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 .Iran's M آئينۀ ايران

 
    par Thierry Meyssan –  تی يری ميسان:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
   ٢٠١٣ دسمبر ٠١

    »زير چشمان ما«

    شصت و يکمين واقعه نگاری سياست بين المللی

  ايران تسليم شد  
د کف مرتب می زنند، تی يری ميسان که يکی از ئي و ايران به ادای تأ١+۵در حالی که رسانه ھا برای توافقات بين  

از ديدگاه او خيلی پوچ . دوستان شخصی محمود احمدی نژاد است، در اين رابطه دولت جديد ايران را تسليم شده می بيند

 سال سر سختانه پی گيری می کرد، ناگھان ٨عاتی که رئيس جمھور احمدی نژاد طی خواھد بود که تصور کنيم که مناز

ی اش قطع نظر کرده و در حال تعطيل کردن ئحقيقت اين است که ايران از تحقيقات ھسته . خاتمه يافته است

جز حذف ه لبته بکه در ازای آن چيزی دريافت کرده باشد، ا ی است، بی آنئساختارھايش در زمينۀ توليد انرژی ھسته 

به عبارت ديگر، کشور به زانو درآمده و . تدريجی تحريم ھائی که به شکل غير قانونی عليه ايران راه اندازی شده بود

  .تسليم شده است

  شبکۀ ولتر

  

  

   شيخ حسن روحانی در حال اعالم توافقنامۀ ژنو به مردم ايران- رئيس جمھور
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و، به استثناء اسرائيل، به شکل ھمگانی به يمبر در ژن نو٢۴ی ايران، طی ئامضای توافقات پيرامون موضوع ھسته  

تلقی کردند که  به شکلی عنوان پايان منازعات مورد استقبال قرار گرفت و عالوه بر اين طرفين مذاکره کننده واقعه را 

گوئی اين توافقات خيلی پيش از اينھا می توانست صورت پذيرد و گوئی تنھا شيوه ھای بيانی رئيس جمھور پيشين بوده 

  .که چنين امر ميمون و مبارکی را دچار اختالل می کرده است

ه نين تسامحاتی با جنگ جھانی روبدر نتيجه ممکن بود که تجارت بين المللی ايران در ھم شکسته شود و ما از روی چ

  .رو شويم

غربی ھا به ھيچ عنوان از ھيچ يک از مطالبتشان دست نکشيده اند، ولی ايران از : واقعيت امر البته خيلی متفاوت است 

 شده تنھا موقتی باشد، ايران از ساخت مرکز اراک، و از غنی ءحتی اگر متن امضا. تمام برنامه ھايش قطع نظر کرد

  ).١( درصدی و از فن آوری غنی سازی قطع نظر کرد ٢٠سازی 

خالف . ، انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئيس جمھور ايران، نفس تازه ای برای مدافعان انقالب خمينی بود٢٠٠۵سال 

، احمدی نژاد نه تنھا طرفدار سياست )٢٠٠۵-١٩٩٧(و خاتمی ) ١٩٩٧- ١٩٨٩(دو رئيس جمھور پيشين، رفسنجانی 

طی چند سال موجب ارتقاء . ی بود بلکه در خط فکری علی شريعتی رويکرد ضد امپرياليست نيز داشتاستقالل مل

نجامد که خاصه ی بيئ ايجاد سامانۀ توليد انرژی ھسته ی بهئاو موجب شد که تحقيقات ھسته . علمی و صنعتی کشور شد

 عالم بشريت بدون استفاده از ذغال، نفت و يا جھان سوم قابل بازتوليد باشد و استقالل انرژتيک را برای در کشورھای 

  .گاز فراھم سازد

رفسنجانی و خاتمی روحانی ھستند، . ھرگز به اندازۀ کافی اختالف بين جناح ھای ايرانی به روشنی مطرح نشده است

ھای جانشان طی تجاوزات عراق، پاسداران بودند که به ب. در حالی که احمدی نژاد به طيف پاسداران انقالب تعلق دارد

کشور را نجات دادند، در حالی که بخش روحانيت از امتيازات خود برای معاف کردن فرزندانشان استفاده می کردند که 

روت عظيمی را در اختيار دارد، و خود رفسنجانی ثروتمندترين فرد کشور ثبخش روحانيت . بھه فرستاده نشوندبه ج

 سال غرب ٨طی . ای مردم برخاسته اند و شيوۀ زندگی فروتنانه ای دارند از قلب توده ھ است، در حالی که پاسداران

در مورد احمدی نژاد به عنوان حريف سر سخت دچار اشتباه نبود، ولی در مورد خصوصيات او در اشتباه بود زيرا اين 

  .تعريف می کرد» آدم مالھا«رھبر را در عين حال به عنوان مردی راز و رمز مدار و ضد روحانی، و 

و از ) ٢(ی ايران را زير عالمت سؤال بردندئدر پاسخ به بلند پروازی ھای انقالبی احمدی نژاد، غربی ھا برنامۀ ھسته 

سازمان ملل متحد استفاده کردند تا غنی سازی ھای اورانيوم او را ممنوع کنند، با آگاھی به اين امر که ايران ذخيرۀ 

 توانستند ايران را از بھره برداری منابع خودش محروم سازند و از سوی به اين شکل می). ٣(عظيمی در اختيار دارد

بر اين اساس بر آن . ديگر می خواستند اين کشور را مجبور کنند که فلز گرانبھای خود را به قيمت نازلی به آنھا بفروشد

. شور راه اندازی کنندجانبه، يک سری تحريم بی سابقه برای خفه کردن ک شدند تا در شورای امنيت يا به شکل يک

عالوه بر اين اردوی تبليغاتی عليه احمدی نژاد را راه اندازی کردند تا او را به عنوان فردی خطرناک و ديوانه قلمداد 

  ).۴( سازماندھی کردند ٢٠٠٩سرانجام، به کمک رفسنجانی و خاتمی انقالب رنگی را طی سال . کنند

را تحريف کردند و مدعی شدند که گوئی او گفته است که می خواھد  ی نژادھمه به ياد دارند که چگونه سخنرانی احمد

  ).۵)(رويترز به دروغ اعالم کرد که او می خواھد اسرائيل را از نقشۀ جغرافيائی حذف کند(اسرائيل را نابود کند 

ده است که غربی ھا يا عالوه بر اين بايد از تحريفات کنگرۀ دربارۀ موضوع ھولوکاست ياد کنيم که گوئی او مدعی ش

معنويت را در جوامعشان از بين برده اند و مذھب جديدی پيرامون ھولوکاست ايجاد کرده اند، و با وجود حضور خاخام 

ھا در اين کنگره، او از منکران ھولوکاست تجليل به عمل آورده، بی آن که از نظرياتی ياد کنيم که به او در مورد 

  ).۶(ی برای يھوديان تبعيض خاصی قائل شده استيھوديان نسبت داده اند که گوئ
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گروه شيخ روحانی در عين حال نمايندۀ منافع روحانيت و بورژوازی تھران و اصفھان است، و خواب موفقيت اقتصادی 

حذف تدريجی تحريمات به اين گروه اجازه می دھد که از .  بيگانه استرا می بيند و با مبارزۀ ضد امپرياليستی کامالً 

و را به عنوان نوعی پيروزی می دانند که يقات ژنافوال حاضر تحردم برخوردار شوند، ايرانی ھا در م بانی وسيعپشتي

  . بايد موجب ارتقاء سطح زندگی آنھا شودمعموالً 

بليو بوش پيشبينی می کرد که طرح حملۀ جرج د. پی گيری می کننداّما غربی ھا ھمان اھداف ھميشگی خودشان را 

حمله خواھد ) با عبور از لبنان( و سوريه انستان و عراق را ويران می کند، سپس به شکل پی در پی به ليبي افغاءابتدا

از ديدگاه آنھا، تحريم ھائی که عليه ايران راه .  و سرانجام به سراغ ايران خواھد رفتا،کرد، و سپس سودان و سومالي

از ديدگاه آنھا . شت، ولی ابزار ساده ای بود برای تضعيف ايراناندازی کردند، اگر چه به بھانه ھای ترديدآميز تکيه دا

ی اش قطع نظر کرد و به تمام مطالبات ئتسليم شدن شيخ روحانی با معمر قذافی قابل مقايسه است که از برنامۀ ھسته 

ولی به ھمان شکلی که برای قذافی روی داد، واگذاری ھای شيخ روحانی . واشينگتن آری گفت تا از جنگ اجتناب کند

  . عليه کشور خودش به کار بسته خواھد شدبعداً 

به دليل اعتقادات سياسی بوده  معمر قذافی تصور می کرد که خصومت اياالت متحده عليه او ،در واقع از روی اشتباه

سال . ن کنندۀ تصميم جرج بوش بود ريشه در عرصۀ جغرافيای سياسی داشتييدر حالی که تنھا انگيزه ای که تع. است

به ھم پيمان واشينگتن تبديل شد و بازار داخلی ا ش را به روی شرکت ھای چند » عليه تروريسم« در جنگ ا، ليبي٢٠١٠

معرفی نکنند و چنين سياستی کشورش را از » ديکتاتور«ز کرده بود، ولی موجب نشد که قذافی را مليتی اياالت متحده با

  .به ھمين شکل، ھم پيمان شدن با اياالت متحده ايران را از جنگ دور نخواھد ساخت. بمباران نجات نداد

. نافع دولتی متمرکز خواھد شدطی چھار سال آينده، ايران رؤيای شريعتی و خمينی را به تاريخ خواھد سپرد و روی م

به دولت ھای عضو سازمان ھمکاری ھای » بيزنس«از تعھداتش نسبت به جھان عرب دست خواھد کشيد و برای 

به تدريج پشتيبانی ھای مالی و نظامی اش را از سوريه . خواھد گرويد) ترکيه، ايران، و تمام آسيای مرکزی(اقتصادی 

 از بين برد، آنگاه واشينگتن وقتی تھران خط دفاعی فرامرزی خود را کامالً . واھد دادو حزب هللا و فلسطينی ھا کاھش خ

  .دوباره به سراغ ايران خواھد آمد و بنای ناسازگاری از نو شروع خواھد شد
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