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 ٢٠١٥ می ٠٣

 جوی جايگزينی برای منبع گاز اروپا و در جست
  حريم ھای ايران را لغو کند؟ چرا اوباما می خواھد ت

   

ی ئح ھسته  و دارای ھيچ سال،ی نداردئالزم است بدانيم که ايران اکنون برنامه ای برای ساخت سالح ھای ھسته «

 خدمات نظامی سنا گفت که آيت هللا خامنه  ۀ به کميت، مدير اطالعات ملی، جيمز کالپر، ٢٠١۵ بروری ف٢۶در . نيست

 او ھيچ ،نيم که ما می دائیتا آن جا« خاتمه داد و ٢٠٠٣ی کشور در سال ئ سالح ھای ھسته ۀ به برنام، رھبر ايران،ای

  ».رفته استسوی سالح ھسته نگتصميمی جھت رفتن به 

مبر سال  در نوءرا تکرار می کند که در ابتدا) آی سی (امريکاانجمن اطالعات » اعتماد به نفس بسيار زياد«اين گفته 

  . قضاوت کرده بود٢٠٠٧

 Council on Foreign شورای روابط خارجی،ی ايرانئ ھسته ۀ قرار دادن برنامۀ در زمين، ميکاه زينکو-

Relations حقيقت ، و در مورد ايران،اگر با حقيقت شروع کنيم ھمواره به درک مسائل و مشکالت کمک می کند 

 ھرگز به خاطر انحراف سوخت  و،ی نداردئ سالح ھای ھسته ۀ برنام،ی نداردئايران سالح ھای ھسته .  آسان استًکامال

ی ئح جويانه به دنبال فن آوری ھسته ايران تنھا برای مقاصد صل. ی جھت اھداف ديگر مچش گرفته نشده استئھسته 

  .بوده است

 اما حقايقی ھستند که ،ممکن است اين ھا با دروغ ھای تبليغاتی در رسانه ھای غربی تطبيق نکند. اين ھا حقيقت اند

ل و قدرت واشنگتن جھت کنترۀًايران صرفا قربانی تالش احمقان. ايران ھيچ گناھی نکرده است. ر بوده اندھميشه اين طو
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. تًعا در جريان اسقاين آن چيزی است که وا. منابع حياتی در خاورميانه و باالبردن ھژمونی اسرائيل در منطقه است

  .ی نداردئاين ھيچ ربطی به بمب ھسته .  استسياسیجغرافيای /ی برای ژئوپوليتيکئتمام اين تبليغات دروغ رسانه 

 ،وين ديوانه وار بر روی تعداد سانتريفيوزھا ی در لوزان و اکنون در ئاصطالح مذاکرات ھسته ه ی از بئپوشش رسانه 

 ديگر متمرکز ۀ و ھزاران موضوع محرمان، قابليت غنی سازی اورانيوم،میو نظارت آژانس بين المللی انرژی اتۀبرنام

ی ندارد و عالقه ای ھم به ئ سالح ھسته ۀرا از اين واقعيت منحرف کنند که ايران برنام ار عمومی کشده است تا توجه اف

 خواننده احساس می کند که ، دقيق اين مسائل در جزئيات جانفرساۀبا مطالع. ندارد) یئ سالح ھسته ۀبرنام(  يک ۀتوسع

 آن چيزی ًاما البته اين دقيقا.  باشدامريکابايد تھديدی واقعی برای امنيت ملی ايران چيزی را پنھان کرده است و بنابراين 

 مردم   به،د با خاک پاشيدن به چشم مردمن آن ھا می خواھ،است که نويسندگان اين مقاالت اميدوارند به آن دست يابند

ی پنھانی يا غيرقانونی انجام نمی  ايران ھيچ کار،حقيقت اين است که. طور واضح دروغ استه چيزی را بقبوالنند که ب

 است که   خواستار حق خود برای مقاصد صلح آميز غنی سازی اورانيوم تحت شرايط ان پی تیًايران صرفا. دھد

 قرار گيريد و يا با او مانند يک شھروند درجه دو رفتار امريکاايران اجازه نمی دھد که تحت قلدری . محترم شمرده شود

 می توان امريکا ۀ صادقانه برخورد کرده است که ھزاران بار بيش تر از آن چيزی است که دربارءاايران از ابتد. شود

  .گفت

بحث کنند که ايران قبول کرده تا اعتماد را در ميان اعضای » پروتکل ھای الحاقی «ۀرسانه ھا نمی خواھند دربار

يران چندين بار در گذشته اين مسير طوالنی را ً برای اين که بعدا مردم متوجه می شوند که ا،سازمان ملل جلب کند

نقش بازی کردن سيلی خورده / و يا تقلب  امتيازات زيادی داده ولی در عوض با اتھامات ساختگی عدم ھمکاری،پيموده

اين حدس و گمان فقط جھت ترساندن مردم . اما شواھد عدم ھمکاری و تقلب کجاست؟ ھيچ مدرکی موجود نيست. است

  .حتی کلمه ای از حقيقت در ھيچ کدام از آن ھا وجود ندارد. ی استئانه ھای تند و تيز و دروغ ھای رسانه واستفراغ بھ

    که اشاره ای است به مدت،است» زمان الزم / بريک اوت تايم « اصطالح ،یئآخرين کاله برداری مراکز رسانه 

  . که چنين چيزی وجود ندارد،کاری نکرد چنان چه ايران ھم ،یئزمان الزم برای ايران جھت ساخت بمب ھسته 

 کلمه وزوز تبليغاتی جديدی است و ھزاران بار در رسانه ھا تکرار شده است تا نشان دھد که ،»بريک اوت تايم «

.  می تواند با استفاده از آن اسرائيل را نابود کندًی دور است که سريعائتھران ھنوز ساعت ھا از ساخت يک بمب ھسته 

 کشوری سرکش و آدم کش است که به امريکا که ئی از آن جا–مضحک است که فرض می شود  دروغ ۀناين يک افسا

 پس کشورھای ديگر ھم ملزم به ، که تکان بخورد بمباران می کندئیاطراف جھان می رود و ھرچيز خدا را در ھرجا

 ايران ،قبل از ھرچيز. ی اشتباه استاين نظريه در سطوح زياد. ھمين رفتارند چنان چه نصف شانس به آن ھا داده شوند

 کالن ديوانگان قدرت طلب نيستند ،امريکا ھمانند رھبران ، رھبران کشورھای ديگر، دوم،ی ندارد وئھيچ بمب ھسته 

 امريکااين رفتار تنھا مختص به رھبران .  سياره باشدۀکه تنھا شادی آن ھا سوختن و با خاک يکسان کردن نوار گسترد

  .ز اين اختالل روانی و فاقد حس معنوی رنج نمی برندديگران ا. است

 ألۀمس.  ساتر استۀ پرد اين فقط يک. ی ايران نداردئ ساختگی سالح ھای ھسته ۀی ھيچ ربطی به برنامئموضوع ھسته 

واشنگتن کشورھای مستقل را دوست . واقعی آن است که ايران يک کشور قدرتمند با يک سياست خارجی مستقل است

.  را دوست دارد که خفه می شوند و ھمان کاری را انجام می دھند که به آنھا ديکته شده استئیواشنگتن کشورھا. ندارد

و اين .  و در ليست سياه قرار می گيرند، که از دستور گرفتن امتناع می ورزند دشمنان واشنگتن ھستندئیکشورھا

 واشنگتن دشمنان خود را قبل از بمباران تضعيف می تحريم ھا راھی است که. جاست که تحريم ھا نقش بازی می کنند

 جھت ضرب و شتم رقيبان خود برای امريکاتحريم ھا چماقی است که . کند تا نوبت حکومت کردن بر آن ھا فراھم شود

  .تسليم استفاده می کند
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 امريکا. ر جريان است متوجه خواھيد شد که چيز بسيار عجيب و غريبی د،ًاگر شما اخيرا اخبار را دنبال کرده باشيد

 امريکا. ير و تحول تکان دھنده استياين يک تغ. ير داده استيو سياست خود را نسبت به ايران تغچھره عوض کرده 

چنان چه . ير دھديحفظ کرده بدون اين که چيزی را تغ سال گذشته ۶٠ھمين سياست وحشيانه را در قبال کوبا در طول 

ت بر مردمی  ھرگز اھميتی ندارد؛ آن چه که مھم است تحميل حداکثر درد و مشق،اين سياست اثری داشته باشد يا نه

 چرا اوباما سعی می کند با  ير می دھد؟يناگھان اين سياست را با ايران تغپس چرا . شان ندارداست که واشنگتن دوست 

  رند؟ آشکارا تحقيرش می کنند و از آن نفرت داامريکاکشوری به توافق دست يابد که نخبگان 

شدت مورد تنفر بسياری از گروه ھای قدرتمند است؛ از ه  کاری را که اوباما انجام می دھد ب، به خاطر داشته باشيد،و

آيا امکان دارد . خودش...)  وئی دارا،خارجه( اسرائيل و حتی مقامات بلند پايه در وزارت امور، رسانه ھا،جمله کنگره

 در دست دارند و به او می گويند که چه کار کند به ناگھان خواب نما شده اند و کارگزارانی که رشته ھای کار اوباما را

  می خواھند دوران جديدی از مصالحه و دوستی با ايران را شروع کنند؟

تنھا دليلی که اوباما می خواھد با ايران به معامله دست بزند به خاطر آن . ھيچ کسی اين را باور نمی کند. البته که نه

 می خواھد جايگزينی برای امريکا.  چيزی در عوض ھم می خواھدامريکا و  يزی در عوض آن می خواھداست که چ

را جھت پياده  ژيک خود يگاز روسيه به اروپا جريان يابد تا بتواند روسيه را از نظر اقتصادی نابود سازد و طرح سترات

 بتوانند برتری موقعيت خود را در اقتصاد ريکائیام در سراسر آسيا تحميل کند تا شرکت ھای غول امريکاکردن قدرت 

 که ممکن است ئیايران به خوبی بازی می کند تا بتواند سياست محور آسيا را تا آنجا) کارت(اوباما با . جھانی حفظ کنند

  .به آسانی انجام دھد

  پس چه گونه قابل قبول شد که ايران جايگزين گاز روسيه در بازار پرسود اروپا شود؟

 ، را پيش بينی کرد و ما امروز آن را می بينيمئی نوشته شده توجه کنيد که سناريو٢٠١۴بخش مقاله ای که در سال   به

 تجارت آزاد که توليد ناخالص ۀ اروپا و روسيه در منطقۀ سعی می کند تا از ادغام اتحاديامريکا که ،و آن چنين است

رو سازد جلوگيری ه ی سال ھا با شيب بسيار تند اقتصادی روب را برائی را کوچک کند و کشور استثناامريکاداخلی 

  .می باشد» ر جھت می دھديياتحاديه اروپا جھت جايگزين ساختن گاز روسيه به سوی ايران تغ« :عنوان اين مقاله. نمايد

 ۀ و اتحادي،رود روابط با تھران به گرمی می... در حالی که روابط با عرضه کنندگان گاز روسيه به سردی می گرايد

  .اروپا به آرامی طرح فوريت واردات گاز طبيعی از ايران را افزايش می دھد

 ۀايران به سرعت به سوی صدر اولويت ھای ما برای اقدامات ميان مدت می رود و در کاھش وابستگی ما بر عرض«

 اروپا بيايد و از نظر سياسی ايجاد گاز ايران به آسانی می تواند به« : ھمان منبع باال گفت،»کند گاز روسيه کمک می

  ...» حسنه بين تھران و غرب وجود داردۀيک رابط

 دارای دومين ذخايز بزرگ گاز جھان پس از روسيه است و با توجه به مذاکرات بين ،در حالی که ايران تحريم است

گاز (جايگزينی بالقوه برای ی اسالمی ی جمھورئ ھسته ۀ برنامۀتھران و غرب جھت رسيدن به يک معامله بر سر مناقش

  .است) روسيه

 اصالحات بخش انرژی داخلی که در ،پتانسيل باال برای توليد گاز« :ماده گشت گفتآمقاله ای که برای پارلمان اروپا 

  ...»  ايران را جايگزينی معتبر برای روسيه می سازد، و عادی سازی روابط با غرب،حال انجام است

 می ، ھا با اروپا استئیيا روو که يکی از ر،ژی کنونی روسيه از نظر سياسیيجه به ستراتبا تو «،مقاله اضافه کرد

  ...» گاز دارد ۀ اروپا انتخاب کمی برای پيدا کردن جايگزين عرضۀبينم که اتحادي
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لی زياد  گاز به اروپا خيۀمنافع ايران در ارائ« : کينگز در لندن گفتۀ مدير تحقيقات انرژی در دانشکد،فرانک اومباچ

 پايان دادن به تحريم ھا ۀ از نخبگان اقتصادی و سياسی ايران و ھم چنين شرکت ھای خارجی آمادئیبخش ھا. است

  ...»ھستند

ين شده ای که بتواند ميدان گاز پارس جنوبی عظيم خود را با مشتريان ي تعۀايران مدت زيادی جھت ساخت خط لول

  .س وصل کند رايزنی کرده است فارۀاصطالح خط لوله يا با ب  -  ئیاروپا

حتی اگر نصف آن ساخته شود دستاوردی بزرگ برای «. » بسيار بلند پروازانه استۀاين يک پروژ« :ھندجانی گفت

  ...»ھردو اروپا و ايران خواھد بود

 ،ودتحقيقات مستقل سنجش امکان پذيری نشان می دھد که اگر تحريم ھا کاھش يابد و سرمايه گذاری به زودی شروع ش

.  ميليارد متر مکعب گاز در سال عرضه کند٢٠تا   ١٠ ، به ترکيه و اروپا  می تواند٢٠٢٠ايران تا اوايل سال ھای 

  )کام. يورو اکتيو،ر جھت می دھديي اروپا جھت جايگزين ساختن گاز روسيه به سوی ايران تغۀاتحادي(

)EU turns to Iran as alternative to Russian gas ,euractiv.com(  

بدين دليل است که اوباما در حالی که جنگ خود را با روسيه دنبال می کند می خواھد تحريم ھای ايران را کاھش دھد؛ 

ژی واشنکتن يشکست روسيه در صدر اولويت سترات. بع گاز جايگزين برای اروپا ستاين به دليل نياز به پيدا کردن من

 ۀ جھت حفظ گلوگاه قدرت جھانی و توسع-یئ حتی با جنگ ھسته - مايل است تا با ھر چيزیامريکا. قرار گرفته است

  .ھژمونی خود در قرن آينده ريسک کند

  : نويسندهۀدربار

مطبوعات ای (بارک اوباما و سياست توھم : او يکی از ھم کاران کتاب نااميد. دمايک ويتنی در واشنگتن زندگی می کن

  . برافروختن تھيه کرد/بارک اوباما و سياست توھم را می توان از نشرروشن: کتاب نااميد. می باشد) کی

Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion  

  : برای تماس با مايک ويتنی با ايميل زير تماس بگيريد 

fergiewhitney@msn.com  

  :برگردانده شده از

http://www.counterpunch.org/2015/04/27/why-obama-wants-to-lift-sanctions-on-iran  

   

  پی نوشت حميد محوی

در مورد تحليل مايک ويتنی به ترجمۀ آمادور نويدی ، فکر می کنم که تعدادی موضوع مھم مطرح شده که بايد روی آن 

ی ايران است که از سال ھا پيش تحليل گران آلترناتيو سياست اياالت متحده و دروغ ئ موضوع ھسته ءابتدا. تأکيد کنيم

نظر می رسد که زدودن اتھامات يا چيزی را ه ً کرده اند، و در اين مرحله ظاھرا بءًت را دائما افشاھای آتالنتيسرسانه 

 جمھوری اسالمی و ۀ دولت استعمار زدۀالبته ھنوز به درستی نمی دانيم نمايندگا. که اتھام ناميده بودند ھمه گير شده

  .خاطر رفع اتھامات بيھوده و نابجا امتياز داده استه  بدستگاه مخوف دين اسالم در ايران تا چه اندازه به طرف مقابل

 فدر رابطه با اين موضوع من اصرار دارم که يک نکته را ھميشه به ياد داشته باشيم، گر چه در حال حاضر آرشي

 مشخصی وجود ندارد، که تا چه اندازه اپوزيسيون ھای ايرانی خاصه در خارج از کشور با دروغ رسانه ھای آتالنتيست

 و  ھم نوائی داشته اند، و ملت ايران حق دارند از خودشان دفاع کنند، ملت ايران حق دارند از امنيت برخوردار باشند،

 و پيشگامان ايران بايد فھرستی از افرادی که در  ملت ايران حق دارند دوستان و دشمنان خودشان را شناسائی کنند

ه و به اطالع عموم برسانند تا از نفوذ اين جريان ھا جلوگيری شود، به  تھيه کرد تبانی با چنين سياستی بوده اند را
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به : ی نوشته اند تصور کنيم ئعنوان مثال می توان فھرستی با نام اشخاص و مقاالتی که در تبانی با اين دروغ رسانه 

  .و غيره....مقاالت. فرھنگ قاسمی: عنوان نام 

نظر ه ً واقعا درست بهاين نظري. می استوت متحده حتی برای جنگ اتنکتۀ بعدی که در متن مطرح شده آمادگی اياال

نماد (می مسلح کرده است وھايش را به شارژ ات  B1Bًمی رسد، سايت اسپوتنيک نيز اخيرا اعالم کرد که اياالت متحده 

می نسبت ومی نسبت به دوران جنگ سرد کاھش يافته است يعنی خطر جنگ اتوو بازۀ زمانی تا جنگ ات). جنگ سرد

  .به دوران جنگ سرد اول بيشتر شده است

  
http://fr.sputniknews.com/defense/20150423/1015799116.htm  

   

جوی  و در جست«مايک ويتنی مرتبط می باشد که در واقع به موضوع مرکزی تحليل و گزارش ای آخرين نکته 

نظر می رسد که در چشم اندازی که مايک ويتنی ترسيم کرده، اياالت ه اين گونه ب» جايگزينی برای منبع گاز اروپا

تنھا دليلی که اوباما می خواھد با ايران به معامله دست بزند به خاطر آن است که چيزی در عوض آن می ... « متحده 

  »خواھد 

 می خواھد خيلی امريکاجای گاز روسيه برای اروپا، در اين مورد بايد اضافه کنيم که چيزی که ه يعنی گاز ايران ب 

به عبارت ديگر معنای اين معامله گسترش يابنده است، و . جوی يک جای گزين ساده و عادی است و بيشتر از جست

.  و عمليات فشار و يا جنگ سرد دوم عليه روسيه موضع بگيردهباز ھم به اين معنا خواھد بود که ايران بايد در محاصر

اين موضع گيری پيامدھای بسيار ناگواری برای مناسبات ايران و روسيه خواھد داشت که البته برای بورژوازی 

  بھيمی دين اسالم در ايران و جمھوری و دستگاه) به انضمام اپوزيسيون بورژوا کمپرادور خائن و مزدور(کمپرادور 

البته و صد البته نه برای مردم . اسالمی که حسن روحانی نمايندۀ آنھا می باشد چشم انداز شکوفائی را نويد می دھد

ًخصوصا در زمينۀ نظامی روسيه و در پی اين کشور، چين ھمکاران نسبتا مناسبی . ايران و نه برای امنيت ملی ايران ً

 ھا و طرح ھمکاری ھای ھوا و فضائی نشان داد که ٣٠٠مورد اس برای ايران بوده و ھستند، ھر چند که روسيه در 

 ھا را می خواھد به ايران تحويل دھد، ٣٠٠و امروز نيز که اس  غرب را به ايران جمھوری اسالمی ترجيح می دھد

  .توافق برسدگو کند و به  و  بگويد که نمی تواند روسيه را نديده بگيرد و بايد با روسيه گفتامريکاھدفش اين است که به 

 و اين سالح را   نيز نيازمند است تا از دفاع نسبی مناسبی برخوردار شود٤٠٠البته در زمينۀ پدافند ھوائی ايران به اس 

در . ل روس ھا باقی خواھد ماندوتحت کنتر...روس ھا حتی به چين تحت شرايط خاصی فروخته اند، قطعات يدکی و

 ٣٠٠ و شايد حتی برای ادامه حيات اس ٤٠٠سيه شرکت کند، دست کم از اس نتيجه ايرانی که بخواھد در محاصرۀ رو
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گاه به نفع ملت ايران نبوده و تنھا  ًمضافا بر اين که معامله با غرب ھيچ. در پدافند موشکی ايران محروم خواھد ماند

 که به سنت ھای  موجب شکوفائی خوک ھای کثيف يعنی بورژوازی کمپرادور شده به انضمام گسترش سنت ھای بدوی

بيابانگردان تازی در ھزاران سال پيش تعلق داشته مانند حج عمره به پاس تمام جناياتی که تازيان در ايران مرتکب 

  .  خواھد رسيد٨٠٠٠٠٠٠ نفر به ٨٠٠٠٠٠ًتعداد زائران احتماال از . شدند

 


