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 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

٢  
 

٣  

  بخش دوم ، جمع  بندی جنگ جھانی اول  

  در شمال فرانسه  که محل امضای  قرارداد  ترک مخاصمه  بود  واقع" نیيکومپ"خی در جنگل يک بنای تاريبر روی  

  : ن  نوشته  شده  است يچن

 از جانب ملل آزادی که می خواست به بردگی المانتکار امپراتوری ي ، غرور جنا١٩١٨مبر  نو١١ينجا در روز درا" 

  . "  بکشد ،  درھم شکسته شده است 

" ورسای"م  جھان  در يبرای تقس" معماران نظم نو "ئی ، عامالن اجرا١٩١٩ جنوریخ ، در ين تاريدو ماه پس از ا

 "سمارکيب"خ ، ين تاريش ازاي سال  پ۴٨درست  . ست يچ  وجه  تصادفی  نيز به ھين محل نيانتخاب ا. جمع  می شوند 

 ،  درست ١٨٧٠ سپتمبرن امپراتوری ناپلئونی فرانسه در يان دادن به دوميپس از پا ن پادشاھی پروسيصدراعظم آھن

در کاخ  ورسای اعالم "  چھاردھمئیلو" در تاالر پرشکوه ١٨٧١ جنوری را در المانواحد  ن محل ، امپراتوریيدرھم

زی يرا  پی ر" نظم نو"بنای "  نظم کھن"نک  فاتحان جنگ در ورسای جمع شده اند  تا  بر خرابه ھای يو ا.  می کند 

  . کنند 

  تحت نظارت پنج ار بود  تحت نظارت شورای ده کشور متفق برگزار گردد ، عمالً  قرءکنفرانس صلح  که در ابتدا

ا و يتاليا ، فرانسه ، ايتاني ، برامريکااالت متحده ين پنج کشور عبارت بودند  از ايا. ل می گردد يکشور بزرگ  تشک

  .می ماند باقی " شورای چھار کشور"ن گروه خارج  می شود  وي ھم از اجاپانزودی ه ب .  جاپان

 David Lloydد جرج  ي ، للوامريکاس جمھوري رئWoodrow Wilson" لسونيوودرو و"،١٩١٩ جنوری ١٨در

George ژرژ کلمانسو"رانگلستان ، ينخست وز " Georges Clemenceauو يتوريو"ر فرانسه  و ي نخست وز

س گرد ھم يا ،  برای شرکت در کنفرانس پاريتاليراينخست وز  Vittorio Emanuele Orlando"  امانوئل اورالندو

که قرار بود سرنوشت جھان " مغز ھای کوچکی. "ند ھست" الت جھانی فراماسونیيتشک" ھر چھار نفر عضو . ند يمی آ

  : ن رابطه گفته بود يی  در ااتريشاستمدار سرشناس يک سيبار  کي.  آنروز  را  رقم بزنند 

  .ر خواھد ماند يزی بر آن حکومت می کند ، متحي  و فھم ناچاگستا بداند که چه ذکياگر دن
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!  امروز به چشم می خورد " جرج"آنروز با " جرج"اسی يور سه اطالعات و معلومات  و شعيان پايبی ميشباھت عج

ن ين و قدرتمند تريکی  از مھمتريک نمونه ، تنھا  به قصد  مزاح  برای  پی بردن  به سطح  فھم  و شعور يذکر 

 .ست يح  نياستھای استعماری آنروز ، خالی  از تفريس" ئیعوامل اجرا"

ان يه و نبرد مي حوادث روسۀک سخنرانی در مجلس عوام که  درباريطی  ا ، يتانير وقت برينخست وز" د جرجيللو"

نرالی  به نام جراد می شد ، اشاره به يا" کلچاک"اساالر ين به رھبری دريت متفقيدولت  شوراھا و ضد انقالب مورد حما

شد  نام  شھری مھم در نرال  باجک  يکه نام    خدا اينقدر نمی دانسته که  خارکف به جای آنۀبند!  دارد "  خارکف"

  !   ن بوده است ئياوکرا

.  بر جای می مانند " سه کشوربزرگ"ز کنار گذاشته می شوند  و فقط يا نيتالي اتاً ي آخر نھائی   به ھر تقدير در زورآزما

آماده کردن تنھا پس از . ز به آن  راه نمی دھند ي را نالمان. ن  کنفرانس شرکت  ندارد يه  تازه انقالب کرده در ايروس

زی احضار کرده  و آنان را مکلف ين آميطرز توھه  را بالمانندگان ي ماده  بود ، نما۴۴٠مان صلح  که دارای يطرح پ

  .  می دھد تغيير جھان  را ۀچگونه چھر" مان ورسایيپ"م  که ينيحال بب. به امضای آن می کنند 

  

  .نابودی چھار امپراتوری بزرگ است " جنگ جھانی اول"حاصل 

گر نه از امپراتوری عثمانی نشانی به چشم می خورد ،  نه  از يد" جنگ اول"ای پس از ي جغرافۀبر روی صفح

!  ـ ھنگری اتريش بر جای مانده است و نه از امپراتوری پھناور الماننه نامی از امپراتوری !  ه يامپراتوری روس

د می کند يتشان را تھديت  و تمامي ھستند که موجودئیجنگھار يان جنگ اول  درگيه و عثمانی  تا  مدتھا  پس از پايروس

ن خلفای عثمانی در يه ، جانشيجای تزارھا ،  حکومت  نوپای شوراھا  در اولی  و جمھوری جوان ترکه ت  بيدر نھا. 

  و شاتريس می گردد  و دو کشور کوچک يسأ تالمانجمھوری " لھلميزر ويکا" پس از فرار  الماندر . دومی می گردد 

  . جا  می مانند ه  ــ ھنگری  باتريشمجارستان  از امپراتوری سابق  

انگلستان با تصاحب . رد ي  صورت می گافريقاای غربی و ي در اروپای شرقی ، آسئیايات جغرافتغيير بخش اعظم  

د ،  موفق به تحقق  به مستعمرات  خوافريقانھای شرق ير سرزميو سا" ا يتانزان" والحاق افريقا در المانمستعمرات 

"  مصر"  از افريقا ۀوسته  در سراسر قاريوجود آوردن  مستعمرات  به ھم په ش مبنی  بر ب ایمي به  خواست  قدبخشيدن

  . ،  می گردد جنوبدر" کاپ"درشمال تا 

 ــ ھنگری اتريش دو امپراتوری عثمانی  و ۀياری از تجزيکشورھای بس. ار قابل مالحظه است يات ، بستغييردر اروپا 

 و مجارستان ، کشورھای چکسلواکی ، اتريشعالوه بر کشورھای . ا  ظاھر می گردند ي جغرافۀبر روی صفح

توانی ، لتونی ، استونی  و  يعنی  ليک  يوگسالوی ، رومانی ، لھستان  و در شمال  لھستان  کشورھای کوچکتر بالتي

  . ند يی آوجود مه ه  بيه  امپراتوری روسيز  از تجزيفنالند  ن

  

۴  

ز ين" هيانقالب روس"ستند  بلکه يمان ورسای نير فقط حاصل پين نکته ضروری است که کشورھای اخينجا  ذکر ايدر ا

ن دولتھا خواست يل ايمنتھا  تشک.   کننده  داشته است تعيين، نقش " فنالند " ژه  در مورد يوه ری آنان  بيدر شکل گ

د يدرمقابل  تھد"  تیي امنۀحلق"ک ين کشورھا برای اروپا ، کارکرد يچرا که ا . د آنان بودئين و مورد تايمسلم متفق

ب که کشورھای کوچک  فنالند ، ين ترتيبه ا. ز دارا بودند يانقالب به اروپا را  ن! يروست ويو خطر سرا" زميبلشو"

رشوروی ياتحاد جماھ" اد يور نو بنطور کامل اروپای غربی را از کشه توانی ، استونی ، لتونی ، لھستان  و رومانی  بيل

  .جدا می کردند " ستی ياليسوس
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کی  ي ھا  توسط  يسدر دوران جنگ ، انگل.  ه می گردد يزھرآنچه که تعلق به امپراتوری عثمانی دارد ، تجزيا نيدرآس

ه يک شورش عربی را علي  Thomas Edward Lawrence" توماس لورنس"از جاسوسان  خود به نام سرھنگ 

ک کشورمستقل يان جنگ يآنھا به اعراب قول داده بودند که پس از پا. لت عثمانی  در عربستان  سازمان می دھند دو

ک قرارداد مخفی با دولت يرغم آن طی  ه به وجود خواھند  آورد ، ولی علیين و سوريعربی شامل عربستان و فلسط

   . م می کنند يان خود تقسيش ميشاپين مناطق را پيفرانسه ، ا

                                               

در ورسای                              توماس لورنس موسوم به لورانس لسون يد جرج  ـ اورالندو ـ کلمانسو و وي       للو

  عربستان

ن ھدف يبا ا.  را در سر داشتند که از ھند  تا  مصر گسترده  شود "  بزرگۀانيخاورم"يک امپراتوریای يؤھا  ريسانگل

"  بزرگۀانيخاورم"روز با طرح  آنيسای انگليؤان ريبی ميچه شباھت غر. د ي وصل نماافريقاکه ھند را به مستعمرات 

گفتم . دارند " ل بزرگياسرائ"با طرح !  ز  شباھتھای اندکی ينھا  نيھر دوی ا !  تصادفاً .  امروز به چشم می خورد 

شتر از آن را حق يل  و فرات قناعت  دارد و بي  رود ھای نۀانينھای مير تنھا به سرزمين طرح اخياندک ،  چرا که ا

ن دو رودی يشگر ھمي داوود قرار دارند نماۀن ستاريل در طرفيدو خطی که بر روی پرچم دولت اسرائ(!  ود نمی داند خ

م  يبگذر.)  ھود  وعده داده شده استي" !  نژاد برتر"به  "  ھوهي" از سوی  !   آنھا  شخصاً ۀانينھای ميھستند که سرزم

......  

ک جنگ اول يژياھداف سترات.  ژه است ي  دارای نقشی  وت و اھداف  درازمدت خوديجنگ جھانی اول به اعتبار ماھ

اسی ـ نظامی که يھای سيريب به اتفاق درگيت قريآنچنان که وجه غالب در اکثر. ھمچنان به قوت خود باقی است 

ک تالش ھماھنگ  در يرا ) ين امروزن  جنگ تا ھميان ايدر سالھای متمادی پس از پا(داشته اند "  ين المللیخصلت ب"

ن جنگ  و يز بررسی مشروح  ايل نين دليدرست به ھم.  ل  می دھد يک ، تشکيژيستای تحقق ھمان اھداف  ستراترا

  .   ژه ای  برخوردار باشد يگاه  ويستی  که از جايدگرگونی ھای  بعدی مترتب  بر آن ، می با

جنگ "درد ه  بقاً ي که کاربرد آن دق  پس از جنگ اولئیايم بندی ھای جغرافيک تقسيژيه ھای ستراتين پايکی از مھمتري

 پس ئیايم بندی ھای جغرافيبه گونه ای که در تقس.  ی مختلف بود دولتھاان يی واحد مم خلقھايتقسمی خورد ،  " چھارم

ت  ي  حاکمملت خود تنھا بر  ، تماماً دولت حاکمادی را  می توان  نشان داد  که  ياز جنگ اول  و دوم ، کمتر کشور نوبن

د ، يانه را که بررسی کنيای مي تا آسافريقاانه و از يھای قومی امروز از بالکان  تا خاورميريتمامی  درگ!  باشد داشته 

  .  ص داد يوضوح  می توان  تشخه شانی آنان  بي  جنگ اول  و دوم را بر پئیاي  جغرافۀمات  آگاھانيد  آثار تقسيبی ترد

در "  لسونيوودرو و"ت يرا می بندم  و آن عدم موفق"  جھانی اولجنگ"گر مبحث ي اساسی دۀک نکتيبا اشاره به 

با ھم متحد می شوند  و طرح " د جرجيللو" و" کلمانسو. "به فرانسه و انگلستان است " چھارده اصل" ليرابطه با  تحم

 ۀجامع"ل يتشکدی يرش طرح کليدست می آورد  پذه ب" لسونيو"زی که يتنھا چ. پا را بلوکه می کنند  ھای ابرقدرت نو

  .  ب  می باشد يتوسط  قدرتھای رق" ملل
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" دولت واحد جھانی "ل يتا  تشک!  گذاشته می شود "  ايتخت دنيپا"جھان  در " پارلمان"ل يب سنگ بنای تشکين ترتيبد

  !ش است ياما ،  راھی  دراز  در پ

  ١٣٨٣ ]حمل[ني فرورد١٨ان بخش دوم ،  يپا

 


