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

  ٢٠١۵ جوالی ٢٠
  

١+۵نخستين نتايج توافقات   
بسياری به تحليل ھای ما باور نداشته و .  دچار ترديد ھستند١+۵سياستمداران و روزنامه نگاران در رابطه با توافقات 

در ھر صورت، از ديدگاه تی يری ميسان در ھفتۀ گذشته دست . ًنمی توانند آنچه را که واقعا به توافق رسيده درک کنند

 .ًکم سه رويداد مستقيما در رابطه با اين توافقات قابل بررسی می باشد

 ٢٠١۵ جوالی ٢٠| )سوريه(دمشق | شبکۀ بين المللی ولتر

 

ی، نه تنھا اوضاع خاورميانه را تغيير داد بلکه در نتيجه نظم ئ با ايران در مورد برنامۀ ھسته ١+۵امضای توافقات 

ًدر حالی که مفسران بين المللی در مورد پيامدھای آن عميقا دچار ترديد ھستند، من تحليل . جھان را نيز متحول ساخت

 . مطرح خواھم کرد،ھا نوشته و منتشر کرده اممذاکره ر اساس آنچه در طول اين خودم را در اينجا ب

پس از خنثی کردن کوبا، برای بارک اوباما خنثی کردن ايران به مھارت استادانه ای نياز داشت زيرا می بايستی روسيه 

که اگر ايران ھنوز آرمان ضد به اين معنا : در واقع، موضوع بر سر يک خنثی سازی بود . و چين را نيز منزوی سازد

ًامپرياليستی بر اساس نظريات علی شريعتی و امام روح هللا خمينی را کامال رھا نکرده، ولی از جنگ عليه اياالت 

  . متحده قطع نظر کرده و در نتيجه از صدور چنين انقالبی نيز امتناع کرده است
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ع ھستيم، ولی طی کمتر از يک ھفته، چشم انداز جديدی را گرچه از مناسبات دو جانبۀ بين واشنگتن و تھران بی اطال

  ).١( تطبيق می يابد ،در حال گسترش می بينيم که با پيشبينی ھائی که پيش از اين مطرح کرده بودم

ديگر را می دريدند که آيا از اين توافق با ايران پشتيبانی کنند يا  در طول مدتی که سياستمداران اياالت متحده يک) ١

ًد، ايران از عدن بيرون آمد و با چنين حرکتی متعاقبا و  فورا يمن به دست نيروی مشترک عرب افتاد، در واقع نکنن ً

يعنی خالف آنچه نام اين اتحاديه می تواند به ذھن ما متبادر سازد، نيروی مشترک عرب يعنی اسرائيل و عربستان 

از اين پس گروه سعودی بن الدن می . لط ناتو قرار بگيردچنين رويدادی موجب شد که تنگۀ باب المندب در تس. سعودی

توانند ذخائر طبيعی اسرائيل و عربستان سعودی نيز می . تواند پلی روی دريای سرخ بين يمن و جيبوتی ايجاد کند

  .را مورد بھره برداری قرار دھند) اتيوپی(اوگادن 

 به اتھام شرکت در عمليات تروريستی ٢٠١٢سال  که از Michel Samahaوزير قديمی اطالعات، ميشل ساماحا ) ٢

نرال علی مملوک رئيس سرويس ھای اطالعاتی سوريه، در لبنان زندانی جدر کشورش به فرمان و با تبانی بشار اسد و 

پليس لبنان را  او در عين حال ويدئوھای تھيه شده توسط. شده بود، ناگھان موضوع اعترافاتش را زير عالمت سؤال برد

بر اين اساس، ميشل ساماحا می تواند . ً دانست، يعنی افشای مونتاژی که می تواند تعبير از آن را کامال تغيير دھدمردود

اين دادگاه در روز .  سازد محروم،مخالفان سوريه را از تنھا مدرکی که در دادگاه فرجام خواھی نظامی در اختيار دارند

پاشی توطئۀ اتھام زنی عليه سوريه در ماجرای حريری، ماجرای زيرا پس از فرو. مبر برگزار خواھد شد سپت١٧

 .ساماحا تنھا موردی است که می تواند سوريه و بشار اسد را به تروريسم متھم سازد

 جھاد طلب در عربستان سعودی نخستين حرکات معنی دار ۴٣١ قاچاقچی در ترکيه و ٢٩ًبازداشت تقريبا ھم زمان ) ٣

گرچه ھنوز خيلی زود است تا بتوانيم بگوئيم که ترکيه از . را به ما نشان می دھد آنکارا و رياض عليه داعش

نظر می رسد که در چنين مسيری ه پدرخواندگی و عربستان سعودی از تأمين مالی آنھا قطع نظر خواھند کرد، ولی ب

بلکه ھدف اصلی بيرون کشيدن آنھا از خاورميانه در اين صورت ھدفشان تخريب داعش نخواھد بود، . حرکت می کنند

 برای تنظيم تصميمات شورای ھمکاری Ashton Carterعالوه بر اين، وزير دفاع اياالت متحده آشتون کارتر . است

 به منطقه بيايد، يعنی برای تدارکات و امکانات و کمک ھای جوالی ٢١ مه در کمپ ديويد، بايد روز ١۴خليج در 

  . يروی مشترک عرب در مبارزه عليه داعشضروری برای ن

احتمال کمی وجود دارد که با اجرای توافقات . چندين بازيگر پتانسيل ھنوز وارد بازی نشده اند، به ويژه اروپائی ھا

لمان ادر اين مورد، وزير امور خارجۀ .  عکس نقش مثبتی در اين بازی به عھده خواھند گرفتهمخالفت کنند بلکه ب

 برای صلح در سوريه ١+۵ به راه اندازی گردھمآئی از نوع Frank-Walter Steinmeierر اشتاينماير فرانک والت

حتی اگر نمی دانيم قانونيت و حقانيت چنين نظرياتی کدام است، ولی اين نوع ابتکارات نبايد موجب . اشاراتی داشته است

که با سھولت بيشتری سياستش را در رابطه با زيرا از يک سو به واشنگتن اجازه می دھد . مخالفت واشنگتن شود

در ھر . اروپائی ھا موجب کاھش فضا برای ايران می شود سوريه تغيير دھد و از سوی ديگر فضای اشغال شده توسط

  .رو شوده روب» با جبھۀ پيروزمند«صورت برای بارک اوباما وقت آن رسيده است که در سوريه 

[1] On se rapportera à ma chronique hebdomadaire durant ces deux dernières années. Notamment ces six 
articles : « Derrière l’alibi anti-terroriste, la guerre du gaz au Levant » (29 septembre 2014), « Ce que vous 
ignorez sur les accords états-uno-iraniens » (6 avril 2015), « Que deviendra le Proche-Orient après l’accord 
entre Washington et Téhéran ? » (18 mai 2015), « La prévisible défaite de la FrFranceu Moyen-Orient » (8 juin 
2015), « Les projets secrets d’Israël et de l’Arabie saoudite » (22 juin 2015), « La Russie tire ses marrons du 
feu » (13 juillet 2015). 

  مقاله بسنده می کنم۶ی من طی دو سال گذشته که در اينجا به ھفته نامه ھا) ١

)٢٠١۴مبر  سپت٢٩(وريست، جنگ گاز در شامات پشت بھانۀ ضد تر  
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http://www.voltairenet.org/article185498.html 

  )٢٠١٥ اپريل ٦(ت متحده و ايران نمی دانيد آنچه را که شما دربارۀ توافقات اياال

html.187252article/org.voltairenet.www://http  

)٢٠١٥ مه ١٨(پس از توافق بين واشنگتن و تھران خاورميانه در چه وضعيتی قرار خواھد گرفت؟   

http://www.voltairenet.org/article187625.html 

)٢٠١٥ جون ٨(شکست قابل پيشبينی فرانسه   

http://www.voltairenet.org/article187835.html 

 )٢٠١٥ جون ٢٢(ی اسرائيل و عربستان سعودی طرح ھای مخف: گزارش ويژه 

html.187941article/org.voltairenet.www://http  

)٢٠١٥ جوالی ١٣(روسيه از آب گل آلود ماھی گرفت   

http://www.voltairenet.org/article188123.html 

 


