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 Political سياسی

 
  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٥ مارچ ٣١

  جنگ داخلی عرب  
La guerre civile arabe  

ژی دولت ھا، ي بود، تی يری ميسان نشان می دھد که فراسوی ستراتبا بازخوانی موضوعی که پيش از اين مطرح کرده

مردم جھان عرب به دو جبھه تقسيم شده است که نه از مبارزۀ طبقاتی منشأ می گيرد و نه متأثر از مقاومت در مقابل 

 در حال با بمباران يمن توسط عربستان سعودی منازعه ای. صھيونيسم است، و نه حتی شباھتی به جنگ مذھبی دارد

اين دو جبھه پيرامون : ده بود کس آن را پيشبينی نکر عموميت يافتن است که حاکی از شکافی اجتماعی است که ھيچ

  .لۀ حقوق زنان در حال شکل گيری می باشدأمس

  ٢٠١٥ چ مار٣٠/)سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

   

با اين وجود پس . د محافظ او بود که از زنان تشکيل شده بود عليه اسالمگرايان گارانماد مبارزۀ معمر قذافی رھبر ليبي

از اعدام بی دادگاه او، ناتو جنايات خود را در پيشگاه افکار عمومی غرب به اين شکل توجيه کرد که گوئی اين زنان 

سارت  فاحشه ھائی بودند که در چنگ يک بيمار جنسی در ا،جنگجوئی که قذافی پيرامون خود به نمايش می گذاشته

 در کتابش Annick Coljeanاين تبليغات با تنھا گزارشی که روزنامه نگار لوموند انيک کولژان . به سر می بردند

  .منتشر کرده بود شروع شد و گسترش يافت

با اين وجود، القاعده . غربی ھا برای بمباران يمن توسط عربستان سعودی و تصرف ادلب توسط القاعده دست زدند 

در نتيجه بايد پرسيد که چه روی . مبر شناسائی شده است سپت١١ول ؤزمان تروريستی ضد سعودی و مسًرسما يک سا
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داده است که ھواداران اسامه بن الدن مانند دورانی که عليه شوروی در افغانستان می جنگيدند، اين بار به مناسبت 

  ده اند ؟تبديل ش » مبارزان آزادی«تسخير ادلب در سوريۀ بشار اسد دوباره به 

کشتارھای ديوانه واری که در : د می کند ئيمتأسفانه واقعيت رويدادھا در محل آنچه را که دو ھفتۀ پيش نوشته بودم تأ

تمام جھان عرب روی داده به طبقات اجتماعی، شکاف ھای ايدئولوژيک و يا حتی به تمايالت مذھبی ھيچ ارتباطی 

اندک . ر داده اند و به جبھۀ ديگری پيوسته اندييوضع گيری خودشان را تغاز چھار سال پيش، بسياری از مردم م. ندارد

  .ًاندک مسائل روشن شده و خط مرز تازه ای آشکار می شود، بی آن که مردم واقعا به آن آگاھی داشته باشند

 ٩٠ ھای طی سال.  جھان عرب به دو اردوگاه بين طرفداران اياالت متحده و شوروی تقسيم شده بود٥٠طی سال ھای 

ولی جرج بوش و ديک چنی در منطق منافع دولتی به نفع . بين دو جبھۀ طرفداران اسرائيل و جبھۀ مقاومت تقسيم شد

  .ما امروز ميوۀ سياست بارک اوباما را می چينيم. منافع شرکت ھای نفتی شکاف ايجاد کردند

رژيم ھای سلطنتی . حقوق زنان ھستيمما امروز شاھد خيزش خشونت آميز طرفداران چند ھمسری عليه طرفداران 

عرب و اخوان المسلمين مدافع جامعه ای مرد ساالر ھستند، در حالی که ايران و ھم پيمانانش خواھان جامعه ای نوين 

می توانيم اين . ن سرنوشت توليد نسل به عھدۀ خود زنان و مردان بوده و از ديدگاه قانون برابر ھستندييھستند که و تع

  .به ھر سوئی به گردش درآوريم، ولی در دو جبھه شکاف ديگری وجود نداردمسائل را 

   

  برخورد دو جھان بينی 

، معمر قذافی )مصر(، حسنی مبارک )تونس(زين الدين بن علی : چه عنصر مشترکی در اھداف غرب ديده می شود 

جز ه ؟ ھيچ، ب) يمن(عبدالملک الحوثی ، )بحرين(، شيخ علی سلمان )عراق(، نوری المالکی )سوريه(، بشار اسد )اليبي(

دولت ھای عضو شورای : غربی ھا از چه جبھه ای پشتيبانی کرده اند . اين که ھمۀ آنھا مخالف چند ھمسری بودند

  .و اخوان المسلمين که ھمه از جبھۀ طرفداران چند ھمسری بوده و ھستند) فارس(ھمکاری خليج 

رب را به دو جبھه تقسيم کرده، به استثناء عراق و مصر، ھمين موضوع چند امروز تنھا و يگانه خط شکافی که جھان ع

ًرسما از . ًدر عراق، اياالت متحده ھنوز مشخصا ھمکار خود را انتخاب نکرده است. ھمسری و تک ھمسری است

ند ه ياد کرده احيدر آبادی عليه داعش پشتيبانی می کند، ولی رسانه ھای ايرانی و عراقی از بازی دوگانۀ اياالت متحد

در مورد مصر، رئيس جمھور سيسی ھنوز بين . ًعمدا برای داعش سالح پياده کرده و سربازان عراقی را کشته اند: که

بينش شخصی خود که طرفدار حقوق زنان می باشد و پشتيبانی مالی سعودی ترديد دارد، زيرا پول سعودی ھا برای 

  .اقتصاد کشور ورشکستۀ مصر ضروری خواھد بود

  

  تبليغات دراز مدت چشم ھای ما را بسته است

با اين وجود در . ما در مورد يکی پنداشتن قوانين و موازين پوشش زنان در ايران و عربستان سعودی در اشتباه ھستيم

 يعنی حتی پيش از برخی —ن زاد و ولد به حقوق زنان تعلق گرفت ييايران از ھمان نخستين سال ھای انقالب تع

 در ايران زنان خيلی بيشتر از مردان در دانشگاه ھا حضور دارند و در مقامات عالی رتبه فعال —روپائی کشورھای ا

  . عکس در عربستان سعودی زنان از ھيچ حقوقی برخوردار نيستندهب. ھستند

ديگر به  يکما به اشتباه فکر می کنيم که جھان مسلمانان به شيعه و سنی تقسيم شده و ھر دو جنگ بی امانی را عليه 

ولی در يمن، حوثی ھا، گرچه در سطح ملی اکثريت را تشکيل می دھند، بی آن که از پشتيبانی نيروی . راه انداخته اند

و در . سنی قدرتمند برخوردار باشند نمی توانستند صنعا و عدن را تسخير کنند که در اين دو شھر در اکثريت ھستند

  .به پشتيبانی ايران از سنی ھا تشکيل شده که عليه تکفيريست ھا می جنگندارتش عرب سوريه   درسد ٧٠سوريه نيز، 
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و مشاور معنوی و مذھبی شبکۀ تلويزيون قطری ) اخوان المسلمين(يوسف قرضاوی رھبر براداران مسلمان  

محمد طی اردوگاه انتخاباتی . الجزيره، در زمينۀ چند ھمسری و کتک زدن زنان به شھرت کارشناسانه دست يافته

مرسی در مصر، در سخنرانی ھايش در ميدان تحرير قاھره می گفت که اولويت سياسی مبارزه عليه اسرائيل نيست 

اپوزيسيون ميانه رو «او را در اين عکس به عنوان مھمان افتخاری طی گردھمآئی . بلکه کشتن ھمجنسگرايان است

  .می بينيم» سوری

 — پيش از ھر تصميم قانون گذارانه —توانيم ترديدھائی را سزاوار بدانيم تونس می » انقالب«با ديدن نخستين اقدام 

چند  بود که به محض رسيدنش قانون ) اخوان المسلمين(سازماندھی برای بازگرداندن راشد غنوشی از برادران مسلمان 

  .ھمسری را پيشنھاد کرد

می توانيم شگفت زده شويم وقتی ديديم که اعضای حزب بعث سوريه عليه دولت موضع گرفتند يا وقتی کمونيست ھای 

با اين وجود تنھا کافی است که به خانواده ھای آنھا نگاه کنيم تا دريابيم که چرا . يمنی عليه حزبشان به القاعده پيوستند

  .جبھۀ خودشان را عوض کردند

  . که به محض کسب قدرت قانون شريعت را برقرار کردندار مورد فاتحان ليبيو به ھمين گونه د

  .ر موضع از جبھۀ مدافع غرب به ضد غرب خيلی بيشتر رواج دارديياين نمونه ھا بسيار رايج است، ولی تغ

 شوند، در مثل ھميشه، قدرت ھای استعماری با نيروھائی پيمان اتحاد بستند که بدون کمک آنھا نمی توانستند پيروز

البته اياالت متحده نتايج چنين انتخابی را پيشبينی نکرده . پيمان بستند) ارتجاع(مورد حاضر با طرفداران جھان قديم 

امروز روی امواج خشونتی شناور شده اند . ژھا تنھا به منافع امپرياليست ھا در کوتاه مدت می انديشيدنديسترات. بودند

ل آن نه تنھا برای مسببين اصلی بلکه برای مردمی که وردند، يعنی امواجی که کنترکه خودشان آن را به حرکت درآو

  .ًمستقيما با آن در تماس ھستند خارج شده است

کس نمی تواند آتشی را که در جھان عرب شعله ور شده خاموش سازد، زيرا تحوالت خيلی به سرعت صورت  ھيچ

  .ان شانه خالی کندکس نمی تواند از موضوع حقوق زن ھيچ. گرفته است

 آغاز کرد، ولی بايد منتظر اپيدمی ايدز باقی می مانديم تا دولت ھای ١٨٤٤غرب توليد صنعتی کاپوت را در سال 

 اختراع شد و آی ١٨٨٠سال ) نوعی کاپوت برای زنان(ديافراگم . غربی يک قرن و نيم بعد تبليغ آن را مجاز بدانند

 ابداع شد، و قرص ضد آبستنی در سال ھای ١٩٣٠در سال ) شگيری از آبستنیيا ابزار درون زھدانی برای پي(يودی 

١٩٥٠.  

ازدواج مصلحتی که تا جنگ جھانی اول در غرب رايج بود، . ًل زاد و ولد عميقا زندگی زوج ھا را متحول کردوکنتر

جامعه ھمجنسگرائی را در نتيجه .  جايگزين شد،پس از جنگ جھانی دوم توسط ازدواجی که بر پايۀ عشق و عالقه بود
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تلقی می کرد گرچه از ديدگاه طبيعی نزد تمام پستانداران و برخی پرندگان » خالف طبيعت«پذيرفت که پيش از اين 

  .مشاھده شده بود

» جامعۀ مصرفی « ، می بينيم که جوامع غربی تحت تأثير ١٩٦٨ًاگر کمی به گذشته بازگرديم، يعنی مشخصا از ماه مه 

تنھا زنان نيستند، بلکه ھر دو جنس زن و مرد ھستند که از اين پس به عنوان محصولی .  افزايش دادندطالق زوج ھا را

  .مصرفی و قابل تعويض تلقی می شوند

برای نخستين بار در تاريخ بشريت، چند ھمسری به عنوان رويدادی اجتماعی مطرح می شود، ولی در گستردۀ طول 

  .خواھيم اختيار کنيم به شرط اين که يکی جايگزين ديگری شودمی توانيم ھر تعداد زنی که ب. زمان

ھم زمان، فمينيست ھائی که پيش از اين برای آزادی زنان مبارزه می کردند، امروز سر سختانه بر آن ھستند تا دوباره 

ً ھا کامال يکسان فمينيست ھا معتقدند که ھر دو جنس با وجود تفاوت. زنان را به بند بکشند ولی اين بار در نقش مردانه

 نيست ولی XX عضو جنسی زنانه حامل کروموزم ٧٠٠يک مورد در (ھستند و وجود جنسيت بينابينی را نفی می کنند 

ن ھيلری کلينت).  باشد که مذکر تلقی می شود میXY حامل کروموزم ٢٠٠٠٠ است، در يک مورد روی XXYحامل 

 متحده است، که به مقام وزير امور خارجۀ ارتقاء يافت و بايد او را وکيل دعاوی فمينيست نمايندۀ اين نظريه در اياالت

  .نيز تلقی کنيم» بھار عرب« سازماندھندگان مھم  يکی از

در : رايج شد » برابری«و » ازدواج برای ھمه«اين ايدئولوژی در فرانسه با حزب سوسياليست و نظريات مرتبط به 

ه تنھائی شرکت کند و مجبور بود با يک شھروند ديگر از جنس مخالف و آخرين انتخابات ھيچ شھروندی نمی توانست ب

  .قانونی جفت تشکيل دھد

  .آنچه را که غرب به سختی نزديک به دو قرن زندگی کرد، جھان عرب ظرف يک نسل تجربه نمود

لفی را تشکيل اگر به طور کلی، طرفداران عربستان سعودی ھمه اھل سنت ھستند، ولی طرفداران ايران فرقه ھای مخت

  .می دھند، تعدادی استثناء وجود دارد که تنھا در رابطه با پيشگيری از بارداری قابل بررسی می باشد

، پاپ پيوس دوازدھم ١٩٥٨در سال . ًدر قرن نوزدھم، کليسای مسيحی قويا با پيشگيری از بارداری مخالفت می کرد

تجليل به عمل می آورد » ولؤوالدين مس«پ فرانسوآ از  پا٢٠١٥قرص ضد حاملگی را محکوم می کرد، ولی در سال 

تا کمی پيش از اين، کليسای کاتوليک . را سرزنش می کند» مثل خرگوش زاد و ولد می کنند«و مسيحيانی که 

در تضاد بوده است، ولی امروز پاپ فرانسوآ اعالم » طرح خدا«ھمجنسگرائی را به عنوان گناھی تلقی می کرد که با 

  .نمی تواند در مورد ھمجنسگرايان داوری کند  می کند که

با اين وجود، تحول عقايد ھنوز به مرحلۀ تکوينی نرسيده زيرا بسياری از مسيحيان بر اين باورند که سقط جنين طی 

نخستين ھفتۀ بارداری قتل يک آدم است، گرچه توماس آکويناس قديس در قرن سيزدھم بر اين باور بود که جنين چند 

و پشتيبانی چند جوان مسلمان غربی از داعش نشان می دھد که مبارزه .  نمی تواند به عنوان فرد آدمی تلقی شودھفته ای

  .ھنوز در اروپا به پايان نرسيده است» ولؤوالدين مس«برای 

 مورد تحليل و بررسی قرار داده ام، ولی» بھار عرب « ژی دولت ھا را در رابطه با يطی چھار سال گذشته، سترات

مردم . امروز می بينم که مردم ديگر از تحريفاتی که آنھا را ھدف گرفته و در پی فريب آنھا می باشد تبعيت نمی کنند

تحت تأثير نيروی ديگر به حرکت درآمده اند، نيروئی قوی تر که ناخودآگاھانه در آنھا تأثير گذاشته و تحريکشان می 

  .کند

  :ويدئو 

https://www.youtube.com/watch?v=KHSaJ9amw8E#t=17   
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لمان به پدر خواندگی دولت و مديريت ا اانجمن ناسيونال سوسياليست  Lebensborn، رايش سوم مراکز ١٩٣٦از سال 

  .ستگی به وزارت کشاورزی فعاليت می کردًس اس به ھدف تسريع زاد و ولد نژاد آريائی کامال ناب و برتر در واب

   

در نتيجه با ھمان . شايد بتوانيم تاريخ خودمان را در چشم انداز آنچه در جھان عرب روی می دھد باز خوانی کنيم

بريتانيا، فرانسۀ آزاد، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، (شگفت زدگی می بينيم که طی جنگ جھانی دوم، متفقين 

وليت ھائی را به زنان ؤتحت تأثير جريان ھای فمينيستی وقتی مردان در جنگ کشته شده بودند، مس) اياالت متحده

ًاکيدا جلوگيری از زاد و ولد را ممنوع ) جاپانلمان، ايتاليا، دولت فرانسه، ا(ولی قدرت ھای محور . واگذار می کردند

  .افشاری می کردندوليت ھا پؤکرده بودند و با وجود ضرورت ھا، در حذف زنان از مس

   

 

 


