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  بيژن نيابتی

                                      ٢٠١۴ جنوری ٢۵
  

  :يادداشت

، نشر اين سلسله مقاالت را ودهھمان طوری که در قسمت چھاردھم اين نوشته وعده نموده بوديم، اينک به وعده وفا نم

  : کامالً اجتناب ناپذير است، نکتۀ آتی می باشدشآنچه تذکر. از ھمان قسمت اول آن آغاز می نمائيم

 نويسندۀ اين کتاب با متصديان ی و حتا کشورحجم سلسله مقاالت و بستر ھا و خاستگاه ھای متفاوت مبارزاتی، طبقاتی

دد، تا تمام نظرات و برداشت ھای مطرح شده در اين اثر با برداشتھا و نظرات پورتال، پورتال الزاماً مانع از آن می گر

  .سان باشد يک

، با صراحت ابراز می به مثابۀ نمود بارزی از اعتقاد به اصل آزادی نوشتاردر نتيجه ما ضمن نشر اين اثر تحقيقی 

  .شر اثر به معنای تأئيد کامل آن تلقی بگردد ن وآن را نبايد با نظرات پورتال يک سان دانستهداريم که نظرات 

 AA-AA ادارۀ پورتال

 

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

١  
  

  !   سپتمبر ، ديگر جھان پيش از آن نيست ١١جھان پس از 

انده مياست جمھوری تنھا ابرقدرت باقي،  در موضع  ر" نظم نو"معماران  ئین جمله که آگاھانه از دھان عامل اجرايبا ا

دوران  ن جنگ ،يبا ا .معروف است " ه تروريجنگ عل"د آغاز جنگی زده می شود که به يد ، کليرون می آيدر جھان ب

متناسب .  است توامتف" جنگ سرد"  با دوران اساساً ھای آن يآغازمی گردد که قانونمند" ن المللياست بيس"دی در يجد

فراتر .  فرق دارد ،با ابزارھای جنگھای جھانی قرن سابق  اً تفيکز ين جنگ ني ابزارھای ایھای نوين  قانونمنديبا ا

  . خود را دارد  خاص" سالح " م خاص خود را  و يمفاھ. خاص خود را دارد  ن  دوران فرھنگيازھمه ، ا

ی ن جھانيد در کنار معماران نظم نويا باين جنگ يدر ا. ربودن آن است يت فراگيماھ" جنگ چھارم"ژگی ين ويعمده تر

 بی طرفی انيبه گونه ای است که مدع" تعادل  قوای موجود! "ست يراه سومی ن.  ا در مقابل  آنان يقرار گرفت و 

اری يف و معيکه خود را با ھر تعر" ئیما. "نموده و با طرف می کند " قطب قدرت"اسی  را به سادگی جذب يس 

.  م يندار" دوران نو"ق فعال با ين جنگ و تطبيھای ايدشناخت قانونمن چاره ای جز ميابی  می کنيارز" طرف مقابل"در

 . م داشت يز نخواھين جنگ نابرابر را  نيا" ژهيسالح و"ن شناخت ، امکان  استفاده  از يبدون ا
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 ئی دارند و نه روشھای کھنه و نه حتی  ابزارھای موجود به تنھائین دوران کارايد نه سالح ھای سابق در ايبی ترد

ز ، يھای معمول در جوامع بشری را نين جنگ جھانی ، صف بنديرمتعارف ايت غيمھمتر ازھمه ، ماھ. د ت  می کننيکفا

ی  چه در توا متفاسی  و چه به لحاظ  طبقاتی ، خواه ناخواه برھم می زند  و به فعل و انفعاالت  کامالً يچه به لحاظ  س

. ده شده است يچيپ اريبس" ضدانقالب جھانی"ھای صف بی انت .سطوح ملی  و چه  در ابعاد جھانی ، دامن می زند 

د که يات باي حۀو ادام" تيبحران موجود" روزی به کنار ، با يده نکند ، پيچياگر خود را متناسب با آن پ"  انقالبۀجبھ"

  !  کند  دست و پنجه نرم

 

  نگاھی  به جنگھای جھانی  پشت سر 

  ١٩١٨ ــ  ١٩١۴ ــ  جنگ جھانی اول  ١

 به انفجار تاک جرقه  می تواند  يد  که  تنھا  با  اني  باروتی  را  می نماۀالدی ، بشکيستم مين قرن بينخست ۀاروپای دھ

د ،  در کنار بررسی  ين جنگ خانمانسوز منجر  گردي  که  به  شعله ور شدن آتش ائی  رخداده ھاۀمطالع. ده  شود يکش

  آنھا  در پراکندن  تخم  ۀه کننديحاتی  پشت سر  و  تغذيتسلی  و غولھای  مالی  و  ئستم  رسانه يتالش ھماھنگ س

گر ، ھمه و يد کي  در مقابل  ئیشتر و صف آرايح ھرچه بيک قدرتھای اروپا  برای تسليان  جامعه و تحريوحشت در م

  .          ی شود   گذاشته مء  حساب شده  و  گام به گام  به اجرا  مشخص دارد که  تماماً ۀ  و برنامطرحک يھمه  نشان از 

ران دولتھای انگلستان و فرانسه و يرتبه و وزيموران عالأاری از ميحاتی قدرتمند آنروز که بسيع تسلينقش صاحبان صنا

حاتی  امروز  و يبی  با نقش  کنسرنھای نفتی  ــ تسلي جزو سھامداران آنھا به حساب می آمدند ،  شباھت عجالمان

اه  يانگار که خط س. ل  پشت سر آنان  دارد يو صف طو" دونالد رامزفلد"و"  نیيک چيد"ل سھامداران  دولتمرد آنھا امثا

ل  يی امروز ھم انگار که از نقش  وسائھمانگونه که نقش غولھای رسانه !    متصل کرده است ناني ا را بهآنانممتدی 

  !ارتباط  جمعی  آنروز  کپی برداری شده است  

  !    پشت  آنھا  قرار دارد تشکيالت  و يک  طرح  يک   ،سازمان کارانگار که  يک  

"  وويسارا"  درزی شدهيبرنامه رک  ترور  ي ،  با ١٩١۴ جون ٢٨خ يجرقه ای که در باال  بدان اشاره کردم در تار

به  جزو قلمرو امپراتوری عثمانی ١٨٧٨الت که  تا سال ين ايا!  بالکان زده می شود ۀالت بوسنی  در منطقيتخت ايپا

د ولی يش درمی آيرت به اشغال دولت ارسماً " نيمان برليپ"دنباله و ب" نيِھرزه گو"الت يحساب می آمد ، ھمراه با ا

 . ت  دولت عثمانی باقی می ماند ي تحت حاکم اسماً ھمچنان

 

 مونته عنی بلغارستان ، صربستان ، رومانی ويگر بالکان ي، کشورھای د١٨٧٨درسال " نيمان برليپ"ن يبرمبنای ھم

 ۀيدرترک" انقالب مخملی مشروطه "دنبال ه بعدھا ب. دا می کنند يز از قلمرو عثمانی خارج شده و استقالل پينِگرو ن

ه توجه ي روس١٩٠۵ و انقالب ١٩٠۶ران در يدرا" انقالب مخملی مشروطه"به ھمزمانی آن با   (١٩٠٨عثمانی در 

  ) . بپردازم د تا بعد مفصلتر بدانيداشته باش

  در اشغال خود داشت ،را که عمالً " نيھرزه گو"و" بوسنی" االتي دولت عثمانی ، اۀش با استفاده از اوضاع آشفتيرتا

ک قرارداد مخفی با فرانسه متعھد می شود که در يز طی يگرانگلستان  نياز سوی د.  خاک خود می کند ۀمي  ضمرسماً 

م و در يای قديای دني جغرافتغييرز برای يھمه چ. گ شود  به  فرانسه به نفع آن کشور وارد جنالمان صورت تھاجم

  .از است ين" بھانه"ک يتنھا  به . د آماده است يای جديت بی چون  و چرای دنيراستای حاکم

  

١  
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الت بوسنی و به ھنگام عبور وی که يتخت ايش از پايرتيعھد اول" نانديفرانتس فرد"دار نه چندان تصادفی يان ديدر جر

عھد و ھمسرش به دست يعبور می کرد ، ول" وويسارا"ابانھای يک کالسکه روباز از خيسرش سوار بر ھمراه  با ھم

رد  و ھر دوی آنھا  يھدف گلوله قرار می گ "اهيدست س"نام ه ک انجمن مخفی ماسونی صرب ،  بيعوامل  وابسته  به 

"  الکساندر" با  کشتار"  انقالب  درباری"يک ن انجمن مخفی موفق شده بود که طی  ي، ايش از آنپ. به قتل می رسند 

جای ه گر را بيک ماسون ديگر ،  ير  و جمعی ديو برادرش ھمراه  با  نخست وز"  دراگا"پادشاه  صربستان  و  ملکه 

  . بنشاند "  الکساندر"

 فراماسونری ن  با سر وارد  دامی می شود که يبنابرا. ش مصمم به شروع جنگ است يرتدراامپراتوری ھابسبورگھا  

" وزفيفرانتس " دولت صربستان از جانب ل ھم  پوزش رسمیين دليبه ھم. جھانی  بر سر راه  او گشاده است 

ک ي جوالی ٢٣در . رفته نمی گردد يفرمان می راند ، پذ" ش ــ ھنگریيرتا" بر ١٨۴٨ر که از سال يامپراتور پ

عھد يکماه پس از سوءقصد  به جان ولي روز بعد ، درست ۵ روزه  برای دولت صرب فرستاده می شود و ۵ماتوم  ياولت

ر می داند  که  در صورت گسترش يامپراتور پ. ، به صربستان  اعالم جنگ داده می شود ١٩١۴ جوالی  ٢٨،  در 

 .  را  پشت خود خواھد داشت المانجنگ قدرت برتر 

ک سو اتحاد يدر . می در اروپا  شکل گرفته بود اسی ـ نظايش از شروع جنگ اول ، اتحادھا و اتفاقھای سياز مدتھا پ

گر يد کيه  در برابر ي انگلستان  و فرانسه  و  روسۀگر اتفاق سه گانيا  و از سوی ديتاليش و ايرت ـ االمان  ۀسه گان

ا يتاليی اجاه ب. وندد يمان خود را شکسته  و به صف مقابل می پيا با شروع جنگ پيتاليان اين ميدر ا.  قرار گرفته بودند 

مان  با  انگلستان  ي  خالف جنگ دوم ، متحد  و ھمپجاپانن جنگ  يدر ا.  دولت عثمانی وارد اتحاد  سه گانه  می گردد 

  .  و در صف اتفاق  قرار دارد 

و انتقال " حکومت واحد جھانی"ل ي جنگ اول در راستای درھم شکستن قدرتھای سر راه تشکۀش آماده شدي از پطرح

ن جنگ ، يش از شروع اي از  مدتھا پامريکااسی از اروپا  به يدرت اقتصادی و  به تبع  آن  مونوپول قدرت سمرکزثقل ق

بعدھا معلوم می شود که انگلستان به جای خود ، حتی . قرار داشت " فراماسونری جھانی " الت  مخفی يز تشکيروی م

 و جيمش از شروع  جنگ نقشه ھای حاضر و آماده ای را  برای عبور ارتشھای خود از بليز در سالھای پيفرانسه  ن

  . ه کرده بود ي  تھالمانحمله  به 

 را  به الماندر آن  کشور ، "  ج عمومیيبس"ه  و اعالم  يز ارتش روسي خبر تجھانتشار جھت دار  جوالی ٣٠در روز

ن ين اقدام خود ، به آماده باش ماشيه برای متوقف کردن اي روس ضمن درخواست ازالماندولت . وحشت  می اندازد 

ه و ي به دول  روسالمان با اعالم جنگ ١٩١۴  اگستعنی اول  ي  دو روز بعد  تاً يخود  می پردازد  و نھا م نظامیيعظ

نظم "ختن و جا اندا" نظم کھن"ختن يند  و حرکت  در راستای برھم ريفرانسه ، ارتشھای اروپا  به حرکت  درمی آ

  . آغاز می گردد" ینو

 ، جيمن تنھا کارکرد اعالم بی طرفی  بليبنابرا.  ندارد لجيم برای تھاجم به فرانسه چاره ای جز عبور از بالمانارتش 

ش از اعالم جنگ يک روز پي.   می باشد جيم به  بلالمان تجاوز ۀا به جنگ به بھانيتانينه برای ورود  بريفراھم کردن زم

که  یاز کانال مانش عبور داده و درحال انه ارتش خود راير مخفي روباه پ ،١٩١۴ اگست ۴ شب ۀمي درنالمان به ايتانيبر

 یدر حال!    اروپا مستقر می شودۀا درقاريتاني برۀريجنگ راھنوز قطعی نمی دانست ، ارتش جز ا ورود انگلستان بهيدن

مانھای رسمی خود را يرقابل اعتمادی که وعده ھا و پيغ  وآنروز به عنوان قدرت متجاوز" ایيمد"  توسط المانکه 

انده می شود ، انگلستان  در مقابل به قھرمان دفاع از حق ملل مظلوم  و بی دفاع  در يش نمی شمارد نمايکاغذ پاره ای ب

  !مقابل  ظلم  و تجاوز  بدل می شود 
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حکومت واحد "م ، خود را برای رھبریيای قدي در دناھوی جنگ و کشتاريدور از ھه  بامريکا ۀاالت متحديان اين ميدرا

ار جالب و درس آموزی که  در ورای کشتارھای ضد انسانی  و  دود  و  دم  جنگ ي بسۀنکت.  آماده می کند " جھانی

در ابتدای .   جنگ اول جھانی است پشتوانه ھای مالیحاتی  و  ينه ھای  تسلين ھزيمأ تألۀاول  جلب نظر  می کند ،  مس

.  نه ھای جنگی را دارا می باشند ين ھزيمأ تئین تنھا فرانسه  و  انگلستان ھستند که توانايشروع جنگ در طرف متفق

شان  نيق  وام دادن پول  به متفقين می کرد  بلکه از طريمأنه ھای خودی را تي  نه فقط ھزیيس فرانسوی  و انگلۀيسرما

 .  ل می نمود يام  آرام تکمز آري وابستگی مالی آنھا  به خود  را  نۀچرخ

 انگلستان ۀ  برعھدئین  به تنھاي مالی  متفقۀنين ھزيمأره ھای مالی فرانسه،  تيدن ذخيان رسيدنبال به پاه پس از مدتی ب

ر مالی دو ينی ذخايش بيده شدن  قابل پيدنبال ته کشه ب.  ابد ي ادامه می ١٩١۶ان سال ين پروسه تا  پايا. رد يقرار می گ

 سفر کرده و تقاضای کمک امريکاسی به ياستمداران مشھور انگليتی  شامل سأي ، ھ١٩١۶متفق ،  اواخر سال  قدرت 

ن مالی جنگی  که خود  در آن شرکت  ندارد  سبب می شود  يمأاالت متحده با  تيب اي عجموافقت  ظاھراً .  مالی می کند 

ار ي که البته به صورت وام دراختامريکائیھودی ـ يه يا  با سرم اساساً  به بعد جنگ جھانی اول ١٩١٧که از مقطع 

افته و اندک يش ين به سرعت افزاين به متفقي نشامريکاه داری يوامھای سرما. دا کند ين قرارمی گرفت ، ادامه پيمتفق

 یامريکائب بانکداران ياز سرنوشت ج گريزی می رسد که سرنوشت جنگ را ديرت انگياندک به چنان ابعاد وارقام ح

ن  رابطه يدر ا! ازمند است يه ن بھانک ي  به جنگ تنھا  به امريکان به بعد  ورود  ياز ا!  به سختی جدا می  شود کرد 

شتر به ين جنگ ، بيان طرفيم  در جھت برقرار کردن صلحامريکاس جمھوری وقت يرئ" لسونيوودرو و"تالشھای 

ن ي نش»اينگه دني«ده  ولی ھار يتازه به دوران رس  ه داریيسرما درد خنداندنه شوخی  بی مزه ای  می مانست که تنھا ب

  . می خورد 

که برای !  ھای بی طرفی يازجمله کشت ھايه کشتيم به غرق کردن کليمبنی برتصم١٩١٧ جنوری در الماناعالم دولت 

ش درقالب بی طرفی يھايطورمستمر کشته  که بامريکاار دولت ي مزبور را در اختۀانگلستان کاال حمل می کردند ، بھان

دولت . ز در واقع متوجه آنان بود ، قرار می دھد ي نالمانم يز تصميبرای انگلستان خوار و بار حمل می کردند و نوک ت

ب ين ترتيرد و بديل ھمان سال صورت می گيپرا در الماناعالم جنگ به . اد در انتظار نمی گذارد ين را زي متحدامريکا

  . د يد ، به صدا در می آي جدۀ جھانی برای انتقال مرکزثقل قدرت فائقه از اروپا به قارئی  زورآزمانيان اوليپورآغاز پايش

  

٢  

انقالب " خ ين تاريش از ايکماه پيشتراز ياندکی ب! ست ي تصادفی نز اصالً ياالت متحده درجنگ نيانتخاب زمان دخالت ا

 ١۵خ ي در تارءرا مجبور به استعفا" کالیيتزار ن" ودادهان ي تزاری به عمرخاندان رومانف پاۀيدر روس" فبروری

ه يغرب علۀ ھم خوردن  تعادل قوای نظامی در جبھه   و بالمان شرقی ۀعنی آزاد شدن جبھين يا.  کرده است مارچ

 . ن يمتفق

 اقدام به  انگلستان ،ئیاي  درۀان محاصري ،  در جر١٩١۵ درماه  مه  المان ھای ئیاير دريبار ز کيخ ين تاريقبل از ا

ز جزو ي  نامريکائیادی يکرده بودند  که تعداد ز" ايتانيلوز"نام ه سی  بيمای انگليانوس پيک کشتی بزرگ اقيغرق 

ن و آشفته شده بودند  و آمادگی  يسختی خشمگه ن واقعه بيھا از اامريکائيکه  رغم آن علی. ن کشتی  بودند ينان ايسرنش

چرا که  ورود  !  ت مناسب استفاده نکرده  بودند يو موقع" بھانه" نين حال  از اي، با ايز  داشتندورود به جنگ را  ن

ن  جنگ خانمانسوز می گذاشت که ھنوز قدرتھای متخاصم يان براي پاۀطی  نقطي به جنگ  در شراامريکازود ھنگام 

  .شتر خواھم پرداخت ينده  بين موضوع  در آيبه ا!  بر سر پا بودند " ميای قديدن"
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 ٩ز در روز يرد و پنج روز بعد نيدرمی گ" ليک" در بندرالمان ئیايروی دريان ني،  شورشی درم١٩١٨مبر  نو۴روز 

لند  ابدون  سر و صدا به ھ" لھلم  دوميزر ويکا" در ھمان روز .  اعالم  می گردد  " المانجمھوری "  ، ١٩١٨مبر نو

  .  ان می رسد يز با او به پاين" نھوھنتزولر"ب دوران حکومت خاندان ين ترتيزد  و  بديمی گر

  .با غرش ببر آمده  بود ،  با آرامش مار می رود " نيمنچوھای چ"خاندانی که ھمچون 

مان ين  پيبررسی ا.  ابد يان  می ي  می رسد  و جنگ پاءمان  ترک مخاصمات  به امضايمبر ،  پ نو١١دو روزبعد  در

س يرئ" لسونيو" ارائه شده  توسط  " چھارده اصل " مان براساسين  پياول از ھمه ا.  ار آموزنده است يآتش بس  بس

  .   منعقد می گردد امريکاجمھوری وقت 

" جنگ اول"برکت ه دست آمده به اسی  و اقتصادی بياال ت متحده جدا از تصاحب قدرت سي، ا" چھارده اصل"ن يبا ا

ژه در ياستی که به ويس. رد يز  قرار می گيشر  ن جھان  و منادی آزادی  و حقوق بۀگاه حامی ملل تحت سلطيدر جا

  .          ش به ارمغان  می آورد يک سرشاری را  برايژيسترات کشورھای موسوم به جھان سوم  تا سالھا  منافع

ين ماده رش ايپذ!  است يت حق خودمختاری و آزادی برای ملل کوچک دنيرعا"  چھارده اصل"کی از مواد اساسی ي   

  درامريکااسی ــ فرھنگی ي ذھنی استقرارسۀني پارچه پارچه شدن قلمرو آنان و زمۀپروس" ميای قديدن"رتھای از سوی قد

گر جھان و خارج  ي محترم بود که ھنوز در قلمرو قدرتھای دئیآزادی ملل کوچکتر تا آنجا. ع می کرد يآن مناطق را تسر

  .     قرار داشتند"  ديقاره جد" نفوذ ۀطياز ح

" ميای قديدن" قدرتھای ۀح  دوباريک سو راه را بر تسلياز " استھای مخفیياجتناب  از س"و" خلع سالح"انند موادی م

اسی ـ نظامی مخفی  يبر اساس اتفاق ھا و  اتحادھای  س" کانون ھای قدرت"ز مانع شکل گرفتن يگر نيبسته  و از سوی د

  . د ياالت متحده  می گرديدور از چشم اه و ب

 که شباھت می يابدا به امپراتوری پھناوری ي، دن"نينظم نو"در . می باشد "  مللۀجامع"ل يل اما ، تشکن اصيمھمتر

استھای کلی آنان،  چه به لحاظ  مالی  و  اقتصادی  و چه ياالت آن اگرچه در امور داخلی خود ، خود مختارند  ولی سيا

  .  قرار داشته باشد "  در بزرگبرا"ت ي که  در کف با  کفامی بايداسی  و نظامی ياز نظر س

  .می تپد " ا يتخت  دنيپا"  به مثابه "  ورک يوين"    که  قلب  آن  در برادری

  

                  ١٣٨٣  حملان بخش اول ،  سوم يپا

 


