمان  ھستند؟ مسأخود مطمئنه چرا آنھا تا اين اندازه ب

 و با کمک بمبھا ليبی را به عصر حجر برگرداندندجمھوری در تونس و مصر در ھم ريخت، گذشته از اينکه 

کنند، ھيچ اتفاقی در کشورھای عربی عضور شورای ھمکاری حوزۀ خليج فارس رخ چقدر سوريه را تھديد می 

   .زيرا، آنھا را نه خدا، بلکه غرب مقدس حفظ می کند. نخواھد داد

   .باشگاه اعضاء جديد می پذيرد

 چ مار٣١ ھزار مورد بمباران ليبی را از زمانی که در ٣نبايد از نظر دور داشت که بخش اعظم کمی بيش از 

بريتانيا، دانمارک، ھلند،  (کشورھای پادشاھیی نيروھای ھوائاتو فرماندھی جنگ را برعھده گرفت، تا کنون ن
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 با فرماندھی امريکابه ھمراھی جمھوريھای فرانسه و اياالت متحدۀ ) نروژ، قطر و امارات متحدۀ عربی

   .عمل آورده انده  آن بئیفريقاای ئنيروھای نظامی منطقه 

 و ديويد کامرون نخست وزير انگليس امريکاجمھور چند ساعت قبل از آن که باراک اوباما رئيس در اين ھفته، 

 نفر را ھم کمی ١٣٠ غيرنظامی ليبی را کباب و حداقل ١٩بپزند، ناتو » مناسبات ويژه«نام ه کباب خو د را ب

   .رار گرفتاين عمل مورد استقبال گرم شورای ھمکاری کشورھای عربی حوزۀ خليج ق. برشته کرد

 مشترک خود سرھنگ معمر قذافی را به کناره گيری و ۀاتحاديۀ اروپا و شورای ھمکاری خليج فارس طی بياني

ی که تأمين مالی و تسليحاتی آن را ناتو و شورای شورائ. خواندنداحالۀ قدرت به شورای موقت انتقالی فرا 

   . تعجبی ھم نداردالبته، اين امر ھيچ جای. ھمکاری خليج فارس برعھده دارند

 اعالم کرد، که خرسند خواھد شد ھر گاه اردن و مراکش را نيز در ميان شورای ھمکاری خليج فارس اخيراَ 

 برای عضويت در اين شورا تقال می کند، بر اين فکرند که نبايد ١٩٩٩اما در مورد يمن، که از سال . خود ببيند

ھمۀ آنھا معترضان بی تربيت اند، . ه بر آن، بی ثبات ھم ھستزيرا اين کشور پادشاھی نيست و عال. نگران باشد

 و امريکاجالب اينکه، شورای ھمکاری خليج فارس می تواند با پشتيبانی کامل اياالت متحدۀ . شما که می فھميد

   .ر رژيم را فراھم آوردئيدر امور آن شرکت نموده و عمال شرايط تغ» ميانجی«عنوان ه اتحاديۀ اروپا، ب

 اعتقاد دارد، ھمۀ ديگر اعضای شورای ھمکاری Ibadismير از عمان کوچک، که سلطان قابوس به به غ

» مشاوران« عربستان سعودی نيز - در ماشين سرکوب بحرين. خليج فارس از مذھب تسنن پيروی می کنند

   .اردنی کم نيستند

ا نه فقط به سبب اينکه دارای رژيم طور کلی در حوزه خليج فارس واقع نيستند، امه اردن و مراکش با اينکه ب

پادشاھی ھستند، بلکه در وھلۀ اول بدين خاطر که چشم ديدن ايران را ندارند، می توانند به عضويت شورای 

   .ھمکاری خليج فارس در آيند

مندی او به ه ملک عبدهللا دوم پس از آن که شايعۀ عالق(پادشاه بازيگر اردن، يعنی، ببخشيد، عبدهللا دوم 

ھالل « حتی در بارۀ ٢٠٠٤، در سال )ملقب شد» پادشاه بازيگر«زيھای رايانه ای بر سر زبانھا افتاد، به با

 توطئۀ شيعه ايران، عراق، لبنان و سوريه برای تسلط برخاورنزديک از راه توسل به زور، تئوری - »شيعه

ک جانبه روابط ديپلوماتيک طور يه  ب٢٠٠٩محمد ششم، پادشاه مراکش نيز در سال . بندی کرد عجيبی سرھم

   .کشورش را با ايران قطع کرد

 فعاليت ضدانقالبی شورای ھمکاری خليج فارس اندکی کمتر از دو روز پس از آنکه رابرت گيتس ۀستار

(Robert Gates)  عربستان سعودی، با حمايت نچندان .  بحرين را ترک کرد، درخشيدامريکاوزير دفاع

رای حفاظت از خاندان آل خليفه، يعنی خويشاوندان سنی خود در مقابل بحرينی ھا بزرگ امارات متحدۀ عربی، ب

، عبداللطيف الزيانی اتفاقاَ .  به اين کشور لشکر کشيدکه اکثريت شان در اعتراضات مسالمت آميز شرکت داشتند،

   .دبير کل شورای ھمکاری خليج فارس، بحرينی و ھمکار خاندان حاکم می باشد

، سازمان ملل متحد يا اتحاديۀ اروپا، بمباران امريکا، ھيچگونه اعتراضی از سوی اياالت متحدۀ در اين ارتباط

 گذشته وزرای امور خارجی اتحاديۀ اروپا تحريمھای ۀدرعوض، ھفت. عمل نيامده ناتو که جای خود دارد، ب

 - طور اتفاقی تنظيم نشده استه ليست اين کشورھا ب. جديدی را عليه بالروس، ايران، ليبی و سوريه اعمال کردند

   .ر رژيمھای آنھا تالش می کنديياز دورۀ نئومحافظه کاران برای تغبيشتر حتی امريکا

   !ما را ھم به بازی بگيريد
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ه منظور  تئوکراتيک خليج فارس مثل اينکه مخصوصا ب- ناتوی نواستعماری و شورای ھمکاری پادشاھی

شورای ھمکاری خليج فارس در پروژه ھای جھانی دفاع . ستنيھای اسلحه سازی تشکيل شده اخرسندی کمپ

زودی برای انعقاد بزرگترين قرارداد تحويل سالح در تاريخ ه  بامريکا.  شرکت خواھد کردامريکاضدموشکی 

   . آماده می شود- ميليارد دالر٦٠ به ارزش - با عربستان سعودی

 ھمکاری خليج فارس ھمچنين می خواھند به اردوگاه امروزی بردگان ستايشگر غرب، کشورھای عضو شورای

. ی نواستعماری ھم شرکت جويند جنگھا- تفريح و سرگرمی مشغول شوند و در عمليات پسامدرنی کنونی

 که برای انجام عمليات در ھر نقطه از آسيای ناتو را می توان ارتش مزدور نواستعمار ناميدخود خره، باال

   .فريقا آماده استامرکزی تا شمال 

رسميت شناخت، ه مشکوک ليبی را ب» شورشيان«اين کشور اولين کشوری بود که .  قطر را در نظر بگيريمثالَ م

که به ( دور پرواز خود ١٧ - جنگنده ھای ميراژ و سی و اولين عضو شورای ھمکاری خليج فارس است که با 

اين کشور، کانال تلويزيونی . در عمليات ناتو شرکت می کند)  تحويل گرفته استامريکاترتيب از فرانسه و 

 تجھيز نموده و البته، فورا ھم سيستم موشکی ميالنرا برای شورشيان راه اندازی کرده، آنھا را به » احرار«

   .»زير نظارت خود در آورده استه ب«صادرات نفت از کرنائيکی را 

، شيخ حمد بن آل خليفه الثانی را در  اوباما امير قطراپريل ١٤روز . در نتيجه، جايزه، قھرمان خود را پيدا کرد

، يعنی از »دمکراسی در خاورنزديک«مناسبت شرکت فعال در تحقق ه حضور پذيرفت و از او به کاخ سفيد ب

   .خدمات قطر در ليبی قدردانی کرد

يد  بار با ديو١٠ وليعھد موروثی بحرين، سلمان آل خليفه در پله ھای داينينگ استريت  ماه می١٩در عين حال، 

روشنی نشان داد که کشتار معترضان غيرنظامی ه او ب. عکس گرفت} انگليس{کامرون، نخست وزير 

   . به نفع تجارت است خود، مشخصاَ غيرمسلح و راه دادن سعوديھا به کشور

رئيس . ، امارات متحدۀ عربی پيشتاز استقطعاَ به ھر صورت، اگر سخن بر سر بازی در جنگ باشد، در اينجا، 

امارات متحدۀ . نيکوال سارکوزی اولين پايگاه نظامی فرانسه در خاور نزديک را در ابوظبی افتتاح کردجمھور، 

سربازان آنھا در عمليات ناتو در افغانستان . عربی جنگنده ھای خود را برای کمک به ناتو به ليبی فرستادند

طور کلی، اولين کشورھای ه و بزودی آنھا اولين کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس ه ب. شرکت می کنند

   .عربی خواھند بود که نمايندگان دائمی خود را به ستاد ناتو در بروکسل خواھند فرستاد

ناتو، يعنی » ھمکاريھای«ھمراه با قطر، کويت و بحرين، امارات متحدۀ عربی در يکی از پرشمارترين 

 ناتو جای پای خود را در خيلج فارس تحکيم اين بدين معنی است که. شرکت می کند» ابتکارھمکاری استانبول«

   .منظور درد سر سازی برای ايران، آماده می شوده می کند و ب

، پايگاه آموزش ارتش مخفی مزدوران واقع در بيابان متروک را که »شھرک نظامی زيدا«نمی توان وجود 

زديک و شمال آفريقا به کار آموزش ديدگان در آن نه فقط در امارات متحدۀ عربی، حتی در ھر نقطۀ خاورن

   .گرفته خواھند شد، فراموش کرد

   !سر آنھا را بايد بريد

سابق و رھبر پيشين بالک واتر » ئیگربۀ دريا«، (Erik Prince)اريک پرينس، شايستۀ تأمل اينکه اخيراَ 

، با استفاده از ولع شديد )ر نام يافتييتغ» Xe Services« به ايکس ای سرويس ٢٠٠٩بالک واتر در سال (

   .امارات متحدۀ عربی به داشتن مزدوران ويژۀ خود، به حيله گری پر درآمد ديگری دست زد
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اولين ) Reflex Responses(»رفلکس رسپونِسس«سسۀ مشترک  پرينس از طريق مؤ٢٠١٠جوالی سال  ١٣

، محمد بن زايد آل نھيان در »ترقيخواه«ت به شيخ  ميليون دالر برای ارائه خدما۵٢٩قرارداد خود را به ارزش 

  . مبتکر اين ايده، شيخ زايد بود. ابوظبی امضاء کرد

 ھا تحت پوشش کارگران ئی خود در بارۀ اينکه چگونه کلمبياماه می ١٤ نيويورک تايمز در مقاله ۀروزنام

منظور بستن دھان ه يدشان بساختمانی، ولی با مھر مخصوص ضداطالعات ارتش امارات متحدۀ عربی در رواد

مأموران گمرک و کارکنان خدمات مھاجرتی از دادن سؤال اضافی به آنھا، به امارات متحدۀ عربی منتقل می 

ی مرکزی خدمت خواھند امريکا و ئیبلی، در واحدھای پرينس، مزدوران کلمبيا. شوند، با اشتياق می نويسد

  .  مزدوران مسلمان استفاده کنداو ريسک نمی کند برای کشتن مسلمانان از. کرد

 ئیامپراتوری خود را ھر چه دورتر از محاکم قضا«اين روزنامه ھمچنين خبر می دھد که پرينس در نظر دارد 

   .، بدون اينکه در اين باره تعمق نمايد»و بازرسان کنگره و مأموران وزرات دادگستری در بيابان تشکيل دھد

مزدوران در عمليات ويژه . ر، ھر آنچه در بارۀ آن بايد دانست، گفته شدهدر عين حال، در برنامۀ ارتش مزدو

مؤسسات ھسته ای و مواد «و تأمين امنيت » جنگھای شھری«در امارات متحدۀ عربی و در خارج از آن، در 

 ، حفاظت از لوله ھای انتقال نفت و قله ھای شيشه ای براق در مقابل)؟(»بشردوستانه«، عمليات »راديوآکتيو

ازدحام «که در صورت بروز، » فرونشاندن آشوب«و مھمتر از ھمه، در عمليات » تروريستی«اقدامات 

جای سالح استفاده کند، ه ب) سنگ و چوب( می تواند از اجسام و اشياء ، احتماالَ »رمسلح به سالحھای گرمغي

   .شرکت خواھند ُجست

صورت بروز ناآراميھا در اردوگاھھای محل مزدوران، در . طور شفاف در متن گفته می شوده ھمه چيز ب

اسکان دھھا ھزار کارگر جنوب آسيا و ھمچنين در صورت ابتالی شھروندان امارات متحدۀ عربی به تب 

دمکراسی خواھی مثل بحرينی ھا، به عمليات قصاصی در کشورھای حوزۀ خليج فارس دست خواھند زد و 

   .»تجاوز ايران« افسانۀ کھنۀ -  افتاده ای نيز وجود دارد برای انجام چنين عملياتی بھانۀ بسيار پيش پا

فريقا، آسيا و ا در ھر نقطۀ یکارگيره فکر تبديل بالک واتر به ارتش مزدور برای به  از مدتھا پيش، بپرينس

او حتی می خواست ادارۀ مرکزی جاسوسی از کمپانی وی در عمليات ويژه در نقاط مختلف . خاور نزديک بود

. تصميم گرفت ھواپيماھای بی سرنشين را که راه دورتری می روند، به کار گيرد» سيا«اما . اده نمايدجھان استف

او اکنون شيوخ ثروتمند مريد پنتاگون و طرفدار بمباران ايران را در اختيار دارد که تأمين مالی پروژه ھای او 

   .را تقبل کرده اند

اطرافيان شيخ زايد می گويند که آنھا اگر شايستگی . شکيل داده است سرباز ت۵٨٠ اولين گردان خود را با او فعالَ 

ثابت کنند، امارات ھزينۀ تشکيل يک ارتش کامل مرکب از چند ھزار پرسنل را به » عمليات واقعی«خود را در 

سمت ه اين ھزينه ھا سر به ميلياردھا دالر خواھد زد و آرزوی پرينس مبنی بر حرکت ب. پرينس خواھد پرداخت

تشکيل مرکز آموزشی مشابه مجتمع بالک واتر در ايالت کارولينای شمالی در بيابان برای تربيت مزدوران را 

   .برآورده خواھد کرد

، تصور کنيد که مثالَ . مشکل بحرين بوددر حل » عربستان سعودی«می توان منتظر شق جديد سناريوی ! آری

و فيليپينی ھای خواستار بھبودی شرايط کار در امارات متحدۀ مزدوران چگونه پاکستانيھا، نپاليھا، بنگالدشيھا 

   .عربی را تا سرحد مرگ می زنند
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 و اتحاديۀ اروپا امريکا زيرا گرايش دولتھای جديد به –و يا منتظرعمليات سّری ويژه در مصر وتونس باشيد 

ی بشردوستانه به مردم  کمکھاۀارائ«باز ھم می توان پيش بينی کرد که مزدوران برای . بايد تضمين شود

ھر حال، نه، اين شعار دو ماه پيش داده می شد ولی حاال حتی اوباما ه ب(به ليبی اعزام می شوند » غيرنظامی

   ).ر رژيم استيياعتراف می کند که ھدف از ھمه اين حوادث، تغ

نه (ھا ئيھا و اروپايکائيامربايد در دستان مطمئن شرکتھای فرامليتی » تأسيسات نفتی ليبی«و باالخره، اين ھمه 

و ليبی بايد به ريشۀ خود، به » خنثی شوند«متمرکز شود، اطرافيان قذافی بايد ) در دست روسھا، ھنديھا و چينيھا

   .باز گردد» نداز و حکومت کنتفرقه بي«: ضوابط امپراتوریدورۀ 

نظر می رسد می توان به ه  بله عمق پيدا می کند، بايد به چه کسی مراجعه کرد؟در اين صورت، وقتی که مسأ

بنابراين، عجيب نيست که باشگاھی تحت .  و شيخ زايِد صاحب ابتکارات نوين مراجعه کردايکس ای سرويس

   .عنوان شورای ھمکاری خليج فارس به چنين اردوگاه پرآوازۀ ضد انقالبی تبديل می شود

   : کتابھای نامبردۀ زير را نيز تأليف کرده است-په په اسکوبار

- Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War, 

(Nimble Books, ٢٠٠٧).  

- Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge.  

- Obama does Globalistan (Nimble Books, ٢٠٠٩).  

  :مؤخرۀ مترجم

   . ھای متن از مترجم استئیھمه برجسته نما

جرأت می توان گفت ه ونھا انسان و ارائه بيگرانه ميلء تالشھا، تحقيق و بررسی ھای افشاۀس از آنکه در نتيجپ

 آشکار شد و اميليونھا سند، جعليات و دروغھای امپرياليستھای غرب برای شروع جنگ استعماری عليه کشور ليبي

دولتھای جنايت پيشه بر آن شدند تا عميالت کثيف  آنھا با صدی گوشخراش از بام جھان فرو افتاد، اين ئیطشت رسوا

به ھمين منظور، ديگر مدتھاست عمليات کشتار . دور از ديد بشريت عادل ادامه دھنده خود را بی سر و صدا و ب

 و ويرانی اين پيشرفته ترين کشور آفريقا را در زير ھياھو و ھيجان آفرينی پيرامون يکسری حوادث بی امردم ليبي

ل قتل بن الدن، زن بارگی استراوس کان، رئيس پيشين صندوق بين المللی پول و رقيب اصلی سارکوزی اھميت، مث

فاشيست در انتخابات آينده رياست جمھوری فرانسه، و در روزھای اخير در پشت جنجال آفرينی پيرامون خيارھای 

وزانه خارج نموده، در خفا و خلوت ادامه لمانيھا و دستگيری ميھن پرستان صرب، از اخبار راھا به ئيارسالی اسپانيا

   .دھند

ه ب» غرب« اينھا، انسانھای انديشمند و آگاه ھمچنان به دريدن نقاب از چھره کريه امپرياليستھای ۀرغم ھمه اما ب

عنوان عامل و موجد جعل و دروغ و توطئه، کينه و نفاق و دشمنی، جنگ و اشغال و کشتار و ويرانی، بانی بردگی و 

داری، استعمار کھنه و نو، مزدوری و مزدور پروری، سارقان ثروتھای انسانی، مادی، معنوی و دستاوردھای برده 

   .علمی، صنعتی و فرھنگی بشری، ادامه می دھند

مترداف است با جنگ و تجاوز و ھمه » غرب امپرياليستی«ديگر بر کمتر انسان خردورزی پوشيده مانده است که 

نايت، که حتی با مسخ و تحريف مضمون، مفھوم و ماھيت شعارھا و کلمات و عبارات مبين گونه پليدی و زشتی و ج

آماجھا و آمالھای مقدس بشری، مانند انسان و انسادوستی، برادری و برابری، صلح و استقالل و آزادی، سخت ترين 
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 ۀھم پيوسته  اينھا اجزاء بۀھمو البته . موانع را در راه پيشرفت و توسعه و تکامل جوامع انسانی ايجاد کرده است

   .را تشکيل می دھند» غربی«فرھنگ، تمدن و ارزشھای بی ارزش 

امروز، بايد با چشمھای باز به صورت واقعيتھا نگاه کرد و ديد ھمه آنچه که در اتحاد شوروی و يوگسالوی و ھمه 

 و ساحل عاج، در سوريه ا، در ليبيکشورھای اروپای شرقی، در افغانستان و عراق و پاکستان، در سودان و سومالی

 ديگر جھان رخ ۀی التين و يا در ھر گوشامريکا و ئیفريقااو بالروس، در فلسطين و لبنان و ايران، در کشورھای 

دست مزدوران وارداتی و داخلی ه داد و می دھد، حاصل و پيامد ھمين رويکرد غرب امپرياليستی بود و ھست که ب

   . شود گذاشته شد و میءبه اجرا

ه يا ب» جنگ با تروريسم«و امروز، » سرد«دو جنگ جھانی دھشتناک اول و دوم، فاجعه بارتر از آنھا، جنگ 

گذشته از ( نفوذ استعمارۀعبارت صريحتر، جنگ سوم جھانی برای اشغال کشورھای مختلف و گسترش حوز

   .ثبت است» غربی«ه دولتھای ، ھمه و ھمه در پروند)کودتاھای متعدد نظامی، جنگھا و دخالتھای نامرئی

 آخر اينکه، امپرياليسم جھانی امروزه، بسته به اوضاع و شرايط اجتماعی، اقتصادی و سياسی ھر کشوری، يا ۀاشار

، سوريه، بحرين، اباز ھم يوگسالوی، افغانستان، عراق، فلسطين، ليبي (نمايش می گذارده سيمای فاشيستی خود را ب

ه بالروس، ايران ب (وارد صحنه می شود» بشردوستی« دمکراسی و شعار -قاب سوسيالبا نو يا ...) ساحل عاج و

   ...).خصوص در جريان اعتراضات مردمی عليه تقلب در انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری، چين، ميانمار و

ياسی و شياری و بيداری احزاب، سازمانھا، گروھھا و شخصيتھای سو امروزی، ھدر اوضاع و احوال مخصوصاَ 

ويژه چپ در مقابل دسيسه ھا و تجاوزات لجام گسيختۀ دولتھای استعمارگر غرب از الزامات ه اجتماعی مترقی، ب

ثرترين راھھای عقب راندن جنگ ساالران يکی از اولين و مو. ه شمار می رودصلح و امنيت و ترقی در ھر جامعه ب

   .دھای ضدانسانی آنھاستاستعمار، پيگيری و جديت در افشای اھداف پليد و رويکر

  


