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   ژان ميشل ورنوشه:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ جون ١۶

  ايران، تخريب ضروری

 ١١بخش 

  

  

  چرخ جغرافيای انرژی

 خون زمين، گاز، کربن، تورب، ھيدرات متان و فلزات سوخت  نفت،-چرخ جغرافيای انرژی، انرژی فسيلی است 

 که به تنھائی نظام جھانی را تشکيل می دھد، به اين علت که تمام وجوه زندگی روی کرۀ -ی، اورانيوم و توريوم ئھسته 

ع تا عقب امروز تمام اشکال زندگی، از پيشرفته ترين جوام. زمين به آن بستگی دارد، و پيش از ھمه زندگی اقتصادی

 مرکزی امروز از ابزارھای ازون ھای آم»يانوھامی«حتی . افتاده ترين مناطق به ھمين چرخ انرژی بستگی دارد

.  راه يافته استق شبکه ھای تجارتی به قلب آمازونفوالدی استفاده می کنند که با انرژی فسيلی ساخته شده و از طري

 اگر چه امروز سرزمين( بنگال ھستند که از اين قاعده مستثنی می باشند آندامان در خليج« تنھا بوميان جزيرۀ احتماالً 

  ).شان در خطر تھاجم قرار گرفته است

اين وضعيت .  پس از فاجعۀ فوکوشيما به نقش ثانوی تنزل يافت جايگاه پر اھميتی دارد، ولی احتماالً انرژی اتمی مطمئناً 

در نتيجه تا مدتھا .  ادامه خواھد داشت،ی پيشرفتی حاصل نيايدئه  تا زمانی که در فنون ھست- ی ئ برای انرژی ھسته -

می توانيم حدس بزنيم که به پايان رسيدن  منابع فسيلی بدون خشونت و ھرج و . انرژی فسيلی جايگزين نخواھد داشت

لق روشن است که به جرگۀ  جنگ ھائی تع) فضای عبور و مرور(جنگ ھای عراق و افغانستان . مرج نخواھد بود

. دارند که ھدف آن تصاحب انرژی بوده و بيش از پيش برای زندگی آيندۀ مردم جھان در ابعاد حياتی مطرح می باشد

موضوع انرژی بارزترين اشکال منازعات بين ملت ھا را تشکيل می دھد که برای تضمين ادامۀ حيات و حتی در 
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م که اين دو وجه از ئي از تحليلھايمان، می توانيم بگودر اين مرحله. فراسوی آن برای حفظ برتری خود تالش می کنند

  .له، يعنی تضمين ادامۀ حيات و برتری، در يکديگر ادغام می شودأمس

 در شرايطی که در کوتاه مدت و ميان مدت به انرژی ھای -چنين مبارزاتی برای دسترسی به منابع انرژی اوليه 

کافی است : واھد يافت و در نتيجه موضوع منازعات حتمی آينده خواھد بود  ادامه خ-آلترناتيو نمی توانيم اميدوار باشيم 

 نزديک و دور  ۀندازيم تا نقشۀ جغرافيائی مناطق جنگی در آيندژی و صد البته منابع آب نگاھی بيکه به نقشۀ منابع انر

 زيرا ايران دومين ذخيرۀ به راحتی می توانيم حرص و طمعی که متوجه ايران شده است را درک کنيم،. را نيز ببينيم

  )۵۴(گاز جھان را در اختيار دارد که در آينده جايگزين ھيدروکربور خواھد شد

 بر اين اساس ژرژ سورل نظرياتش -ر ناپذيری در آتش و خون کودکانش را به دنيا می آورد ييمادر تاريخ به شکل تغ

ا بايد تسليم شود و يا در انتظار تخريب کشورش به ھمين علت ايران ي.  مطرح کرده است١٩٠٨را در باب خشونت طی 

  .)۵۵(باشد 

جو و بھره برداری از  منابع انرژی فسيلی  و بر اين اساس سرمايه گذاری ھای عظيم کوتاه و دراز مدت برای جست

، ساخت و سامان زيربنائی برای )صخره و قير شن، نفوذ در کف آبھای عميق(جديد در مکان ھای بيش از پيش مشکل 

عملکرد جوامع صنعتی بر اساس نوع انرژی و در نتيجه وابستگی مطلق آنھا به منابع انرژی موجب اينرسی فوق العاده 

در نظامی می گردد که محصور و زندانی انتخاب نوع انرژی بوده و در ھر صورت متارکه با آن در کوتاه مدت 

شريت را مشروط به خود ساخته و نه تنھا به زندگی انرژی فسيلی در نھايت تمام وجوه زندگی ب. ناممکن خواھد بود

در صورتی که اختاللی در جريان نفت پيش بيايد، تمام . طور کلی و ھمه جانبه به زندگی بستگی دارده اقتصادی بلکه ب

تمام بخش ھای فعاليت توليدی، : ماشين اجتماعی به دليل وابستگی تمام و کمال به اين نوع سوخت متوقف خواھد شد 

پايان نفت، يعنی فقدان : يک مثال در اينجا کافی خواھد بود .  به آن بستگی داردجاری، خدماتی به شکل تنگاتنگ کامالً ت

يميائی سنتتيک در کشاورزی و چنين امری به اين معنا خواھد بود که تمام جھان دچار قحطی خواھد شد، و بايد کمواد 

  .سنگان در سراسر جھان باشيمخيلی زود منتظر زمستان مواد غذائی و شورش گر

آنچه که به راھکارھای دولتی . ن کننده و مطلق برای تمام نظام جھانی استييبر اين اساس، انرژی فسيلی عنصری تع

نظام جھانی از اين ديدگاه، : حساب می آيد ه مرتبط می باشد، ذخيره سازی و تدارکات انرژی مھمترين فعاليت حياتی ب

بر اين اساس، ھمان گونه که به روشنی دريافتيم، . منابع انرژی عمل می کند) اينرسی( ثابت  منطبق بر منطقکامالً 

سرمايه گذاری ھای عظيم مالی، مادی و انسانی دراز . روی فقدان جايگزين برای انرژی در کوتاه مدت بايد تأکيد کنيم

ۀ انرژی فسيلی و تداوم حيات آن را تا اتمام ر اين روند را متوقف ساخته و انحصارات کوبندييمدت ھر گونه تحول در تغ

به ھمين علت، نه چين و نه لھستان حاضر به رھا کردن زغال سنگ . نھائی و کامل منابع فسيلی تضمين کرده است

، جاپانی در ئتوقف توليد انرژی ھسته . پايان نخواھد داد) خزه تورب(لمان نيز به بھره برداری از تورب انيستند، و 

لمان از طريق انرژی ھای بازتوليد شده در حال حاضر با بازدھی بسيار ناچيز، و به ويژه توربين ھای بادی اا اتريش، ي

انرژی ھای نوين با بازدھی نامشخص که بايد در تداوم و تکميل کنندۀ مراکز . تا دھه ھای آينده جبران نخواھد شد

 روشن است و انرژی فسيلی تا چندين دھه ھنوز بر اين اساس موضوع. کالسيک مازوت سنگين يا زغال سنگ شود

  .حضور خواھد داشت

اينرسی سيستميک فوق العاده که ناشی از نوع انرژی ھای رايج است و پيش از اين مطرح کرديم به شکل اجتناب 

 رايگان به اين معنا که آنچه به. را ھدايت می کند و در رابطۀ مفصلی تنگاتنگ با آن می باشد» چرخ «ناپذيری سومين 

در اينجا ما با چرخ محاسبات . دست نمی آيد و يا از دادن آن امتناع می شود، بايد گرفته شود، حتی با اعمال زوره ب

  .جغرافيای ستراتژی برای تصاحب و يا کنترل منابع انرژی سروکار داريم
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زيرا ھدفش به حاشيه راندن دولت و البته دومين مورد، يعنی کنترل منابع در مقايسه با تصاحب منابع پيشی می گيرد، 

 در مديترانۀ شرقی کشف شد را به عھده ٢٠١٠کسی که کنترل گاز ايران يا منابعی که سال : ھای  رقيب می باشد 

ی و يکی از عناصر ئاين موضوع  پتانسيل منازعۀ منطقه . بگيرد به شکل جزئی اروپا را نيز در اختيار خواھد داشت

  . را توضيح می دھدروشنگر بحران فعلی سوريه

جنگ .  می بينيم که به اندازۀ خود منابع دارای اھميت بسيار زيادی استدر مورد مناطق و راه ھای انتقال انرژی، فوراً 

يعنی ضرورت گشودن راه ھای انتقال انرژی فسيلی از آسيای مرکزی به . افغانستان به شکل ديگری قابل درک نيست

  .آبھای گرم اقيانوس ھند

 به عنوان يگانه واحد پول در مبادالت دالر حساب، دستيازی ھر چه بيشتر روی منابع انرژی، تداوم انحصار با اين

آنھائی که گستاخی کردند و بر آن شدند . را تضمين می کند) ئی جھانامريکايا برای نظم ( ئی امريکاانرژی برای جھان 

 -  تخريب شد اعراق و ليبي:  زود مصيبت گريبانشان را گرفت که از طريق ديگری مبادالتشان را به انجام رسانند، خيلی

ھمان گونه که ايران تخريب خواھد شد، مگر اين که باد مساعدی در بادبان بورزد و حادثه ای فوق العاده موجب توقف  

  ).۵۶( زيرا اين کشورھا می خواستند معامالتشان را با يورو و يا طال انجام دھند-روند فعلی شود 

 سخن، اينرسی خاص ساختار جغرافيای انرژی به شکلی است که  حفظ و تداوم دسترسی و کنترل منابع انرژی کوتاه

بدون اعمال خشونت ممکن نيست، از اين ديدگاه، کاربرد نيروی نظامی امری محتوم در سرشت موتور اقتصادی، توليد 

  .و تمدن سازی، در عرصۀ جغرافيائی انرژی خام است

ران يا بايد جذب شود و يا اين که مورد تخريب واقع گردد، اگر در مقاومت پافشاری کند و به مسلک به ھمين علت اي

  .سنت معبود بازار نپيوندد، و خود را به قديس حسود و خصومت جو تسليم نکند

  

  سومين چرخ

گرفتن منابع انرژی  است که برای تحت کنترل -  دو چھره از يک واقعيت - سومين چرخ، شيوه ھای ديپلماتيک و نظامی 

و بازارھا به کار برده می شود، چنين امری  برای قدرت سلطه جو به اين معنا است که توسعۀ دائمی منطقۀ نفوذ برای 

 به رأی فشار و باج گيری  غالباً - اين چرخ سوم از طريق ديپلماسی . ضرورت حياتی دارد» دفاع از منافعش«تحکيم 

به جنگ مزين شده، و بر اساس شرايط اين راھکار زير چتر مداخلۀ بشر دوستانه يا اقتصادی و مالی يا تھديد آشکار 

 به استثناء مواردی که نياز فوری احساس می - قرار می گيرد ،دفاع از شھروندانی که مورد خشونت قرار گرفته اند

 و مورد نزديکتر در ١٩٩۴ روی داد، در روآندا سال ١٩٧٠ و ١٩۶٧شود مانند موردی که در بيافرا بين سالھای 

يعنی منطق .  يا به بھانۀ دفاع حقوق زنان، و حمايت از اقليت ھا و ارتقاء دموکراسی-جمھوری دموکراتيک کنگو 

 و با تحول فن آوری در زمينۀ تخريب در کوران جنگ دوم ١٩۴۵سيستميکی که از دوران پيروزی متفقين طی سال 

  . جھانی، شکل گرفته و تداوم يافته است

ی که انقالب در ابزارھای ارتباطاتی ئپلماسی نظامی رايج در حال حاضر، ھمانند انواع و اقسام متعدد جنگ رسانه دي

 مشخصه که چنين جنگھائی به وين را تشکيل می دھد، با اين وجهامکان پذير ساخته است، اشکال جنگ ھای تمام عيار ن

ر حقيقت و نقاب زدن به چگونگی اصلی آن بی سر و صدا انواع جنگھای چريکی و سّری تعلق دارد که برای استتا

 در ١۵٠٠٠٠شمار بسيار زيادی قربانی از بين شھروندان غير نظامی، : سرانجام کار نتيجه يکی است . انجام می گيرد

به موازات جنگ اقتصادی، در  . - يعنی نتيجۀ جنگی ساختگی توسط ناتو -  بر اساس گزارش شورای موقت ملی اليبي

ر چوب ديپلماسی فشار انواع و اقسام تحريکات و ابزارھای فشار بازدارنده وجود دارد که می توانيم نوع ديگری را چھا

  ).۵٧(پس داده است» انقالب رنگی«به آن اضافه کنيم که آزمون خود را تحت عنوان 
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 پس از تسخير سفارت  با مصادرۀ دارائی ھای مالی ايران١٩٧٩ از سال -  در واقع خفه کردن تدريجی -محاصره 

 اين امريکا پارلمان ١٩٩۶ گست ا٨ در تھران توسط دانشجويان اسالمگرا راه اندازی شد، دو دھه بعد طی امريکا

را »  کندی–آماتو «موازين تالفی جويانۀ مالی را تشديد کرد و برای ايران محاصرۀ اقتصادی اعالم نمود و سپس قانون 

به دليل پشتيبانی از جريان ھای تروريستی و يا گسترش سالح ھای » ی اوباشکشورھا« گذاشت که برای ءبه اجرا

  .کشتار جمعی مجازات ھائی را در نظر می گيرد

 - در نتيجه جمھوری اسالمی ايران به اتھام دولت اخالل گر و عضو جرگۀ نخبه گرای محور شرارت بسته بندی شد 

کس به افشای   موضوع به  دورانی بازمی گردد که ھنوز ھيچ و اين-يعنی جايگاھی که از آن جا خارج نخواھد شد 

لمان در ا و امريکابايد دانست که اين برنامه مرتبط است به استقالل انرژی که . ی ايران فکر نمی کردئبرنامۀ ھسته 

ز اتحاد  که در آن دوران ھنو-  به ھمکاری روسيه ادامه يافت ١٩٧٩مراحل اوليه در آن شرکت داشتند، و سپس از سال 

ی ئمجازات ھای مالی اساسا به ھدف منصرف ساختن ايران از  بلند پروازی ھسته . جماھير سوسياليستی شوروی بود

اعالم شده و اروپا نيز بر حسب روند تبعيت و وابستگی اش به واشينگتن از آن پيروی کرد و بر آن شد تا ايران را با 

نخستين بانک ايران را مسدود کرد و سپس راھکار تحريم نفت را به کار  بانک ملی، ءابتدا. محاصرۀ اقتصادی خفه کند

ھدف اين بود که جريان پول، سرمايه گذاری ھا و مبادالت خارجی ايران خاتمه يابد، و ايران از ديدگاه اقتصادی . بستند

 متوقف ساختن واردات ايران در زمينۀ محصوالت نفتی ألۀ مس٢٠٠٩از پايان تابستان .  فلج شودو اجتماعی کامالً 

سرانجام محاصره از تاريخ . و سپس صادرات نفت خام ايران)  درصد از مصرف داخلی بنزين۴٠(تصفيه شده نيز بود 

  . وارد مرحلۀ اجرائی شد ولی چين و ھند آن را رعايت نکردند٢٠١٢ جوالی ١

نفت ايران را ممنوع اعالم کرد و در نتيجه ھيچ يک از بيمه کننده ھای اتحاديۀ اروپا بر اين اساس خريد و انتقال 

.  در صد عبور و مرور نفت جھان را از طريق دريا در اختيار دارند،  نفت ايران را بيمه نخواھند کرد٩٠اروپائی که 

 جاپان جنوبی ووريای، ک ھند-به موازات اين ممنوعيت، اياالت متحده از برخی خريداران آسيائی امتياز خاصی قائل شد 

  و از آنھا خواست که خريد نفت خام ايران را محدود کنند تا مشمول مجازات ھای مالی و تجاری نشوند که از اين پس -

به گفتۀ آژانس بين المللی انرژی، محاصرۀ . برای شرکت ھائی که با ايران معامله می کنند در نظر گرفته شده است

در واقع، کشورھای اتحاديۀ .  درصد کاھش صادرات نفت خام ايران شده است٣٠وجب  مجنوریاعالم شده در ماه 

 درصد ، به خريد نفت خام ايران ادامه می دھند، ١٣ درصد و ايتاليا ٣٠اروپا که به نفت ايران وابسته ھستند، يونان 

 تعداد ٢٠١١واخر سال ا.  بشکه در روز به مقصد اتحاديۀ اروپا صادر می شود٣٠٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠٠يعنی تقريبا 

  . بوده است۶٠٠٠٠٠بشکه ھا 

سرانجام، در اينجا برای درک مطلب مفيد خواھد بود که از اردوی قتل ھای زنجيره ای که کارشناسان و متخصصان و 

 نفر تخمين ٣١٠ تا ٢٠٠۴زيکی در سال  اين حذف ف- دانشمندان عراقی را ھدف گرفت تا نخبگان کشور را از بين ببرد 

به ھمين گونه، اردوی سوء قصد و ترور زير پرچم دروغی در .  و قتل کارشناسان اتمی ايران ياد کنيم-) ۵٧ (- زده شد

را بر مال می سازد که به دقت طراحی شده و توسط گروه ھای عملياتی با عناوين » ستراتژی تنش«عراق به روشنی 

ليس يا ارتش عراق، کوماندوی ناشناس، وتش مھدی، پ گذاشته شده است، سلفی مسلکان، وھابی ھا، ارءمختلف به اجرا

  . شباھت دارد،گروه ھای تبھکار، تمام اين موارد به قتل ھائی که امروز در ايران توطئه چينی می شود

امنی و با وجود ايجاد دولت قانونی و مجلس ملی در عراق، تالشھای مخفيانه ای صورت می گيرد که ھدف آن ايجاد نا«

، اين گزارش توسط رئيس جمھور ايران احمدی نژاد » بوده تا به جنگ داخلی دامن بزند جامعۀ عراقتعميق شکاف در

 ايراد شد که مواردی را بر مال می ٢٠٠۶مبر  سپت٢٣سازمان ملل متحد به تاريخ در شصتمين گردھمآئی عمومی در 

 دائمی که عراق را متأثر ساخته ساخت که افکار عمومی غرب از آن بی اطالع بودند، ولی برای درک وضعيت جنگ
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يک مثال اين . بود اھميت بنيادی داشت، يعنی ھمان وضعيتی که با اندک تفاوتی ھم اکنون در سوريه جريان دارد

، ٢٠٠٧ جون و ٢٠٠۶ بروریموضوع را برای شما روشنتر خواھد ساخت، عمليات تروريستی عليه مسجد سامره طی 

دھم، از نوادگان مستقيم پيغمبر اسالم، در نتيجه مکانی مقدس برای شيعيان و در عين مسجدی که آرامگاه امام دھم و ياز

مابين [اقداماتی تصور ناپذير  خارج از اقدامات طراحی شده برای بر پا کردن جنگ يا تنش ). ۵٨(حال برای اھل سنت

 جنوب شرقی ايران دارد  در زاھدان،٢٠١٠ جوالی و ٢٠٠٩ می ٢٨که شباھت زيادی به عمليات تروريستی ] قومی

در مورد جندهللا بايد دانست که اين گروه تروريستی از لندن ھدايت می .  بازشناسی شده- سنی مذھب -که توسط جندهللا 

  . يعنی ھمان ھدف تشويش و برخورد ميان قومی و ھمان راھکار. شود

ش و اعتراض اجتماعی، با ھدف گيری اشکال متنوع جنگ غير مستقيم، محاصره، مجازات، ابليس نمائی، تحريف شور

تبليغاتی روی اقليت ھای قومی که ملت را تشکيل می دھد، تروريسم، سوء قصد، قتل و حملۀ الکترونيک توسط ويروس 

ھائی که بنيادھای دولت را مين گذاری می کند، بی اعتبار سازی رھبران، ايجاد شکاف بين جامعۀ مدنی و نخبگانش، 

ه نمايندگانش، منزوی ساختن کشور در عرصۀ بين المللی، بريدن بالھای کشور، آماده سازی تحريک کردن مردم علي

افکار عمومی در سطح بين المللی به ھدف حملۀ ھوائی احتمالی و ويرانگر، و حتی حملۀ اتمی، ھدايت مذاکرات بر 

 توطئه تبديل شده اند مانند آژانس بين اساس روابط پيچيده يا دستکاری شده توسط بنگاه ھای بين المللی که به ابزار کار

المللی انرژی اتمی در رابطه با ايران و صندوق ملل متحد برای کودکان سوريه، جملگی راھکارھا و ابزارھائی را 

جنگی است که ھنوز ناميده نشده با اين وجود به تخريب و ويرانی و کشتار «تشکيل می دھد که ھدفش پنھان ساختن 

، و حتی تھديد دائمی و تکراری برای حملۀ قريب الوقوع و تمرکز سنگين وزن نيروی دريائی در  »مردم دامن می زند

  !خليج فارس و دريای عمان 

از اين . ر رژيم با شکست مواجه شودييحل ديگر برای تغھای گزينش مداخلۀ نظامی وقتی مطرح می گردد که تمام راه 

 چند ماه مھلت دارد، جنگ ھوائی به يمن ھواشناسی مناسب می امريکاری ديدگاه، ايران با وجود انتخابات رياست جمھو

 ايران را به آتش بکشد، مگر اين که تا آن وقت انقالب داخلی موجب شود که گروه ديگری ھدايت ٢٠١٣تواند تا بھار 

ھمه می فروشد و يا  آن را به امريکارا بپذيرند که » دموکراسی آسمانی«دست گيرند و با خوشبينی بيشتر ه کشور را ب

  .تحميل می کند

فتد که ھمواره نگران رعايت دقيق حقوق جامعۀ بين المللی بيدر اين مدت، سوريه شايد به مثابه ميوۀ رسيده ای به دامن 

بشر و اخالق است، البته اگر به وزير امور خارجۀ فرانسه لوران فبيوس باور داشته باشيم، ولی وقتی موضوع به 

بنان و غزه مربوط می شود، فابيوس ھا از دقت کمتری برخوردار ھستند زيرا ساحل آنھا در کنار کشورھائی مثل ل

  .لوياتان، دھانۀ گاز فوق العاده ای واقع شده که تمام ھيوالھای منطقه برای تصاحب آن دندان تيز کرده اند

  

  .يادداشت ھای مترجم مشخص شده و از متن اصلی قابل تفکيک است: پی نوشت 

 ميليارد تن معادل ۴٧٠با اين وجود ذخائر زغال سنگ اياالت متحده و چين باقی خواھد ماند، ذخائر جھان تقريبا به )۵۴

دست آورد، يعنی موضوعی که امروز ممکن ه نفت تخمين زده شده است، به اين شرط که بتوان از آن انرژی تميز ب

 تخمين ٢١۵٨منبع انرژی که اتمام آن برای . ه می باشدبه ويژه چين در رابطه با اين موضوع با مشکل مواج. نيست

 ميليارد تن معادل نفت در سال تخمين زده شده است ٢زده شده، يعنی يک قرن و نيم با آھنگ مصرف امروز که تقريبا 

  )٢٠٠٧بر اساس آمار بريتيش پتروليوم در مجلۀ جھان انرژی در سال ( 

 و سوريه را مطرح کرده بود که با وجود تمام ھمکاری امونۀ عراق و ليبيپيش از اين ن ژان ميشل ورنوشه: مترجم )۵۵

عالوه بر اين نويسنده دائما . از تخريب نجات پيدا نکردند) بخوانيم با اتخاذ سياست تسليم(ھا و ھمسوئی ھايشان با غرب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

تار سازندۀ مردم بی و تخريب سازنده و جنگ سازنده و کش» ھرج و مرج سازنده«به ساخت و ساز نظام جھانی در 

در نتيجه . دفاع و چپاول سازندۀ منابع کشورھا، به عنوان راھکار برای برون رفت از مشکالت و بحران ھا اشاره دارد

 اندکی تناقض »به ھمين علت ايران يا بايد تسليم شود و يا در انتظار تخريب کشورش باشد « : وقتی ورنوشه می گويد

به اعتبار نمونه ھای ذکر شده در باال حتی جای » ھرج و مرج و تخريب سازنده«ظريۀ نظر می رسد، زيرا نه آميز ب

  .مذاکره برای تسليم  باقی نمی گذارد

 در يکی از نشريات انترنتی طيف اپوزيسيون، از رفسنجانی به عنوان نامزد دورۀ يازدھم رياست اخيراً : مترجم ) ۵۶

ر قديمی که دوباره نامزد رياست جمھوری دورۀ يازدھم شده، مطالبی جمھوری نقل قول ھائی آورده بود و رئيس جمھو

) : حاال اين موضوع تا چه اندازه صحت داشته باشد نمی دانيم(دربارۀ  معامالت نفتی با ھند و چين مطرح می کند 

 ھند نيز حتی با  و...چين می گويد که ما پول نمی دھيم بلکه کاال می دھيم، و کاالھا را نيز خودمان انتخاب می کنيم«

  . »روپيه ھم نمی خواھد پول نفت را بپردازد

البته متأسفانه ما ايرانيان خارج از کشور به دليل حضور کمابيش مطلق اپوزيسيون ھا در رسانه ھا از واقعيات امور 

ای بالغی نمی ايران بی اطالع ھستيم، و از سوی ديگر دولت جمھوری اسالمی ايرانی نيز گويا که مردم ايران را آدمھ

ی ئجز جنگ در عرصۀ رسانه ه اين نام ديگری ب.  از مسائل کشور آگاه سازدحتماً را داند و نيازی نمی بيند که مردم 

 دروغ تجلی می کند و سرانجام با بی اعتبار شدن رسانه ھا، ھيچ گزارشی حتی اگر درست باشد ۀندارد که به شکل رسان

نين شرايطی اعتمادی که بايد بين توده ھا و رسانه ھا وجود داشته باشد از بين اعتباری نخواھد داشت، چون که تحت چ

در ھر صورت اگر چنين مواردی صحت ).  تا محک تجربه آيدبه ميان–من بين خودم و توده ھا ميانبر زدم (رفته است 

، زيرا که خودشان با رفتارشان  حرکت می کننددالرداشته باشد، می توانيم نتيجه بگيريم که چين و ھند نيز در اتحاد با 

 دزد بازار نيست، البته که دزد دالرراه معامله با پولھای ديگر را بسته اند و نه اين که بخواھيم نتيجه بگيريم که بازار 

 در زمان پھلوی نفت را می خريدند، گران ھم می خريدند ولی بجای آن ايران حتماً . اصلی است ولی در اشکال ديگر

  .ئی خريداری می کردامريکاای بنجل بايد سالح ھ

در سال » انقالب مخملی« آغاز شد، و در چکوسالواکی به ١٩۶٨در سال » بھار پراگ«انقالبھای رنگی با ) ۵٧

 به عنوان ١٩٧۴ال طی سال گدر پرت» انقالب گل ميخک«پيش از اين .  انجاميد که نتيجۀ مستقيم آن است١٩٨٩

 از اين ديدگاه است که جنبش عموماً . بھائی که از ھمين نوع بودند از آن بيرون آمدندآزمايشگاھی عمل کرد که تمام انقال

 را در صربستان نگاه می کنيم که به سقوط رئيس جمھور ميلوسويچ انجاميد، و اين ٢٠٠٠بر سال و اکت۵ھای خيابانی 

ات نوين در فن آوری تصاحب را رقم می زند که به شکل گسترده بر اساس ابتکار» صلح آميز«نخستين انقالبھای 

قدرت تحقق يافته که بر اساس بسيج عمومی از طريق وسايل ارتباط جمعی در تمام شبکه ھای موجود ممکن گرديد 

تمام تمھيدات و تدارکات و پشتيبانی ). ن سلولی و غيرهولفيشبکه ھای انترنت پيش از پيدايش توئيتر يا فيس بوک، ت(

: دھی از خارج و از طريق بنيادھای مختلف برای دموکراسی تأمين می شد، مانند ھای مالی، لوژيستيک و سازمان

خانۀ آزادی، بنياد ملی برای دموکراسی، که در «ئی جرجس وروس يا امريکاانستيتوی جامعۀ باز متعلق به سرمايه دار 

جنگ .  می کردندعين حال روی ھدايت افکار عمومی و ابزار سازی آن در راستای اھداف سياسی شورشگر تالش

 قانون محدوديت تجمعات ٢٠١٢ جون ٧ برای پيشگيری به تاريخ تاسياسی که فدراسيون روسيه را مجبور ساخت 

انقالب « در گرجستان، و سپس ٢٠٠٣سال » انقالب گل رز«نمونه ھای تازه تر . عمومی را به تصويب رساند

 در مولداوی ٢٠٠٩يزستان که نتيجۀ مطلوبی نداشت، سال در قرق» انقالب گل الله «٢٠٠۵سال . در اوکرائين» نارنجی

 قتل تاجر و معامله گر بزرگ، رفيق حريری که بسياری از ناظران آن ٢٠٠۵سال . نيز طرفداران روسيه برکنار نشدند

ھا که به پانزده سال حضور نظامی سوريه با توافق غربی » انقالب سدر«را به انقالب رنگی نسبت می دھند، و اين بار 
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به دقت می توانيم تصور کنيم که در ھمين جريان انقالبھای رنگی، جنبش .  بر اساس معاھدۀ طايف پايان داد١٩٩٠سال 

ھای مختلف در تبت، برمه يا سين کيانگ از ھمين پدر خواندگی خارجی و پشتيبانی ھای سازمانی و لوژيستيک 

  .برخوردار بوده اند

  . نفر اعالم کرده است۵٢٠ يوتوب شمار افراد به قتل رسيده را تا يک پروندۀ سمعی بصری در: مترجم )۵٨

  »کالبد شکافی جنايت عليه صلح«: ژان ميشل ورنوشه )۵٩
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