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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

  
 ميسان يری تی ۀوسيله ب

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۵ جون ٠٩

 فرانسه پيشبينی قابل شکست
 و خاورميانه در ھوالند فرانسوآ ستسيا ميسان يری تی شود، می نزديک تھران و واشنگتن بين توافقات که حالی در

 .کند می ترسيم اينجا در و داده قرار بررسی مورد را اسرائيل آپارتايد و فارس خليج سلطنتی ھای رژيم از او پشتيبانی

 خدمت در تنھا و بوده ملی منافع و جمھوری ھای ارزش خالف سياست اين که دھد می نشان ناپذيری انکار شکل به او

 .دارد عھده به را آنھا نمايندگی ھوالند فرانسوآ که باشد می اجتماعی گروه چند و نفر چند مايالتت و ھا خواست

  ٢٠١٥ ژوئن ٨ )/سوريه( دمشق | ولترشبکه

  

 سمت در جوان مرد( بود الندھو فرانسوآ ويژۀ مھمان) فاروق بريگاد( صالح ابو جنگی جنايتکار ٢٠١٢ جوالی ٦

 ١٥٠ او نظارت تحت و کرد می ھدايت عمرو باب در را اسالمی امارات او .)نشسته حال در تريبون کنار عکس راست

 .بريدند سر عام مالء در را نفر

 هک آنجائی از .کرد تحميل کشورش به را جديدی ًکامال خارجی سياست رويکرد ھوالند فرانسوآ فرانسه، جمھور رئيس

 تاريخ ملی، منافع به رتبه عالی کارمند اين واقع در ولی داد، نشان شھروندانش به چپ جبھۀ سياسی مرد نقاب با را خود

 .گرفت خدمت به کار محافظه نئو بزرگ بورژوازی از گروھی منافع برای را دولت و کرد پشت کشورش فرھنگ و
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 ٢٠١٢بھار تحوالت

 او پيرامون که رقيب فکری ھای گروه با رسيد، می نظره ب باز تحليلی ھر برای انتخاباتی، اردوی طی که حالی در (١

 رياست دور اساس اين بر .بردارد را نقابش یم ١٥ روز در قدرت کسب محض به بايستی می بودند، زده حلقه

 و مھارت اب .زد پيوند )فرانسه نوزدھم قرن سياسی مرد( Jules Ferry فری ژول شعار و اعتبار به را اش جمھوری

 با . کلونيزاسيون طرفدار سوسياليست پرداز نظريه نه و اجباری و الئيک مدرسۀ بنيانگذار احيای مدعی خاصی ظرافت

 کليسای دست از را کودکان خواست می بلکه کرد، نمی تضمين را انديشه آزادی فری ژول نزد الئيسيته وجود، اين

 کشی لشگر در توپ دم گوشت به hussards noirs  »سياه رکارانسوا« نظارت تحت را آنھا و سازد خارج کاتوليک

 .سازد تبديل استعماری ھای

 Amis de la)  »سوريه دوستان« نام به برگزيده خود ھای دولت از جمعی با پاريس در ھوالند فرانسوآ ،جوالی ٦ (٢

Syrie(  به او .دھد ادامه را سوريه عليه جنگ رهدوباً متعاقبا و کرده تخريب را ويژن توافقات تا داد تشکيل گردھمآئی 

 با و قطر از متشکل آسا شبح سازمانی يعنی کرد، سپاسگذاری سوريه ملی شورای در »ھا دموکرات« از نماديه، شکل

 صالح ابو مورد در آمد، صحنه به صالح ابو جنگی جنايتکار کنار در افتخار با  .مسلمان برادران با مخفيانه پيوندھای

 .است ميھنانش ھم از نفر ١٥٠ سر بريدن ولؤمس و کرد می ھدايت را عمرو باب در اسالمی امارات او که تدانس بايد

 .شد می ترجمه فرانسه به سپس و بودند، نوشته مشاورانش که بود متنی روی از انگليسی زبان به او سخنرانی

 که است جناياتی به متھم فرانسه که کرد ماعال ًرسما ھوالند فرانسوآ جوالی ٢٢ در گردھمآئی، اين از پس ًفورا (٣

 رتبۀ عالی مقام ديگر، عبارت به .است شده مرتکب يھوديان عليه Philippe Pétain پتن فيليپ قانونی غير دولت

 .کرد تلقی جمھوری از برتر را دولت ای لهأمس چنين طرح با فرانسه

 ھای قدرت به را فرانسه که پتن فيليپ راه تداوم انتخاب با او که بودم نوشته ھوالند فرانسوآ مورد در من دوران آن در

 استفاده سوء که را آنچه بسياری ولی .]١[ کرد برقرار ای تازه پيوند کلونياليسم سياست با بود کرده واگذار روزگار آن

 زائل را من تشخيص قدرت و نظر دقت سياسی تبعيد که بگويند دادند ترجيح و گرفتند نديده ،کردند می تلقی قدرت از

 .است ساخته

 در او زيرا شد، ام دلگرمی موجب »؟ کيست شارلی« Emmanuel Todd تود امانوئل شناس جمعيت کتاب خواندن با

 ]٢[ »مارشاليسم« وارث عنوان به يستسوسيال حزب کنونی دھندگان رأی جمع چرائی و چگونکی بررسی به کتاب اين

 سطح در اندازه چه تا که داد نشان او زيرا است، انگيخته بر را من ستايش حس ھميشه روشنفکر اين .است پرداخته

 .است بوده گذار تأثير تاريخی بستر در خانوادگی نظام ناخودآگاه

 او نظريۀ اساس بر خواندم، می تمام موشکافی و دقت به را تزاو سياسی، علوم دانشکدۀ در ام دانشجوئی دوران طی

 که کند می مشاھده او .است بوده مفصلیۀ رابط در ھا ملت نزد خانواده ساختارھای با سرد جنگ دوران در جھان تقسيم

 دست از را خود اتکای نقاط است، شده زدائی مسيحی گسترده شکل به که سوسياليست حزب دھندگان رأی جمع امروز،

 قانون يعنی يورو، مذھب پيرامون را رھبريت طبقۀ پيوستن اين از پيش او .است نشسته واپس خودش انزوای به و داده

 به را کشور دثروتمن دھندگان رأی جمع توافق با سوسياليست حزب که گيرد می نتيجه او .اروپائی فضای در ترھا قوی

 .است فروخته خارج
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 اليزه گردھمآئی در Benoît Puga پوگا بنوآ نرالج و ھوالند فرانسوآ ،Jacques Audibert اوديبر ژک

  

 ھوالند فرانسوآ تيم

 کمتری نياز با متحده اياالت : داشت ءاتکا ای ساده تحليل روی خارجی امور سياست تغيير برای جمھور رئيس خواست

 به واشنگتن از پشتيبانی با .کردند اعالم دور خاور به شان نظامی نيروھای انتقال برای را خود نيت فارس خليج نفت به

 آبشار از و کند پر فارس خليج در را آنھا خالی جای خواست می ھوالند فرانسوآ المللی، بين صحنۀ در بلر تونی شيوۀ

 .گردد مند بھره ردردس بی پول

 گسترده شکل به — راکفلرھا شرکت ،Exxon-Mobil  موبيل اکسون يعنی — قطر که بود منطق ھمين اساس بر

 قانونی غير فرانسه در حقوقی دگاهدي از که مالی کمک اين .]٣[ کردند مالی تأمين را ھوالند فرانسوآ انتخاباتی اردوی

 تمام وجود با شد، برگزيده ھوالند آقای که اين محض به علت ھمين به .بود شده معامله فبيوس لوران توسط باشد می

 .کرد انتخاب خارجه امور وزير عنوان به را او فبيوس، لوران با اش قديمی اختالفات

 اسرائيل دولت از پشتيبانی با بودند گرفته قرار تھديد مورد فارس خليج در که ھايش نرالج نزد ھوالند فرانسوآ فراخوان

 اعالم ١٩٦٧ سال در بود، کرده متارکه استعماری دولت اين با دوگل نرالج جمھور رئيس که داريم ياد به  .شد ھمراه

 وقتی از ولی جنگيد، می الجزائر استقالل عليه و بود شده متحد سوئز کانال لوکنتر برای کشور اين با فرانسه که کرد

 عکس هب ھوالند فرانسوآ جمھور رئيس .بماند باقی ندبپاي اتحاد اين به توانست نمی کرد، نظر قطع خود امپراتوری از که

 Tamid écha-èr ravèr : کرد اعالم عبری زبان به ،٢٠١٣ مبرنو در رسيد، آويو تل فرودگاه به وقتی روند، اين

chèl Israël ٤[ بود خواھم شما دوست ھميشه برای و ھستم شما دوست من[ 

 : داد تشکيل افراطی راست شخصيت دو پيرامون گروھی جمھور رئيس بود، ديده تدارک که جھتی تغيير اجرای برای

 .اوديبر ژک ديپلماتيکش مشاور و پوگا، بنوآ پنرال اش، خصوصی فرماندھی ستاد رئيس

 ،lefebvriste لوفوريست مسيحی .است دريائی نيروی نظام پياده از قديمی »ھای کلونيال« از يکی پوگا بنوآ نرالج

 دو بين .کند نمی پنھان فرانسه انقالب از را نفرتش و ( Marcel Lefebvre) داکار قديمی اعظم اسقف از ستايش

 جمھور رئيس توسط او .کرد می ھدايت را نظامی اطالعات و ويژه عمليات او شاردونه، دو نيکال سن در ربانی عشای

 به پيوستن برای بعدی جمھور رئيس توسط که بود چنين سابقه بی موضوع و بود شده برگزيده اليزه در سرکوزی نيکال

 .شد برگزيده کابينه

 شھرت » فرانسوی پاسپورت با مريکائیا « به ش ا قديمی ھمکاران سوی از ًغالبا Jacques Audibert اوديبر ژک

 فرانسه جمھوری به احترام از بيشتر خيلی اسرائيل کلونياليسم و متحده اياالت امپرياليسم به عميقش دلبستگی و دارد،
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 بود اميدوار و کرد، بازی مرکزی نقش توافقات ساختن مسدود در ايران با ١+٥ ھایمذاکره  در ھا سال طی او .است

 ھوالند فرانسوآ نزد اليزه به سرانجام ولی شود، برگزيده متحد ملل سازمان در فرانسه دائمی نمايندۀ عنوان به که

 .بازگشت

 با نيز را پاکسازی اين و کرد می حذف را عرب امور ھای ديپلماتً دائما اوديبر ژک بود، خارجه امور رئيس او وقتی

 خاطر رضايت برای که بود اين او ھدف .شدند تبعيد التين مريکایا هب ھا ترين دار صالحيت .کرد آغاز ھا بھترين

 عرب سياست « ترک با ويژه به و حال عين در و  گردد حذف فلسطين مدافعان ھای پشتيبانی تمام اسرائيلی اشغالگران

 که چند ھر )فارس( خليج ميلياردرھای نفع به قديمی پيمانان ھم با خداحافظی و بود گرفته شکل ھا قرن طی که »فرانسه

 .باشند داشته تعلق مذھبی ھای فناتيست جرگۀ به و ديکتاتور

 ٣٠ در .بود کرده اعالم پيش سال چندين از ھوالند فرانسوآ ولی رسد نظره ب انگيز شگفت چند ھر تحولی سير اين

 اساس بر ،گرفت قرار (CRIF) درفرانسه يھودی مؤسسات نمايندگان شورای استقبال مورد وقتی ٢٠٠٥ مبرنو

 آن به فرانسه در که چيزی گردد، می باز دور ھای گذشته به که ھست تمايلی«: کرد اعالم او جلسه ھای يادداشت

 امور وزارت در .باشد داشته ايدئولوژيک وابستگی دولتی ادارۀ يک که نيست پذيرش قابل گويند، می عرب سياست

 سازماندھی دوباره بايد گزينش مشکل اين و دارد وجود میاستخدا مشکل ENA اداری امور ملی مدرسۀ در و خارجه

 ]٥[ ».شود

  

 ھوالند فرانسوآ انديشۀ ژرفای

 زد می وجم افکارش در آنچه ژرفای )ھا نازی توسط فرانسه اشغال دوران در( »مقاومت« به اشاره با ھوالند فرانسوآ

 انديشۀ ژرفای فرانسه مقاومت برجستۀ چھرۀ چھار يادآوری با بزرگداشت بيانيۀ در او گذشته یم ٢٧ در .کرد بيان را

 .ساخت آشکار کمونيست ھای چھره حذف با را خود

 مرژي از فرمانبرداری و ھايشان سرزمين اشغال به امروز که است بوده مبارازنی و ھا دولت مشوق فرانسه مقاومت

 .کردند تعريف »مقاومت محور« با را اتحادشان فرانسوی، پيشينيان داشت گرامی با .ھستند معترض آپارتايد

 آنھا ١٩٤٠ سال سالح خلع راستای در و شناسد نمی رسميت به ھا فلسطينی برای را مقاومت حق ھوالند فرانسوآ ولی

 که شکلی ھمان به يعنی کرد، ارزيابی »تروريست« اروپا ديدگاه از را هللا حزب او .کنند »مذاکره« که داند می مجبور

 سوريه عليه ھوالند فرانسوآ .]٦[ بود کرده مرگ به محکوم »تروريستی« اعمال دليل به را گل دو شارل،  پتن فيليپ

 .کرد اقتصادی محاصرۀ نيز را ھا ايرانی و کرد پا به جنگ

 

 غير جمھور رئيس دومين ھوالند فرانسوآ کنفرانس، ويدئو طريق از پرز شيمون اسرائيل جمھور رئيس از پس

  .بود شده دعوت )فارس( خليج ھمکاری شورای جلسۀ به که بود مسلمان
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 خليج ديکتاتورھای و ھوالند فرانسوآ

 و موبيل اکسون متحده، اياالت سوی از پترائوس ديويد نرالج و نکلينت ریھيل پشتيبانی از فرانسه گذشته، سال سه طی

 عربستان« نام به که عربستان خصوصی دولت و ھا سعودی خاندان پشتيبانی از سرانجام و قطر اش خصوصی دولت

 ، برخوردار بوداست رسيده ثبت به »سعودی

از  که مسلح مزدور ھزار ھا ده و کند اندازی راه را عراق و سوريه عليه جنگ دومين توانست انسهفر اساس، اين بر

 صد يک هدرج ولؤمس فرانسه نتيجه در  .کند جابجا را فرانسه از نفر ھزار چند جمله از و بودند آمده جھان سر تا سر

 به بشردوستانه ھای کمک پوشش زير ھا فروزیا جنگ اين تمام البته، .کرد سوگوار را شامات که است کشته ھزار ھا

 .گرفت صورت شکنجه و ستم تحت مردم

 استخراج و برد می سر به جنگی وضعيت در پيوسته سوريه .است نرسيده نتيجه به ھنوز سياست اين رسمی ديدگاه از

 .]٧[ کردند تقسيم خودشان بين را آن ٢٠١٢ جون در »سوريه دوستان« گرچه نيست، ممکن گاز

 لبنان ارتش برای سعودی عربستان سوی از رالد ميليارد سه حجم به افزار جنگ سفارش يک فرانسه وجود، اين با (١

 الماجد ماجد افاتاعتر نکردن منتشر خاطره ب ھا لبنانی از خواستند می ھا سعودی که بود اين موضوع .کرد دريافت

 جنگ ادامۀ خاطره ب نيز فرانسه از ديگری سوی از و کنند سپاسگذاری القاعده و سعودی عربستان بين رابط مأمور

 ]٨[کنند قدردانی سوريه عليه

 نخواھد تمام فرانسه نفع به نجومی قراردادھای اين ولی . فروخت يورو ميليارد ٦،٣ بھای به رافال فروند ٢٤ فرانسه (٢

 : شد

 می فرانسه نتيجه در .اند کرده وتو ،کند مقاومت آنھا مقابل در بتواند کهرا  افزارھائی جنگ فروش ھا اسرائيلی (٣

 رالد ميليون سه صد و ميليارد دو .دھد ويلحت کمری سالح و خدماتی رو خود نظامی، لباس رالد ميليون ٧٠٠ تا توانست

 .شد خواھد داده تحويل شرقی لمانا ساخت شدۀ خارج ردو از یئافزارھا جنگ شکل به نيز مانده باقی

-Air فرانسه ھواپيمائی شرکت که است کرده درخواست خريد اين ازای به ولی کرده، خريداری رافال قطر البته (٤

France  قطر ھواپيمائی شرکت نفع به ھوائی خطوط برخی از Qatar Airways کند نظر قطع. 

 شود قراردادھائی جايگزين تواند نمی ھرگز باشد، داشته مناسبی شمائل و شکل دادھاقرار اين اگر حتی صورت، ھر به

 توتال، و پژو مثل کردند، می کار ايران با که فرانسوی ھای شرکت تمام يعنی رفتند، دست از اوديبر ژک مداخلۀ با که

 .ساخت دوار سوريه در مستقر فرانسوی ھای کارخانه به پوگا بنوآ نرالج که خساراتی يا و

 

 و کری جان ھا،مذاکره  تخريب برای متعدد ھای تالش و ھوالند، فانسوآ و نتانياھو بنيامين مخالفت وجود با ،جون ٣٠

 بس اتش يک به ديگر سوی از و رسانند،ء  امضا به را ای جانبه چند پيمان سو يک از بايد  می ظريف جواد محمد

  .بگويند آری منطقه در جانبه دو
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 تھران و واشنگتن توافق

 بين ھایمذاکره  حاصل که توافقاتی اخص، طوره ب اوديبر ژک و کلی طور به ھوالند فرانسوآ تيم ھای تالش وجود با

 به نيمتوا می نامه پيمان اين نتايج بررسی برای  .رسدء امضا به ٢٠١٥ جون ٣٠ در بايد بوده ايران و متحده اياالت

 اين در بزرگ بازندۀ دو که رسد می نظره ب گونه اين پس اين از] ٩[ کنيم مراجعه بودم نوشته اين از پيش که مقاالتی

 برای فلسطين مردم مسلم حق از کس ھيچ ديگر که است علت اين به اول ۀبازند .ھستند فرانسه و فلسطين مردم توافقات

 در کشتار و عدالتی بی سال سه با پيوند در نامش که علت اين به بازنده يندوم و  کند نمی دفاع کشورشان به بازگشت

 .است رسيده ثبت به منطقه اين

 آمد پاريس به Antony Blinken بلينکن آنتونی کشور وزير معاون مريکا،ا رتبۀ عالی مقام ،جون٢ روز ھفته، اين در

 کردند، مطرح فرانسوی ھای رسانه آنچه فخال .کند شرکت داعش ضد اتحاديۀ عضو کشور ٢٢ گردھمآئی در تا

 کيلومتری دص در عراق در انبار استان مرکز( رمادی سقوط برای نظامی پاسخگوئی تدارک گردھمآئی اين موضوع

 بلکه .ندارد نيازی پيمانانش ھم گردھمآئی به اموری چنين به رسيدگی برای پنتاگون نبود، پالميرا و )بغداد باختری

 توافقات و کند، اعتراف اشتباھش به که سازند مجبور را فبيوس لوران فرانسه خارجۀ امور وزير هک بود اين موضوع

 .بپذيرد شد مجبور نيز او و .بپذيرد را متحده اياالت و ايران

 و سو يک از ايران بين ارتباطاتی راه يعنی » ابريشم راه « زيرا گرفت قرار تھديد در پالميرا سقوط با قرارداد امضای

 يعنی( بگيرد قرار طلبان جھاد دست در پالميرا که صورتی در .]١٠[ کرد قطع را ديگر سوی از هللا حزب و وريهس

 ھيچ و دھد انتقال اروپا به را خود گاز تواند نمی تھران ،]١١[ )جنگند می »مقاومت محور« عليه که مسلحی مزدوران

 .داشت نخواھد واشنگتن با توافق برای نفعی

 تا دانسته مجاز را »مقاومت محور« که داد اطالع گردھمآئی اين در حاضرين به کشور وزير معاون بلينکن آنتونی

 از نفر ١٠٠٠٠جون ٣٠ از پيش تا مشخص طوره ب  .کند جنگ ميدان وارد نفس تازه نيروھای داعش سرکوب برای

 کار حزب و لبنان هللا حزب کمک به تنھا سوريه کنون تا .پيوست خواھند سوريه عرب ارتش به انقالب پاسداران سپاه

 ھا درگيری در اقیعر نظاميان شبه و ايرانی يا روسی قطعات که آن بی کرد، می دفاع خودش از ترکيه کردستان

 .باشند داشته شرکت

 در صلح موضوع پيرامون گردھمآئی تشکيل برای روسيه با که کرد اعالم حضار به خطاب حال عين در بلينکن آنتونی

 نھائی بيانيۀ تا خواست فبيوس لوران از او .است رسيده توافق به قزاقستان در متحد ملل سازمان ميزبانی به سوريه،

 دست به را قدرت زمام سوريه در که کنونی اتحاديۀ بين »متقابل توافق« با که کندء امضا را سوريه تدول اصليت برای

 .است شده مشخص دمشق در يا پاريس در مختلف ھای اپوزيسيون و )سوريه ناسيوناليست سوسيال حزب و بعث( دارد

 اسد جمھور رئيس که پذيرفت و گذاشت ارکن را »برود بايد بشار« شعار آستينش زدن باال از پس فبيوس لوران آقای

 گفتن به نزاری شکل به و  رساند اتمام به بوده سوريه مردم پشتيبانی مورد گسترده شکل به که را خودش انتخاباتی دور

 .»نيست سوريه آيندۀ اسد آقای« : داد رضايت جمله اين

 و ھوالند فرانسوآ ھای کتاب و حساب تمام وافقاتشانت امضای با تھران و واشنگتن .بشود لخت بايد شاه آينده ھفتۀ سه در

 .داد خواھند باد بر را پوگا بنوآ مانند فاشيستی نئو و اوديبر ژک مانند کاری محافظه نئو

  

 :يادداشت ھا
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