
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 
 par Thierry Meyssan - تی يری ميسان

  حميد محوی: برگردان و پينوشت از
 ٢٠١٤ نومبر ١٧

 

 آيا واشنگتن جھان عرب را به رياض و تھران خواھد سپرد
Washington va-t-il confier le monde arabe à Riyad et Téhéran ? 

: خود نزديک می شود، تی يری ميسان به بررسی نتايج آن می پردازد   به پايان ١+٥ھای مذاکره در حالی که تاريخ 

پشت اتھامات موھومی مبتنی بر ساخت بمب اتمی، واشنگتن به تحديد حوزۀ نفوذ انقالب ايران اميدوار بود، ولی با توجه 

در . ، سياست تعليق توازن نيروھای حاضر در منطقه را در پيش گرفته است٢٠٠٦به شکست ھای نظامی اش از سال 

نتيجه، واشنگتن جھان عرب را بين طرفداران عربستان سعودی و طرفداران ايران تقسيم خواھد کرد، ولی به اين شرط 

 .ديگر دخالت نکنند که دو جبھه در مناطق نفوذی يک

  )سوريه( دمشق / المللی ولترشبکۀ بين

 

 ھا در عمانمذاکره 

و در شامات به دليل امکان امضای توافقی بين پنج عضو دائمی شورای ) فارس(تمام بحث و جدل ھای سياسی در خليج 

 .مبر، به حالت تعليق درآمد نو٢٤لمان با ايران، در روز اامنيت به عالوۀ يک 

، اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه بر آن شدند تا از ٢٠٠٥ست جمھوری در سال  برای ريامحمود احمدی نژاداز انتخاب 

با آگاھی به . جمھوری اسالمی برای صدور انقالب اسالمی و زير عالمت سؤال بردن بی نظمی جھان جلوگيری کنند
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ی غير ئھسته جوی اختراع نوع جديدی از توليد انرژی  و اين امر که متخصصان علمی ايران، از جمله، در جست

آزاد سازد، ولی بی ھيچ دليل موجھی ايران را به تالش » غرب « نظامی ھستند تا سرانجام جھان سوم را از سلطۀ 

مجازات ھائی که عليه ايران اعالم کردند اقتصاد ايران ولی به . برای دستيابی به جنگ افزار اتمی متھم می کنند

  .ھا بوده اندمذاکره البته چين و روسيه ھميشه موجب تعديل .  قراردادلمان را قوياً تحت تأثيراھمينگونه اقتصاد 

 مذاکراتپس از اين . ھای دو جانبه بين واشنگتن و تھران به شکل سّری در عمان برگزار شدمذاکره  ٢٠١٣در ماه مه 

 حسن م شد تا شيخ برای انتخابات رياست جمھوری ممنوع اعالاحمدی نژاد رئيس کابينۀ اسفنديار مشائیسّری، نامزدی 

 نخستين حسن روحانیدر اينجا بايد يادآوری کنيم که شيخ .  بتواند در نبود رقيب جدی به راحتی برگزيده شودروحانی

  .رابط ايران با اسرائيل در داد و ستدھائی بود که بعداً به ماجرای ايران کنترا يا واترگيت شھرت يافت

، واشنگتن با نيک حسن روحانی و پيش از نتيجۀ انتخابات و گزينش شيخ  ممنوع اعالم شدمشائیاز وقتی که نامزدی 

گروه نمايندگان ايران به زودی می پذيرد که درھای .  به شکل مثبتی تحول يافت١+٥ مذاکراتخواھی به ميدان آمد و 

  .باز بگذارد» غربی«به روی کارشناسان را ی ا ش ئمراکز پژوھش ھسته 

 شد مذاکره مستقيماً پيرامون فروش گاز ايران به اروپا با واشنگتن وارد ١+٥رج از گروه  خاشيخ روحانیبر اين اساس 

به طوری که اروپا بتواند از وابستگی به گاز روسيه آزاد شود و در عين حال از سھم گاز چين نيز کاسته شود و اين 

 با ھمقطار اتريشی خود شيخ روحانی  عمومی سازمان ملل متحد،جلسۀدر حاشيۀ . کشور را با کمبود گاز مواجه سازد

در .  می کندمذاکرهمالقات می کند و دربارۀ امور مالی برای پيوند زدن منابع گاز ايران به لوله ھای انتقال گاز نوباکو 

 در مصاحبه شيخ روحانی دو جانبۀ ايران و اياالت متحده معترض شده بود،   پشت پرده ومذاکرات  مقابل مسکو که به

  .ک شبکۀ روسی اطمينان داد که کشورش قصد ندارد روسيه را از بازار گاز اروپا حذف کندای با ي

  . می کندمذاکره را به درازا می کشاند و ھم زمان با گروه ھای سعودی ١+٥ مذاکراتبا اين وجود، اياالت متحده 

بر اساس .  ناپذير منتشر کردهمذاکر موضوع ١١بر، رھبر انقالب، آيت هللا علی خامنه ای فھرستی از ودر ماه اکت

ی غير نظامی متوقف نخواھد شد و روی غنی سازی اورانيوم غير نظامی ئمندرجات اين فھرست پژوھش ھای ھسته 

به عبارت ديگر ايران حاضر است از توسعۀ نظامی خود چشم پوشی کند . ھيچ گونه داد و ستدی صورت نخواھد گرفت

  .م پوشی نخواھد کردولی از توسعه در امور غير نظامی چش

زيرا نه تنھا برای حذف مجازات ھای بين . نظر می رسد که رھبر مانع طرح گاز ايران شده ولی بايد با آن مدارا کنده ب

المللی که به شکل وخيمی کشور را زير فشار قرار داده بلکه به ويژه به اين علت که اياالت متحده در صورت شکست 

 شبکۀ تلويزيون غربی به زبان فارسی آمادۀ ٨٠بيش از . زی ايران تدارک ديده استچنين طرحی، برای بی ثبات سا

  .اعمال خشونت عليه کشور ھستند، ھم زمان تروريست ھای مجاھدين خلق نيز کاميکازھای خودشان را آماده می کنند

ونی در منطقه بسنده کرده و نظر می رسد که واشنگتن به تثبيت وضعيت کنه ن شده، بيييک ھفته مانده به پايان زمان تع

جھان عرب بين ايران و عربستان سعودی تقسيم خواھد شد، دولت ايران . ھم زدن توازن نيروھا نيسته در پی ب

  .پدرخواندۀ شيعيان و دولت عربستان سعودی پدر خواندۀ اھل سنّت تلقی خواھد شد

متيازات برای ھر يک از طوايف سعودی را حل کرده لۀ جانشينی شاه عبدهللا با تضمين حفظ وراثت و اأاوباما مسدولت 

  . و به ھمين گونه نفوذ ايران را نيز حفظ می کند ولی به اين شرط که از توسعۀ نظامی خود قطع نظر کند است

 زيدی يمن است و نام ۀيا شباب المؤمنين نام گروھی از مبارزان شيع(از اين پس با نيک خواھی مبارازن حوثی 

)  توسط نيروھای ارتش يمن کشته شد٢٠٠٤ گرفته اند که در سال حسين بدرالدين حوثیرھبرشان خودشان را از 

پارچه در يمن با احزاب سنی شرکت   رسانده و پذيرفته اند که در چھار چوب دولتی ملّی و يکءتوافقاتی را به امضا
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با اين . در دست رقيبای آنھا باقی بماندپس از تسخير پايتخت، پيشروی ھايشان را متوقف کردند تا عدن . داشته باشند

  .حساب، آنھا از تنگۀ باب المندب و تسلط بر دريای سرخ چشم پوشی کردند

 پذيرفته و به مرحلۀ اجرائی درآيد، تمام جبھه ھا در منطقه، پس از سال ١+٥اگر توافق ايران و اياالت متحده توسط 

سنی ھا ھمواره بايد وھابی . يچ يک از مسائل اساسی حل نخواھد شدولی ھ. ھای پر تالطم گذشته نفسی تازه خواھند کرد

ھا را به عنوان مسلمان بپذيرند، و شيعيان نيز بايد اقتدار ايران را بپذيرند، در حالی که حتی در تھران کمال مطلوب امام 

شت و نه شکست خورده، نه جبھۀ پيروزمند وجود خواھد دا. خمينی به حالت تعليق درآمده به صف انتظار پيوسته است

به ويژه ترکيه که به دليل محکوميتش در پافشاری عليه . ولی برخی بازيگران در جبھۀ خودشان شکست خواھند خورد

  .سوريه، اقتدار خود را بين سنی ھا از دست خواھد داد

  .مکن خواھد ساختبرای اياالت متحده توقف توازن نيروھا در جھان عرب، آرايش نيروھايش را عليه روسيه و چين م

  

  

  پی نوشت حميد محوی

ی ئ موضوع ھسته ءبا نگاھی سريع به تحليل تی يری ميسان می توانيم دست کم دو نکتۀ مھم را استخراج کنيم، ابتدا

يعنی . البته تحليل تی يری ميسان صحيح است و می توانيم اتھامات وارد شده به ايران را موھومی تلقی کنيم. ايران است

تھاماتی که خيل اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور در رسانه ھايشان ھميشه و مثل تمام موارد ديگر پا به ھمان ا

پای رسانه ھای امپرياليستی و آتالنتيستی تکرار می کردند و ھمچنان به اين حرفۀ شريف نوکری و خيانت تمام وقت 

 .ادامه می دھند

در اين مورد پيش از . داً موھومی بدانيم، بخش مھمی از حقيقت را نديده گرفته ايمبا اين وجود اگر چنين اتھاماتی را اکي

اين مطالبی نوشته ام و در اينجا نيز بی آن که اميدی به شنيده شدن اين تحليل داشته باشم و خاصه بی آن که اميدی به 

ليستی به رھبری اياالت متحده حتی در ژی غرب امپريايسترات: عملکرد عينی چنين نقدھائی داشته باشم، تکرار می کنم 

يعنی حاکميت دين اسالم در ايران و حاکميت طبقۀ بورژوازی کمپرادور که ھر دو با منافع (صورتی که ايران 

می را ومی ملّی قطع نظر کرده باشد و حاکميت ابرقدرت ھای اتواز دفاع ات) امپرياليستی و نو استعماری مدارا می کنند

می توانيم اميدوار باشيم که حتی واليت فقيه ايران نيز می داند . ژی کافی نخواھد بودي ديدگاه آن ستراتپذيرفته باشد، از

ی ايران و تخريب موشک ھای ايران و حتی تخريب تمام ھواپيماھای نسل چھارم دوران ئکه تعطيل کردن مراکز ھسته 

فنگ ھای ماقبل تاريخ ارتش نيز چيزی را در پارينه سنگی باالئی در نيروی ھوائی ايران و حتی تخريب تمام ت

  .ر نخواھد دادييژی امپرياليست ھا تغيسترات

برای آنھائی که می خواھند اصل قضيه را بدانند، بايد بگويم که اين داستان قدمت بيشتری دارد و به اندازه ...اصل قضيه 

 می رسد که چرا اين ھمه خودمان را به نظره ای در زندگی روزمرۀ ما جھان سومی ھا حضور دارد که جای شگفتی ب

لمانی دربارۀ ادبيات مدرن ايران نوشته و ترجمۀ بسيار بدی از آن ا در تزی که به زبان بزرگ علوی. نادانی می زنيم

نيز به زبان فارسی منتشر شده، دربارۀ راه آھن ايران می گويد که در اواخر قرن نوزدھم و يا اوايل قرن بيستم، روس و 

ندازند و يا اساساً ايران را از داشتن راه آھن محروم اد راه آھن ايران را به تعويق بيس با ھم تبانی کردند که ايجانگلي

  .سازند

ژی يزيرا سترات. ی ايران نيز در ادامۀ ھمان داستان قديمی راه آھن قابل بررسی می باشدئداستان توليد انرژی ھسته 

کاری ندارد، خصوصاً » یئبرنامۀ ھسته « خبرگانی به -  و -غرب امپرياليستی، غرب سرمايه داری و نظام طبقاتی 

ولی . البته دروغ پردازی می کند تا سياست ھايش را پياده کند. ی نظامی نيز عمالً در کار نباشدئوقتی که برنامۀ ھسته 
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در واقع متوجه رشد نيروھای مولد ايران و در نتيجه » یئھسته «ژی امپرياليست ھا در مورد پروندۀ ينگاه سترات

اصل قضيه اين است که رشد نيروھای مولد به چه مرحله ای رسيده تا در صورتی که تصميم . استقالل ايران است

معی ی و يا جنگ افزار کشتار جئبگيرد، در چه بازۀ زمانی می تواند به ساخت اين و آن و از جمله جنگ افزار ھسته 

ی نيست، ولی برای ئلمان فکر کنيم که گرچه دارای سالح ھسته ادر اين مورد می توانيم به . برای دفاع ملّی نائل بيايد

ی برای ايران، دقيقاً، مشخصاً و بی ھيج ئدر ھر صورت منع توليد انرژی ھسته . ی می سازدئسالح ھسته  فرانسه 

ن منطقی که منع نقد مذھب می تواند منع ھر گونه نقد و در نتيجه منع بر اساس ھما. ابھامی منع ھر گونه پيشرفت است

عالوه بر اين ھر گونه . به اين علت که نقد موتور پيشرفت است. ھر گونه پيشرفتی در ايران و يا ھر کشور ديگری باشد

شد و واند گسترش يابنده بای می تئمحدوديتی برای نقد می تواند گسترش يابنده باشد، ھمان گونه که بمباران مراکز ھسته 

نھای ايران شروع شود و يا با آن ھمراه باشد، يعنی راه بمباران کودکستانجامد و يا اساساً از به تخريب تمام زير بناھا بي

دست کم از جنگ دوم جھانی غرب به نيروھای نظامی . و روشی که کامالً به شيوه ھای جنگی غربی ھا تعلق دارد

خسارت «در رسانه ھای غربی اصطالح . ژی بر اساس کشتار مردم غير نظامی استيستراتحمله نمی کند، بلکه 

 دادند، در   انجامايعنی کاری که در ليبي. را برای آن انتخاب کرده اند که در اذھان عمومی قابل قبول جلوه کند» جانبی

نيم که کدام جريان ھا بوده و يا ھستند که حاال بايد ببي. عراق و در افغانستان و حاال ھم در سوريه و دوباره در عراق

. در اينجا به روشنی می بينيم که جھان امپرياليستی در پيوند با جھان مذھب عمل می کند. مانع نقد و پيشرفت می شوند

ھمان گونه، و دقيقاً ھمان گونه که اپوزيسيون سازی ھای غرب محصولی فراتر از محصوالت خود . خواھی نخواھی

می ايران توليد نکرده و ھر دو جبھه در خلع يد از فاعل انسانی در زمينۀ فرھنگ و ھنر در گسترده ترين جمھوری اسال

  .ديگر در پيوند تنگاتنگ عمل می کنند مفاھيم با يک

 می کند، زيرا او را به نمايندگی بورژوازی کمپرادور مذاکره حسن روحانیبه ھمين علت نيز غرب امپرياليستی با شيخ 

روشن است که اين نوع بورژوازی که از بطن استعمار بيرون آمده به شکل بنيادی با توليد، کار، . ان فرستاده اندبه ميد

با اين حساب که ھميشه در محاسبات و مبارزات طبقاتی بايد به ياد . (آموزش و خالقيت خصومت آشتی ناپذير دارد

، اپوزيسيون ھای )بورژوازی کمپرادور(طبقۀ حاکم ايران  ۀ داشته باشيم که از ديدگاه ايدئولوژيک، بارزترين نمايند

متأسفانه به دليل بسته بودن جامعۀ ايران، به شکل متناقضی ھمين اپوزيسيون ھای . ايرانی در خارج از کشور ھستند

د و جبھۀ  اختناق تنھا پيشگامان را تھديد می کنپنتاگونی ھستند که می توانند از ديوارھای ايران نفوذ کنند، عمالً 

پوزيسيون و اپوزيسيون پنتاگونی دست کم روی اين موضوع با يکديگر در ھمکاری و ھمآھنگی سياست ھايشان را به 

  .)پيش می برند

البته تی يری ميسان مانند تمام فرانسوی ھا ايران را يک . نکتۀ دوم سياست انجماد توازن نيروھا در جھان عرب است

 چنين نگرشی به ايران چندان ھم از واقعيت به دور نيست، زيرا ايرانی ھا گرچه البته. کشور عربی تصور می کند

  سال با از خودبيگانگی ناشی از تسلط فرھنگ عرب از طريق حاکميت قدرتمدارانه و١٤٠٠عرب نيستند، ولی طی 

اسالم در نخستين سال . تندرو بوده و ھسه حتی می توانيم بگوئيم تروريسم اجتناب ناپذير و انکار ناپذير دين اسالم رو ب

 و پدر   مرد ايرانی از نياکان ما را سر بريد و به زنانی که عزا دار شوھر و يا برادر٤٠٠٠٠حمله به ايران در استخر 

 ھايش تدفاتر خدا ھميشه آي) . ٤٢ص . اسالم در ايران: پطروشفسکی( خود بودند تجاوز کرد و آنھا را به بردگی کشيد

بررسی چگونگی و عوامل متعدد از .  خدا ھم حرف آخرش کشتار جمعی استهتی می فرستد و ھميشرا با باند تروريس

يک  ) به عنوان ايدئولوژی طبقاتی(در رابطۀ بين ايرانيان و حاکميت دين اسالم ) به ويژۀ در زمينۀ زبان(خودبيگانه زا 

  .موضوع تمام عيار را تشکيل می دھد
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 در مورد منجمد سازی توزان نيروھا در جھان اسالم متمرکز شويم و امريکاژی يتولی در اين ياداشت بايد روی سترا

ی مانند عربستان سعودی و ايران مستقيماً ئ نيروھای منطقه  ژی انجماد توازنيبايد به روشنی ببينيم که چگونه اين سترات

که معرف حضور ھمگان » وينخاورميانۀ ن«به انضمام طرح » بازی بزرگ استعماری«ژی يدر پيوند با ھمان سترات

 در پی بر پا کردن جنگ شيعه و سنی بوده و چنان که امريکاروشن است که . می باشد قرار می گيرد و تحول می يابد

در پيوند با ايدئولوژی طبقاتی و نظام سرمايه داری در اتحاد با ھمين ) شيعه و سنی و غيره(می بينيم امپراتوری اسالم 

  .سياست است

 بيش از تمام درآمد حاصل از فروش نفت دو کشور دالر ھمان گونه که طی جنگ ايران و عراق ده ھا ميليارد در نتيجه

طی قرن بيستم بر باد رفت و يا به حساب بورژوازی کمپرادور ريخته شده، ھمين برنامه برای منابع گاز ايران نيز پياده 

ناگفته پيداست که چنين وضعيتی بی  . يچ مفھومی جز اين نداردانجماد توازن نيروھا بين ايران و عربستان ھ. خواھد شد

گمان موجب توقف و يا سير قھقرائی نيروھای مولد در ايران و به ھمين گونه در کشورھای عربی خواھد شد، يعنی 

 دور پيامدی که بيشتر به نفع تداوم حاکميت دين و شکوفائی ابتذال طبقۀ استعماری يعنی بورژوازی کمپرادور را در

اين سياست را بايد در چشم انداز ذخيرۀ سوخت فسيلی و گاز طبيعی موجود در خاورميانه در . دست ھا نشان می دھد

  .نظر بگيريم

، سوريه اليبي. اين ذخيرۀ سوختی ھمچنان موجب اقتدار فزايندۀ ابر قدرت ھا و تضعيف کشورھای جھان سوم خواھد شد

از . ن رفته اند و حيات آنھا از اين پس بستگی به توافقات قدرت ھای بيگانه داردو عراق به عنوان قدرت تقريباً از بي

 نخستين رئيس جمھور جمھوری اسالمی ايران بنی صدردر مورد ايران نيز تحليل . افغانستان که ديگر حرفی نمی زنيم

ه می گويد نظام حاکم برای را در مورد جنگ ايران و عراق شايد بايد با دقت بيشتری مورد توجه ما قرار بگيرد، ک

چنين شکستی شايد بی ارتباط با . و نمی توانست در پيروزی جنگ را تمام کند» شکست می خورد«تداوم حاکميتش بايد 

البته بررسی موضوع . (يعنی شکستی که در تخيل مذھبی عين پيروزی تلقی می شود.  نباشدامام حسينۀ شکست اسطور

نگ تحميلی و غيره ھنوز می تواند به عنوان يکی از مسائل بسيار مھم مورد بررسی  ساله يا ج٨آغاز و پايان جنگ 

  ).قرار گيرد

کس  حال پرسش اين است که چگونه پيشگامان ايران می توانند با چنين وضعيتی مقابله کنند ؟ من راه حلی برای ھيچ

بی جھت شعار . که ھيچ اميدی نيستولی من خودم از نقطۀ آپوکاليپتيک حرکت می کنم، از اين نقطه ای . ندارم

له تبديل أبه مسله وقتی واقعاً أال سرنگونی و فروپاشی است ولی مسبرای من ھمه چيز در ح. نمی دھم» سرنگون باد«

ساختمان . می شود که ما بخواھيم يک اتاق را رنگ بزنيم و يا بدتر از آن يک ساختمان مقاوم در مقابل زلزله بسازيم

و اکيداً . خودم می گويم با نااميدی بايد کار کنمه من ب. غای استثمار انسان از انسان که جای خود داردسوسياليستی و ال

  .اميد واری در شرايط کنونی غير اخالقی ترين قول و قراری است که فقط برازندۀ خدا پرستان است. نبايد اميدوار باشيم

ول ؤفراموش می کنند که مسگاھی — اسالم در ايران —البته بايد يادآوری کنم که طيف معترض به دين و مذھب 

دانستن مذھب برای تمام عقب ماندگی ھا و مشکالت کافی نيست، اپوزيسيون ھای پنتاگونی گفتمان بسيار معترضانه ای 

ولی . عليه مذھب از خودشان نشان می دھند، بی آن که نظام سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی را زير عالمت سؤال ببرند

جايگزين مذھب چيست ؟ آيا يک جامعه يا گروه وابسته به امپرياليسم جھانی . شکل ھميشه مشکل جايگزينی نيز ھستم

من فکر می کنم که . که در برخی موارد به وابستگی خودشان نيز اعتراف می کنند، آيا جايگزين مناسبی می توانند باشد

انسان ھای وابسته و نا آگاه به ھيچ عنوان نمی توانند آلترناتيو . جايگزين مذھب، شناخت، عدالت اجتماعی و قانون است

نظر می رسد، ولی تا ه امروز با توجه به جھانی شدن جھان، اگر چه طرحی شکست خورده ب. مؤثر و مناسبی باشند
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ت فروپاشی قطعی ھنوز فاصله داريم و تا فروپاشی که آيندۀ آن ھنوز روشن نيست، در حال حاضر شناخت به مقوال

  .اطالعات و آموزش بيش از پيش به مقوالت اقتصادی تعلق دارد. اقتصادی وابسته است

به ھمين علت عدالت اجتماعی يا دموکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر بايد در صفوف کمونيست ھا به سنگر کمپوزيتی تبديل 

ای آخرين مبارزات تاريخی به ميدان امروز تنھا کمونيست ھا ھستند که با چنين آرمانی خستگی ناپذير تر ھرگز بر. شود

  .می آيند تا تماشای نخستين گام بشريت را در نخستين فاصله ھای قطعی از بھيميت ممکن سازند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ نوامبر١٦

  


