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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  تی يری ميسان:يسندهنو

  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ مارچ ١٦

 اوکرائين، فلسطين، سوريه
 جان کری بدون سياست، ولی با تاکتيک 

 )ايران در خطر تروريستی غرب(
  

آنچه امروز در .  منازعات ديگر قابل درک خواھد بود ر جھان جھانی شده، ھر منازعه ای در پيوند تنگاتنگ باد 

از ديدگاه تی يری ميسان، رجزخوانی ھای واشينگتن برای . اوکرائين به وقوع پيوسته از مناطق ديگری سر برمی آورد

 وادار سازد تا به نفع واشينگتن از منافع خودشان چشم جنگ عليه مسکو نيست، بلکه بر آن است تا اروپائی ھائی را

سعودی ھا و تمرکز و می تواند به عنوان بی اعتنائی به منافع يگوھای ژن و به ھمين گونه، ترک روند گفت. پوشی کنند

 .لۀ فلسطين تلقی شودروی حل مسأ

 ٢٠١٤ چ مار١٤|)سوريه(دمشق|شبکۀ ولتر

 

. سياست از پيش تعيين شده ای ندارد) تصوير او را ھنگام توقف در رم می بينيمدر اين (وزير امور خارجه جان کری 

او در ھر موردی در پی کسب پيروزی قطعی نيست بلکه به شکلی عمل می کند تا فرصت ھائی را برای پيش بردن 

امروز نه برای در اوکرائين، ) سيا(بر اين اساس، پس از پشتيبانی از کودتای سی آی ای . مھره ھايش فراھم سازد

آيندۀ کريمه بلکه به شکلی عمل می کند که بتواند در سطح اقتصاد جھانی برای شکست سياسی محلی خود بھره 

 .برداری کند

از يک سو در رابطه با اوکرائين غربی ھا را در مقابل روسيه : سه رويداد صحنۀ بين المللی را دچار اغتشاش کرد  

ديگر اعالم جنگ کردند، و سرانجام  ی خليج فارس به شکل مخفيانه عليه يکقرار داد، از سوی ديگر، دولت ھا

 نامزدی شھروندانی که طی جنگ کشور تصويب قانون انتخاباتی جديد توسط شورای مردم سوريه که مبنی بر آن عمالً 

 .را ترک کرده اند پذيرفته نخواھد شد

 نتوانستند -پنتاگونی–ئال تدارک ديده بود، ولی مخالفان  در ونزو- »انقالب رنگی«-اياالت متحده رويداد چھارمی نيز

  . به کار ببندددر نتيجه واشينگتن اين کارت را بايد بعداً . توده ھای مردم را با خود ھمراه سازند

 

 واشينگتن می خواھد شکست خود را در اوکرائين به پيروز اقتصادی تبديل سازد
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 گذاشتند، و سپس به شکل کودتا در چشم انداز خشونت ھای ميدانی ءه اجراغربی ھا بحران اوکرائين را تدارک ديده و ب

ژيست يسترات(ژی سون تسويروسيه با مھارت و با الھام از سترات. و خيابانی از طريق تلويزيونی به نمايش گذاشته شد

 سياسی کشور را پاسخ گفت، به اين معنا که بدون مبارزه کريمه را گرفت و مشکالت اقتصادی و) عھد باستان چين

با وجود رجز خوانی ھای گستاخانۀ بروکسل و واشينگتن، غربی ھا در دور دوم بازی . برای حريفان باقی گذاشت

 درصد از ٧زيرا اتحاديۀ اروپا : نخواھند کرد و روسيه را به شکل معنی دار به تحريم اقتصادی محکوم نخواھند کرد 

...) يميائیابزار، اتوموبيل، توليدات کميليارد يورو در اشکال ماشين آالت،  ١٢٣(توليداتش را به روسيه صادر می کند 

لمان، اانگلستان، ).  ميليارد يورو به طور کلی ھيدروکربور٢١٥(  درصد از توليدات روسيه را وارد می کند١٢و 

ن به شکل گسترده توسط دارائی مرکز تجارتی لند. لند، لھستان و فرانسه به ويژه تحت تأثير اين مبادالت ھستنداايتاليا، ھ

ھای روسيه سرمايه گذاری شده، و ھمانگونه که اطالعيۀ داخلی دان استريت نشان داده و توسط نشريۀ بريتانيائی عکس 

  شرکت ھائی مانند بريتيش پتروليوم، شل، شرکت انی، فولکسواگن،.برداری شده، در حال تبخير به سر می برد

در اياالت متحده، .  سقوط خواھند کرد- و حيلی ھای ديگر -ه کوم، ريفسن، يونی کردی کنتينانتال، زيمنس، دويچ تل

وضعيت بھتر است، ولی برخی از شرکت ھای چند مليتی مثل دومين شرکت تجاری کشور، اکسون، در روسيه به شکل 

 .شايان توجھی سرمايه گذاری کرده اند

 ۀھم. ر پيش گرفته است که مجبور به واکنش خواھد شددر ھر صورت، واشينگتن روش خيلی سرسختانه ای را د

ويکتوريا نوالند، جان (رويدادھا به شکلی صورت گرفت که گوئی کودتا توسط افراطی ھای رژيم تدارک ديده شده بوده 

 رو ساخت، ولی وضعيت جديد به او اجازه می داد که برایه  رئيس جمھور اوباما را با مشکل روبءو ابتدا...) مک کين

اغتشاشات : حل بحران اقتصادی به بھای متضرر ساختن ھم پيمانانش از فرصت غير قابل تصوری استفاده کند 

اوکرائين، اگر در سطح اقتصادی و سياسی به اروپا سرايت کند، بازتاب آن سرازير شدن سرمايه ھای موجود در قارۀ 

 ١٩٩٢ست که ھم زمان نظريۀ ولفوويچ در سال به عبارت ديگر موضوع چنين ا. اروپا به وال استريت خواھد بود

 را به کار ٢٠٠٩و نظريۀ کريستينا رومر سال ) جلوگيری کردن از اتحاديۀ اروپا که به رقيب اياالت متحده تبديل نشود(

 روی ١٩٢٩يعنی نجات اقتصاد اياالت متحده از طريق جذب سرمايه ھای اروپائی، مانند آنچه طی بحران (خواھند برد 

 به ھمين علت بايد منتظر توقف مناسبات ديپلماتيک بين واشينگتن و مسکو باشيم، دست کم به شکل ظاھری، و ).داد

 .٢٠١۴فشار قوی روی اروپای سال 

در چنين شرايطی نمی دانيم چگونه صلح عمومی در خاور نزديک می تواند به توافق برسد، در حالی که ھر مھرۀ 

که تاريخی برای آن تعيين شده باشد   برای سوريه بی آن٣و ياز اين پس، طرح ژن. شطرنج در جای خود قرار گرفته بود

 فلسطين توسط اتحاديۀ عرب که با بازشناسی اسرائيل به عنوان -اسرائيل» صلح« از سوی ديگر  .متوقف شده است

  . متوقف شده است-  در حال حاضر - مخالفت می ورزد  »دولت يھودی«

 

 ديگر افتاده اند اخوان المسلمين به جان يکدولت ھای خليج در مورد 

) ٢٠١٣(مبرقطر طی ماه نو. به راه افتاده) سفار(جنگ مخفيانه ای است که بين دولت ھای خليج : عنصر تازۀ ديگر 

امارات، عربستان سعودی و بحرين مناسبات ديپلماتيک خود را با . از کودتای اخوان المسلمين در امارات پشتيبانی کرد

نظر نمی ه ب. حالت تعليق درآورده و عالوه بر اين سعودی ھا يک حملۀ تروريستی در دوحه را ھدايت کردند هقطر ب

رسد که قطر بخواھد دست از حمايت اخوان المسلمين بردارد که واشينگتن تا پيش از آن که رھايشان کند، برای پيروزی 

 .را سازماندھی کرده بود» بھار عرب«آنھا 
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به يک ساک انباشته گره تبديل شده، به اين علت که رژيم ھای سلطنتی نمايش ) فارس(سياست دولت ھای خليج 

لعن و نفرين . روحوضی منافع دولتی را با بلند پروازی ھای شخصی و سليقه و ظرافت ھای دنيويشان مخلوط می کنند

فراموشی سپرده شده و امروز برای ه  بدل می شد بھائی که بين خدمتگذار دو مسجد مقدس و رھبر انقالب ايران رد و

گو می کنند، منازعۀ امروز روی محور اخوان المسلمين می گردد، و بايد دانست که اين جريان به عنوان  و آشتی گفت

 .به بازی گرفته شده است يک جريان ايدئولوژيک مطرح نبوده و تنھا به عنوان يک کارت 

  

 گو کند و  صلح گفت دی ھا دربارۀسوريه ديگر نمی خواھد با سعو

در مورد قانون انتخابات ) پارلمان(سومين عنصر تازه، اعالم تلويزيونی تصويب قانونی بود که توسط شورای مردم 

تصويب رساندند که مبنی بر آن کانديداھائی انتخابات رياست به نمايندگان ماده ای را . آيندۀ سوريه به تصويب رسيد

 شھروندانی را که طی دوران جنگ اين قانون جديد عمالً .  سال گذشته در سوريه زندگی کرده باشندجمھوری بايد طی ده

 . حذف می کند،از سوريه گريخته بودند

 واکنش نشان داد و اعالم کرد که چنين  اتحاديۀ عرب و سازمان ملل متحد، اخضر ابراھيمی فوراً نفرستادۀ ويژۀ نمايندگا

 .گو برای صلح خواھد انجاميد و انتخابی به توقف روند گفت

اگر چه در آن اشاره ای به قانون انتخاباتی . گوھای ژنو به شورای امنيت فرستاد و فرانسه طرحی را برای تداوم گفت

نظر می رسد که اين بار غرب آخرين تالش خود را به کار می بندد تا جنگ در سوريه را ه اينگونه ب. جديد نشده است

بازشناسی کرده و صلح را نيز به عنوان توافقی بين دمشق و مخالفان مصنوعی تلقی کند که در واقع » انقالب«به عنوان 

 . ساخته و پرداختۀ عربستان سعودی ھستندکامالً 

رژيم «گوی پيشين شورای ملی سوريه، بسمه قضمانی که در سفارتخانۀ سعودی تربيت شده، اطمينان داده است که سخن

 که بتواند انتخابات رياست جمھوری برگزار کند و بر اين باور است که اين شکست برای در وضعيتی نيست» دمشق

بر اين اساس، ناتو می تواند دوباره جلوی صحنه حاضر شود و . رژيم در حال جنگ به معنای ديکتاتور بودن آن است

 و ٢٠١١» کشتار« مانند  طراحی شده بود، علی رغم فرصت ھای از دست رفته٢٠٠٣به ھمان شکلی که سال 

 به ٢و يبا اين وجود، پس از آشتی با رياض، برگزاری ژن. ، به کار بشار اسد خاتمه دھد٢٠١٣سال » يميائیبمباران ک«

 .دلخواه خودش، واشينگتن دوباره نسبت به ھمکاران سوری برگزيده شده توسط سعودی ھا بی اعتنائی نشان می دھد

کاری که ممکن نيست، به ھمانگونه که تصرف کريمه ( بايد به سوريه حمله کند وجود نداشته باشد، غرب يا٣و ياگر ژن

، و يا وضعيت را به ھمين شکلی که ھست رھا خواھد کرد تا ده سال )ممکن نبود و آزمون آن را در ھمين تابستان ديديم

وده شده و از اين پس توسط جھاد طلبان رب» انقالب«ديگر ادامه يابد، و يا باز ھم ممکن است غرب مدعی شود که 

 .موضوع ضد تروريسم و منافع بين المللی و جھانی مطرح خواھد بود

در مورد جان کری نيز بايد دانست که او پيش از آن که ديپلمات باشد يک تاجر است، سياست از پيش تعيين شده نداشته 

 به راه حل ھای ديگر انتخاب نخواھد  نسبتمثل ھميشه، واشينگتن راه حلی را ترجيحاً . بلکه با تاکتيک پيش می رود

کرد، بلکه تمام امکانات خود را به کار خواھد برد تا نتيجه به نفع او تمام شود، و در عين حال برای روز مبادا گزينش 

گو کند، اين کار را با متحدان نظامی سوريه، يعنی  و اگر نمی تواند با روسيه گفت. ھای ديگر را نيز پی گيری می کند

 به ءگو می کند، ابتدا و از يک سال پيش وزارت امور خارجه با جمھوری اسالمی ايران گفت. ن انجام خواھد دادايرا

ولی اين روند به مقاومت مدافعان خمينی . شکل سّری در عمان، سپس به شکل رسمی با رئيس جمھور جديد روحانی

گو نمی کنيم، ما عليه امپرياليست ھا تا پای مرگ می  و تصادم کرده است که آنھا می گويند ما با امپرياليست ھا گفت
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با توجه به تضاد درونی ايرانيان، واشينگتن پيش روی ھا و عقب نشينی ھايش را افزايش داده تا نسبت به آنچه . جنگيم

 .گوھايش را به پيش ببرد و پيش از اين پيشبينی کرده بود با شتاب کمتری گفت

 عکس تضمين تداوم تصرفات اسرائيلی در هلۀ سوريه فوريتی وجود ندارد، بسأدر حل ماگر برای اياالت متحده 

که بر اساس : در اين مورد، ايران در وزارت امور خارجه يادآور شد . نظر می رسده سرزمين فلسطين امری حياتی ب

د، به شکل بسيار  حذف شده بو٢و يتھران که از ژن. دستور او، جھاد اسالمی ناگھان مرز اسرائيل را بمباران کرد

 جلسه ایدر چنين وضعيتی، سنای اياالت متحده در ده روز آينده . ی دعوت شدئگوھای منطقه  و اساسی تری برای گفت

از روی ترکيب طرح موضوع می توانيم حدس بزنيم که . برگزار خواھد کرد» ويسوريه پس از ژن«پيرامون موضوع 

 کارشناسان اتاق فکری اسرائيل در واشينگتن را ،سناتورھا.  بسپاريمفراموشیه را ب» گوی صلح و گفت«بايد تداوم 

ا نخواھند خالف عادت ھميشگی، وقتی موضوعی به خاور نزديک مرتبط می شود، فرا نخوانده اند و پای صحبت آنھ

ژی يتوالن پروندۀ وزارت امور خارجه را دعوت کرده اند، يعنی بھترين کارشناسان سترانشست، بلکه اين بار مسؤ

 .جنگ چريکی، و يکی از کارشناسان اصلی و متخصص ايران

يعنی فداکردن : منطقه، اگر چنين امری ممکن باشد، آميخته به تخيالت جان کری خواھد بود » صلح«طور مشخص، ه ب

حسن نصرهللا عليه اين بی عدالتی اخطار داده است، ولی چه کسانی مخالفت . جای تصرفات يھودیه خلق فلسطين ب

 واھند کرد در حالی که رھبران اصلی فلسطينی راه خيانت را در پيش گرفته اند؟خ

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١۴ چ مار١۵

 


