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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   ژان ميشل ورنوشه:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ جون ٠۴

  

  ايران، تخريب ضروری

  ۵بخش 

  

ل جنگ، و گسترش آن به منطقه و حتی در وتراز ديدگاه منطقی، ايران بايد نابود شود، علی رغم خطر غير قابل کن

يا چين، کمی دورتر به اين موضوع (احتمالی که برخی بيانيه ھای رسمی روسيه بدان اشاره کرده است . سطح جھانی

، ابرقدرتی که در اين سالھای گذشته، در مورد لغزش ھائی که در خاورميانه می تواند روی دھد، يعنی )خواھيم پرداخت

. ه از شصت سال پيش به اين سو طعمۀ بی ثباتی دائمی و بحران بوده، به کرات اعالم خطر کرده استمنطقه ای ک

بحرانی که در اين دو دھۀ گذشته به شکل فزاينده به تنشی واقعی بين شرق و غرب دامن زده و يادآور دوران جنگ سرد 

  .سخت آھنگ بين طرفين انجاميده استتنشی که در متن بحران سوريه به بن بستی خونبار و موضع گيری . است

 يا موشکھای -ی ايران ئبا توجه به تھديدات تکراری در مورد حملۀ يکجانبۀ نيروی ھوائی اسرائيل عليه مراکز ھسته 

لمان به رھبری صدر اعظم مرکل  به اسرائيل تحويل ااز طريق زير دريائی ھای تھاجمی که توسط ]  پايه–دريا [کروز 

 بسياری از ناظران آگاه بی ترديد پيشبينی کرده اند که حريق جنگ در ماه ھای آينده شعله ور خواھد -داده شده است 

البته حقيقت اين است که اعالم جنگ زودآيند تازگی نداشته ولی با پافشاری در تکرار  آی گرگ، آی گرگ، گرگ . شد

  اينطور نيست؟ . سرانجام پوزه اش را نشان خواھد داد

دين ساالر «ۀ نخست بايد نابود شود نه به اين علت که يک دولت شيعه مذھب است، بلکه به اين علت که  ايران در وھل

بايد دانست که اين اسالم نيست .  بايد به صف جھانيان بپيوندد- بر آن حکومت می کند، در حالی که ضرورتاً » ملی گرا

 - و - مشارکتی -نظر می باشد که دموکراسی جھانی، به عنوان الگو و بينشی مد ملت -دولتکه ھدف گرفته شده، بلکه 

  . جنگ بی امانی را عليه آن اعالم کرده است١٩۴۵  از سال -مرکز گريز 
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بر اين . ی، در واقع از جنگ دوم جھانی به اين سو متھم است به تمام ناماليمات، و پيش از ھمه به جنگ آفرينملت

طی دويست و سی و شش سال که از بنيانگذاری اياالت متحده می  « گفتن اخيراً اساس علی رغم آنچه ھيلری کلينت

 جنگ ١۶٠، بايد مشخص کنيم که اين دموکراسی به بھای تقريبا »گذرد، در ھمه جا از دموکراسی دفاع کرده است

ش  جنگھای مداخله جويانه، و به ھدف ضميمه سازی و يا برای گستر تحقق يافته که غالباً ١٩۴٠فرامرزی تا پيش از 

  .بوده است

  . »به شکل عادی تحول يابد«اسالمی و راز و رمز مدار ايران است که بايد - ملی - عالوه بر اين خصوصيت انقالبی 

 -اتحاديۀ اروپا /اسرائيل/ اياالت متحده-آنچه به عنوان فوريت ضروری و اجتناب ناپذير در رأس برنامۀ سياسی غرب 

  . به صفوف دموکراسی ليبرال استبه ثبت رسيده، فراھم ساختن ورود ايران

 مانند آنچه -فضای مبادالت آزاد . ايران خواھی نخواھی فراخوانده شده تا در ديگ بزرگ جوامع از ھم گسيخته حل شود

، تقسيمات )»اتمی سازی فردگرا«برای اين که نگوئيم ( يعنی تقسيم جامعه -در ساخت و ساز اتحاديۀ اروپا غالب بود 

اقليت ھای قومی، مذھبی و : ارھا، به ھدف ايجاد امکان برای تعدد حرکات و بازيگران اقتصادی حداکثر برای باز

 سنی و تعدد آن به شکلی که از اين پس کودکان دو ساله ھدف تبليغات تجاری قرار گرفته تجنسی، زنان، حتی تقسيما

به  - است و تا جائی که حفاظ ھای اخالقی تقسيمات تا جائی که ممکن. اند، و آغاز تعليم و تربيت از سنين پائين تر

  .  مانع نمی شود-مفھوم عناصر خدشه ناپذير رسوم سنتی 

نظام «در بطن » يگانه شده«به عبارت ديگر تقسيم بندی ھائی که بدون آن پيوستن کامل کشورھا به بازار يگانه يا 

  .ممکن نخواھد بود) ١٣(»جھانی

سجده گاه ھای .  مرکز عصبی با ماھواره ھايش، يعنی ميادين بزرگ بورسساخته شده پيرامون چند] جھان -سيستم[

کفورت يا بورس مواد اوليه در شيکاگو يعنی مکانی که سرنوشت نمالی مانند مرکز تجاری لندن، جزيرۀ مانھاتان، فرا

ی خورد، و بر اين مواد غذائی مردم جھان، به ويژه مردم جھان سوم در بازی امواج جريان سوداگرانۀ جنون آسا رقم م

  .اساس تحت تأثير لرزش ھای دائمی و  بی ثباتی دامنه دار بازار می باشد

تحرک به عنوان شاخص اساسی در اقتصاد مالی و بازدھی باال که مستلزم انعطاف پذيری و تحرک توليد و گردش 

خالف (صنعتی را   -تنھا جوامع پسادائمی و فزايندۀ آن می باشد، به معنا و مترادف تغيير مکان و باز سازی بوده که 

  .يری در تنظيمات متأثر نمی سازدبه عنوان متغشان  » طرح ھای اجتماعی«با ) آنچه می گويند

 از بی ثباتی سازی از نظام اقتصادی که به شکل گسترده از عامل انسانی رويگردان است، نظام سوداگری که طبيعتاً 

کند، و گاھی ھرج و مرج مساعد در بازی سقوط و صعود، با عرضۀ عمومی پيش تدارک ديده شده در بازار تغذيه می 

خريد جنون آسا،  در ھم آميختگی پر جنب و جوش سرمايه گذاری و سرمايه ھای مفيد و ضروری برای ايجاد اختالف 

آنی و به اين معنا که موتور اقتصادی با تمايل . سطح ارزش مناسب موجب تحقق بخشيدن به ارزش اضافی می گردد

به حرکت در می آيد، اين ] تخريب وسيع مصرف گرا[افسارگسيخته برای غارت منابع طبيعی به ھدف غائی برای 

  . می نامند» رشد«ھمان فرآيندی است که  آن را 

 می توانيد به نتايج ويرانگری ی حاصل از آن خارج از کنترل بوده وئاين قلب واکنشگر اقتصادی است که شکاف ھسته 

 نوروتيک فاجعه باور  و يا دچار به درستی، و بی آن که الزاماً . خيلی ھا در بارۀ اين موضوع حرف می زنند. دنجامبي

زودی فوکوشيمای اقتصاد جھانی با فروپاشی يورو و ه ، و ب٢٠٠٨مبر  سپت١۴پس از چرنوبيل مالی . افسردگی باشند

در اين مرحله، تنھا يک جنگ . مريکای شمالی ھمراه باشدارت  با تنزل قدفروپاشی اتحاديۀ اروپا، که می تواند احتماالً 

عظيم می تواند ثبات اين نظام رو به زوال را  نجات دھد که در حال حاضر شاھد به پايان رسيدن منابع محرک خود می 

  باشد
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ی به کاميابی  برا-  برای طرحی توھم آميز؟ - ايران بايد تخريب شود، برای نجات غرب،  ولی باز ھم از اين بيشتر 

رساندن نظامی که غرب در اواخر قرن بيستم ساماندھی کرد، يعنی در دورانی که موفق شد تا خود را از موانع اخالقی 

اگر نقض .  دارای ساختاری  الھی شناسانه بود رھا سازدزيک واالگرا که غالباً اری شده و تکيه داده شده به متافبنيانگذ

 در سازشکاری - دست کم با ظاھر نمائی -ارزش ھا بسيار رايج بوده، ھمه به قانون بازی آگاه بودند و تالش می کردند 

متارکۀ «امروز، پس از . ھای اجتماعی و به عبارت ديگر تالش می کردند تا نظم اخالقی خودشان را سر پا نگھدارند

 به - ) ١۴(، متارکه بين سرمايه داری ملّی و فلسفۀ اخالق از نوع گيزو ١٩۶٠مھم در پايان سالھای » معرفت شناختی

-١٨٣٠پادشاه فرانسه (  وقتی که لوئی فيليپ - شکلی که ورنر سومبارت و ماکس وبر مورد بررسی قرار داده اند 

ستگی پياده ، ولی از ديدگاه او موضوع اين نبود که از طريق سوداگری و ورشک»ثروتمند شويد«شعار می داد ) ١٨۴٨

  .»از طريق کار، پس انداز و درستکاری«نظام بورس ثروتمند شوند، بلکه 

). ١۵(» اگر خدا وجود ندارد، پس ھمه چيز مجاز است«: اختالل روشن است که با اختالل در متافيزيک آغاز می شود 

از خود نشان می دھد، به عبارت زيرا سرانجام يک روز بايد پذيرفت که اين نظام برای واقعيت يگانه دو چھرۀ متفاوت 

»  نمايش–بازنمائی «، روی سراب الگوی دموکراتيک که روی »جھان آزاد«ديگر روی شن ھای روان دروغ و در 

يعنی الگوئی که در واقع انحرافی بوده و از مسير اصلی اش خارج شده  و حتی آلوده به . پارلمانی بنيانگذاری شده است

تمام اين ساز و .  ھدفش تداوم  بخشيدن به انحصارات ذيفع و رانت خواری می باشدصاً سازوکاری گشته است که مشخ

در واقع چھرۀ ) ١۶(کار به سلب حق رأی مردم و حق مداخلۀ آنھا در تصميم گيری  می انجامد، اين نوع دموکراتور 

  .حقيقی دموکراسی توقيف شده است

 بر اساس ١٩١٧شيانۀ جوامع اشتراکی پس از انقالب حال اگر به موضوع خودمان بازگرديم، خداناباوری وح

، پيش از آخرين ھمذات خود با خصوصيات  دولت گريز و )١٧(به عنوان علم  اجتماعی کذبی» ماترياليسم ديالکتيک«

تمرکز زدا، متعددالشکل و به ھمان اندازه مصنوعی که امروز در شکل ماترياليسم پيروزمندانه در سرمايه داری 

ير  در نظام  آنھائی که با بھرۀ متغءبی خدا و بی ارباب، ولی با تودۀ عظيمی از بردگان، ابتدا: ته تبلور يافته افسارگسيخ

  .رباخوار وام گرفتند

  

  مداخالت مترجم مشخص شده، مابقی به متن اصلی تعلق دارد: پی نوشت 
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 »فرناند برودل«مطرحی می گردد که » یاقتصاد جھان«در تداوم نظريۀ )  جھان-يا سيستم (» نظام جھانی«نظريۀ ) ١٣

اقتصاد دان مارکسيست مصری سمير امين اين نظريه را گسترش داده و تحول نيافتگی . تاريخ شناس توضيح داده است

که در اين جا مطرح می باشد » سيستم ھائی«. جھان سوم را حاصل جايگاه آن در نظم نوين اقتصاد بين المللی می داند

ن ھای محرکی تعريف می شود که عناصر متنوعی در پيوند کنشی واکنشی با يکديگر قرار داده، و سازما«به عنوان 

نويد ھائی به مثابه انتخاب اجتماعی يا تصميم سياسی به آبشاری . »نقطۀ اشتراک راھبردی آن منطق مستقل رشد است

 می تواند با تغيير در تعادل ساختار، چنين ديناميسمی، وقتی کارگزاری شود، در برخی موارد. از نتايج می انجامد

برخی اوقات، يک نظريۀ ساده، به محض اين که راه اندازی می شود، و توسط توده ھا . جريان تاريخ را تغيير دھد

 حاکم تأثير بگذارد، روند ۀمقبوليت عام می يابد، يعنی وقتی در بينشی نفوذ کند که بر  رابطۀ انسان و جھان و جامع

آلکسی دو توکوويل با ذکاوت تمام مشاھده کرده . ی پيمايد و بر اساس منطق خاص خود تحول می يابدخاص خود را م

به دليل ريشه کن شدن انسان ھا تحقق يافته، نتيجۀ  ) با خصلت دموکراتيک(بود که تحوالت بزرگ اجتماعی پسا انقالبی 

ه قطعه شدن خدشه ناپذير زمين و ھمزمان به ماليات ارضی و حذف قانون اولويت فرزند اول در حق ارث که به قطع

يک تغيير سادۀ قانون قضائی در مورد ارث يا انتقال مالکيت کافی خواھد . تخريب قدرت ارثی از طريق زمين انجاميد

که » تعادل نظام«اگر به تعريف . بود تا ھزار سال تاريخ کنار گذاشته شود و بنياد جھان بر پايۀ ديگری قرار گيرد

 ١٩١۶عرضه کرده است مراجعه کنيم که در سال » مقدمه ای بر زبانشناسی عمومی« در کتاب »ند دو سوسورفردينا«

ند و ارزش يکی حاصل حضور ازبان سيستمی است که تمام اجزاء آن در پيوند با يکديگر: منتشر شد، او می گويد  

ه و يک کل سازمان يافته را تشکيل می در مجموع عناصر يکی به ديگری مرتبط بود. ھمزمان ديگر اجزاء می باشد

  .دھد

  

Guizot ١۴(  

François Pierre Guillaume Guizot  

  ١٨٧۴- ١٨٣۶ تاريخ شناس و سياستمدار فرانسوی ، عضو آکادمی فرانسه ١٨٧۴-  ١٧٨٧

 اگر خدا وجود«: چنين می گويد ) ديميتری(، ميتيا ۴، فصل ١١در کتاب . داستايوفسکی، برادران کارامازوف)١۵

نداشته باشد چه بايد کرد، اگر راکيتين حق داشته باشد که مدعی شود که بشريت اين نظريه را اختراع کرده است؟ در 

فقط، چگونه بی خدا می تواند پارسا باشد؟ من از ! بسيار خوب. اين صورت انسان پادشاه روی زمين و جھان خواھد بود

من مثل چينی ھا به پارسائی فکر نمی کنم، آيا يک چيز . بده آلکسیپارسائی چيست؟ به من جواب . [...] خودم می پرسم

پس ھمه چيز مجاز . [...] نظر می رسده  نسبی است؟ ھست يا نيست؟ يا اين که نسبی است؟ پرسش پيچيده ای بکامالً 

 چ مار١انيۀ در مورد فرانسوآ گيزو، گفتاری که به او نسبت داده شده برای داستايوفسکی نيز معتبر است، بي. »است؟

که فتح حقوق اجتماعی و سياسی مشغوليت [...] زمانی بود «:  در مجلس نمايندگان به شکل مختصر می گويد ١٨۴٣

شما نيز می خواھيد به سھم . اين فتح تحقق يافت، حال به امور ديگر بپردازيم[...] » نظر می رسيد، ه بزرگ ملی ب

از اين پس از اين حقوق استفاده کنيد [...] ادر به انجام آن نبودند تجربه کنيدخودتان پيش برويد و آنچه را که نياکانتان ق

اه شويد، ثروتمند شويد، شرايط مادی و معنوی کشورمان فرانسه را بھبود بخشيد گنھادھايتان را استحکام ببخشيد، آ[...] 

  .»اين است نوآوری ھای حقيقی: 

  

  )Démocrature١۶ . و ديکتاتوری  در علوم انسانی ترکيبی از دمکراسیجديدواژۀ 
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روشن است که مترجم مطالب نويسنده را ترجمه می کند و اگر چه در برخی موارد با جھان بينی خود :  مترجم ) ١٧

در نتيجه من نظريات ارائه شده در متن را ترجمه کرده ام و شايد که انتقاد بيشتر به برداشت ھای . مترجم در تضاد باشد

در ھر صورت تجربۀ اتحاد جماھير . اترياليسم ديالکتيک مرتبط باشد تا خود ماترياليسم ديالکتيکمغلطه آميز از م

ولی چنين موضوعی تنھا به يک تجربۀ تاريخی باز می گردد  نه . سوسياليستی شوروی يک تجربۀ شکست خورده است
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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