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  ی رضا نافع: رگردان ازب

  ٢٠٢١ جنوری ١٨
  

 !بخورد ، حال خود بايدختپ برای جھان امريکاآشی که 

  
اين صحنه ھا در اوکراين . در بلگراد است ٢٠٠٠بر سال و اکتمريكا يادآور رويدادا ۀ از حمله به کنگرئیصحنه ھا

 ، در گرجستان ، مولداوی ، بالروس و چندين جمھوری آسيای ٢٠١٤ و ٢٠٠٤در سال ھای : تکرار شد، حتی دو بار

حمايت می کرد زيرا » قدرت مردم«ت متحده از در ھر يک از اين موارد اياال.  شوروی سابق نيز تکرار شدۀميان

معروف می شد » انقالب ھای رنگی« ھميشه از آنچه به عنوان ئیامريکاسازمان ھای غيردولتی و سفارتخانه ھای 

  .پشتيبانی می کردند

ج فريقا به خليارخ داد ، که از تونس آغاز شد و سپس از طريق شمال » بھار عربی« با ٢٠١١ھمان اتفاق در سال 

در ساير کشورھا با شکست . بود و دولتھای دھھا ساله را سرنگون کرد» موفق«در بعضی جاھا . فارس راه يافت

بحرين جائی است که يک پايگاه مھم .  و سوريه و خونريزی در خيابانھای بحرين شداو باعث جنگ در ليبي مواجه شد

  . اياالت متحده در آن قرار داردحریب

در حالی که  . انتخابات رياست جمھوری در بالروس ، بوليوی و ونزوئال را غيرقانونی اعالم کردًاياالت متحده اخيرا

 مورد تحريم قرار امريکا ۀو به ھمين دليل از سوی اياالت متحد –کسب پيروزی شدند  مينسک و کاراکاس موفق به

  .ر انتخابات سال گذشته شکست خوردندبودند ، اما در نھايت د» موفق«در الپاز برای مدتی  »دموکراتھا«گرفتند ، 
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» عالی«نوشت که چگونه اياالت متحده عملياتی   انگليسی گاردين با ستايش تام و تمامۀ ، روزنام٢٠٠٤در اوايل سال 

الگوئی از زمان بلگراد، . ايجاد کرده است» ی و نافرمانی مدنیأايجاد دموکراسی از طريق صندوق ھای ر«برای 

  ».ی در انتخابات ديگران برای پيروزئیالگو«

را در محکوم کردن   اياالت متحدهۀخط مشی وزارت امور خارج  که برده وار–اکنون ھمان رسانه ھای جريان اصلی 

می خواندند و  انقالب ھای رنگی می زدند آن ھا را» تقلب«انگ  انتخابات در جاھای ديگر دنبال می کردند و ّبه آنھا

ی آنھا دزديده أکه ر  ھا اعتقاد دارندئیامريکاحاال که ناگھان بخشی از  –ردند معرفی می ک» دموکراسی خودجوش«

به کاپيتول و اشغال آن را پيروزی دموکراسی و دموکراسی خود جوش نمی   آنھاۀشده است، ديگر اين اعتراض و حمل

  .دبه آن می چسبند و نه آن را دنبال می کنن خوانند و چون آن را به سود خود نمی دانند نه

بلکه ھيچ انتخاباتی اينقدر سالم و  ی کسی به سرقت نرفته استأتقلبی صورت نگرفته و ر ًنه تنھا اصال آنھا می گويند که

 چھار اين ھا حرف ھای کارشناسانی است که انتخابات قبلی .ھم اکنون باريده تميز و سفيد چون برف. تميز نبوده است

و حاال می گويند جو بايدن که در اين مدت به سختی از !  کردندتوصيف می» ھک شده توسط روسيه«پيش را سال 

با اين حال، آنچه بکلی بی اھميت است اين . ی را در طول تاريخ کسب کرده استأزيرزمين خود خارج شده بيشترين ر

بی به مردم کوته بينی حز.  انتخابات اياالت متحده را باور کنيد يا باور نکنيد ۀشما اين روايت رسمی دربار است که

ورشکستگی است،   صحبت بر سر- :و عمق آنھا دست يابند وقايع اھميت اجازه نمی دھد تا به درک درستی از

 در  تشکيالت سياسی چهۀچه در عرص:  مطرح استامريکا ۀ اياالت متحدۀت حاکمأتمام عيار ھي ورشکستگی اخالقی و

  .ی ئرسانه عرصه 

ه و آن را ب به ميدان آمدند »انقالب ھای رنگی« نامه سالحی ب ی سال باھم جمھوريخواھان و ھم دمکرات ھا سالھا

  .عنوان نشان دموکراسی ستايش کردند

در ديگر کشورھا ناقص است يا  » دموکراسی«  که چونا بر اساس اين دعوامريکا ۀشايد بھتر آن باشد که اياالت متحد

ر داد به پرسشی که ييو رژيم حاکم در آنھا را تغ کرد،  کرد، بمبارانآنھا را محکوم ساخت ، تحريم  نيست پس بايدًاصال

پوتين ھنگام بررسی . ملل متحد مطرح ساخت پاسخ گويند در ٢٠١٥والدمير پوتين رئيس جمھور روسيه در سال 

» ايد؟  آيا می فھميد چه کرده«: اين پرسش را مطرح ساختامريکا ۀخطاب به اياالت متحد»  بھار عربی«عواقب 

  ) م- !که پخته ای حاال بخوريد) آشی(ئی کاشا(

«Unerträglicher Anschlag auf die Demokratie»: Reaktionen auf den Sturm des Kapitols in 

Washington 
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