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 Political سياسی

  
  تی يری ميسان

 حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٢ دسمبر ٠٨

  

  » توسط ارتش آزاديبخش کوزووو آموزش ديده بودندهتروريست ھای سوري«

  

مبر،  سپت١١دربارۀ ش را او نظريات. تی يری ميسان به پرسش ھای مجلۀ صرب ژئوپوليتيکا پاسخ می گويد

رويدادھای سوريه، داليل روياروئی اياالت متحده، اروپا، روسيه، چين و ايران در سوريه و خاورميانه مرور می 

ت حاکمۀ فرانسه عليه ملت فرانسه به عنوان عروسک خيمه شب بازی اياالت متحده أکند و به افشای بزھکاری ھي

ه شکل ای ھم وطنانش آرزو می کند که مثل گذشته ھای شکوفانشان، بتی يری ميسان بر. و اسرائيل اشاره می کند

 .ت حاکمه اخراج کنندأحاکمۀ بزھکار را از دستگاه ھيت أانقالبی عمل کرده و اين ھي

 

در گزارشات رسمی مقامات اياالت متحده  » کالھبرداری دھشتناک« آقای ميسان، شما با انتشار کتاب :ژئوپوليتيکا 

کتاب شما .  را زير عالمت سؤال برديد و به شھرت جھانی دست يافتيد٢٠٠١مبر  سپت١١يستی مورد حملۀ ترور

آيا . روشنفکران ديگری را نيز تشويق کرد تا در مورد اين حادثۀ تراژيک تأمالتی داشته باشند و در آن ترديد کنند

 چه اتفاقی افتاد، چه چيزی به عاً مبر واق سپت١١روز  توضيح دھيد که در می توانيد برای خوانندگان ما مختصراً 

آيا ھواپيما بوده که به پنتاگون برخورد کرده يا چيز ديگری بوده؟ در . ساختمان پنتاگون برخورد کرد و يا منفجر شد

مورد ھواپيماھائی که به دو برج برخورد کردند، به ويژه سومين ساختمان که در حاشيۀ اين دو برج بود چه 

 توضيحی داريد؟

  ميق اين حمله و انعکاس جھانی آن که اين ھمه موجب تغيير جھان شد کدام است؟زمينۀ ع
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جای شگفتی است که نشريات جھانی نسخۀ رسمی را پی گيری کردند نه تنھا به اين علت که پوچ  :تی يری ميسان 

رد فناتيک، مستقر نظريه ای که می گويد يک ف. بوده، بلکه به اين علت که قادر به توضيح بخشی از رويدادھا نيست

در يک غار در افغانستان، و بيست نفر مسلح به کارد موکت بری، قادر بوده اند که پيش از آنکه قدرتمندترين ارتش 

جھان توانسته باشد واکنشی از خود نشان دھد، مرکز تجارت جھانی و پنتاگون را مورد حمله قرار دھند، چنين 

ولی ھر چه بيشتر داستان به مسخرگی نزديک می شود، روزنامه . نيستداستانی حتی برازندۀ يک نمايش کميک ھم 

  .نگاران غربی پرسش ھای کمتری مطرح می کنند

از سوی ديگر، تعبير رسمی داد و ستد بورسی روی شرکتھايی که قربانی عمليات تروريستی بودند، آتش سوزی 

 ١١مرکز تجارت جھانی در بعد از ظھر ساختمان ضميمۀ کاخ سفيد، و به ھمچنين از فرو ريختن سومين برج 

چنين رويدادھائی حتی در گزارش نھائی کميسيون تحقيقاتی رياست جمھوری نيز مطرح . سپتامبر چيزی نمی گويد

  .نشده است

مھمترين رويداد در روز حمله به مرکز تجارت جھانی که ھرگز دربارۀ آن چيزی ننوشتند، طرح تداوم دولت بود که 

در مورد جنگ اتمی، قانونی وجود دارد که در صورتی که مشاھده شود که مقامات . ونی فعال شدبه شکل غير قان

 و سی دقيقه، با ١٠در اطراف ساعت . دست می گيرده مدنی از بين رفته اند، دولت نظامی آلترناتيو ادارۀ امور را ب

يشان بودند، قدرت به دست نظاميان افتاد وجود اين که مقامات مدنی ھمچنان قادر به ادارۀ امور و اجرای مسئوليتھا

طی اين مدت، کوماندوھا تقريبا تمام .  دقيقه قدرت به مقامات مدنی باز گردانده شد٣٠ و ١۶و در اطراف ساعت 

در نتيجه کودتائی به . اعضای کنگره و اعضای دولت را به جای امن و در پناھگاه ھای ضد اتمی منتقل کرده بودند

: وقوع پيوست، تنھا برای مدت زمانی که کودتاگران خط سياسی خودشان را تحميل کنندمدت چند ساعت به 

  .وضعيت فوری دائمی در درون، و امپرياليسم جھانی در بيرون

موضوع به قانون ارتباطی نداشت، بلکه آئين . به سنا تحويل داده شد) پاتريوت آکت(مبر، اليحۀ ميھن دوستی  سپت١٣

ل ضد تروريستی بود که نگارش آن طی دو سه سال گذشته به شکل سّری انجام گرفته نامۀ ضخيمی دربارۀ اصو

يد کرد و ساخت و ساز ربودن افراد، ئرا تأ» ماتريس جھانی«قت بوش طرح مبر، رئيس جمھور وسپت ١۵. بود

غانستان، در ھمان نشست، او طرح حملۀ پی در پی به اف. زندانھای مخفی، شکنجه و قتل افراد را نھادينه ساخت

می توانيد ببينيد که نيمی از برنامه از پيش به . يد کردئتأ، سوريه، سومالی، سودان و ايران را اعراق، لبنان، ليبي

  .انجام رسيده بوده است

اين حمالت تروريستی، اين کودتا، و جناياتی که در پی آن صورت گرفت توسط آنھائی سازماندھی شده بود که 

). ه مفھومی که اين اصطالح در مورد قدرت نظامی در ترکيه يا در الجزاير به کار برده شدهب(دولت سّری می نامند 

  .اين رويدادھا توسط گروه بسته ای تدارک ديده شده بود که در اياالت متحده از مريدان فلسفۀ لئو اشتراوس ھستند

نظامی وادار کردند، و تجزيۀ  کنگرۀ اياالت متحده را به تقويت نيروی ١٩٩۵ھمين افراد بودند که در سال 

  .يوگوسالوی را فراھم آوردند

سياستمدار و فيلسوف (به عنوان مثال، بايد ريچارد پرل را يادآور شويم که نقش مشاور سياسی عزت بيگويچ 

را به عھده داشت، و مشاور نظامی اسامه بن الدن و در عين حال مشاور رسانه ای نزد برنارد ھانری ) بوسنيائی

  .دلوی بو
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مريکائيتان را که آزادانه در شبکۀ مستقل ولتر مطرح کرده بوديد، برای شما اکتاب شما و رفتار ضد  :ژئوپوليتيکا

آيا در اين مورد می . به منشأ مشکالتی با  دستگاه اداری رئيس جمھور پيشين فرانسه، نيکال سرکوزی  تبديل شد

  توانيد کمی بيشتر توضيح بدھيد؟

چگونه سازمان سيا : عمليات سرکوزی « ای که دربارۀ نيکال سرکوزی نوشته ايد، تحت عنوان در واقع، در مقاله 

، گزارشات حساسی را منتشر کرده ايد که »يکی از مأمورانش را به مقام رياست جمھوری در فرانسه گماشت

  .جنائی است-ليسیويادآور پيچ و خم ھای رمان ھای پ

 من ضد امپرياليست ھستم و فکر می کنم که مردم اياالت متحده نيز قربانی .مريکائی نيستمامن ضد :تی يری ميسان

  .سياست رھبرانشان ھستند

در مورد نيکال سرکوزی، نوشته بودم که او در دوران نوجوانی اش در نيويورک تحت نظارت فرانک جرج 

سيا، يعنی سازمانی که اين فرد يکی از مھمترين شخصيت ھای سازمان . آموزش ديد) ديپلمات امريکائی(ويسنر

 توسط سازمان سيا ی نيکال سرکوزی کامالً ئدر نتيجه کار حرفه . توسط پدر خود او فرانک ويسنر بنيادگذاری شد

ھيچ جای شگفتی نيست که وقتی به رياست جمھوری فرانسه رسيد، از منافع واشينگتن دفاع کرد و . شکل گرفته بود

  . نه از منافع مردم فرانسه

جانبۀ کوزووو را در مقام  زيرا ھم او بود که استقالل يک: خوبی می شناسنده نک جرج ويسنر را بصربھا فرا

اوراسيا مديا «من تمام اين جريان را در مصاحبه ای با . نمايندۀ ويژۀ رياست جمھوری اياالت متحده سازماندھی کرد

) روسيه(» اودناکو«ر مقاله ای برای  ام و از من خواستند که اين موضوع را دهتوضيح داد) قزاقستان(»فروم

برحسب اتفاق انتشار اين برنامه مصادف شد با جنگ گرجستان، يعنی وقتی که سرکوزی به . گسترش بيشتری بدھم

گويش را با او آغاز کند، مجله را روی ميز می  ووالديمير پوتين نخست وزير پيش از آن که گفت. مسکو می آمد

  .ضوعی نمی توانست موجب بھبودی مناسبات من با سرکوزی باشدروشن است که چنين مو. گذارد

  

وضعيت سوريه در مرزھايش و . آقای ميسان، در حال حاضر وضعيت سوريه را چگونه می بينيد :ژئوپوليتيکا

وضعيت مردم سوريه؟ آيا عربستان سعودی و قطر، و ھمين گونه کشورھای غربی که خواھان براندازی قھر آميز 

  السد ھستند، به اھداف خوشان نزديک شده اند؟رژيم بشار ا

 ميليون جمعيت سوريه تقريبا بين دو تا دو و نيم ميليون نفر از گروه ھای مسلح که در پی ٢٣از  :تی يری ميسان 

اين گروه ھای مسلح چند محله و مناطق روستائی . بی ثبات سازی کشور و تضعيف ارتش آن ھستند دفاع می کنند

ولی به ھيچ عنوان اين گروه ھای مسلح در وضعيتی نيستند که بتوانند . حت تسلط خود گرفته اندگسترده ای را ت

  .رژيم را سرنگون کنند

 سرکوب، بر اساس –طرح اوليۀ غرب پيشبينی کرده بود که عمليات تروريستی موجب خواھد شد که روند تحريک 

وبودان ميلوسويچ، مداخلۀ بين المللی توجيه پذير الگوی تروريسم ارتش آزاديبخش کوزووو و سرکوب آن توسط اسل

در اين جا مختصرا يادآوری می کنم که آموزش گروه ھای مسلح در سوريه توسط اعضای ارتش . خواھد شد

  .يد شده استئامال تأآزاديخش کوزووو و در خاک کوزووو انجام گرفته و اين موضوع ک

مسکو و .  والديمير پوتين، روسيۀ دوران بوريس التسين نيستاين طرح با شکست مواجه شد زيرا روسيه در دوران

  .پکن ناتو را از مداخله در سوريه منع کرده اند، و بر اين اساس وضعيت راکد مانده است
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اياالت متحده، فرانسه، انگلستان، عربستان سعودی و قطر با سرنگون ساختن بشار االسد چه چيزی  :ژئوپوليتيکا 

  بياورند؟را می خواھند بدست 

ھر يک از دولت ھای عضو پيمان مشترک منافع خاص خود را در اين جنگ پی گيری می کند،  :تی يری ميسان 

  .در حالی که در برخی موارد اين منافع متضاد نيز ھست

-  سوريه- عراق- ايران(» محور مقاومت در روياروئی با صھيونيسم«در سطح سياسی، اين خواست وجود دارد که 

  .در عين حال موضوع تغيير وضعيت خاورميانۀ بزرگ نيز وجود دارد. در ھم شکسته شود) فلسطين -حزب هللا

  ذخائر گاز طبيعی عظيمی در جنوب شرقی مديترانه اخيراً : له به امور اقتصادی باز می گردد أولی مھمترين مس

  .مرکز اين ذخائر در نزديگی حمص در سوريه است. کشف شد

  

کن است دربارۀ شورشيان القاعده در سوريه و رابطۀ آنھا با اياالت متحده که با نگاھی به آن چه آيا مم :ژئوپوليتيکا 

در مصاحبه ای گفته بوديد که . نظر می رسد، کمی بيشتر توضيح دھيده در محل روی می دھد خيلی تناقض آميز ب

  ه برای چه کسی می جنگد؟در حقيقت القاعد. مناسبات عبدالحکيم بلحاج و ناتو کامال نھادينه شده است

القاعده در آغاز نام يک بانک اطالعاتی رايانه ای، يک پروندۀ رايانه ای مرتبط به مجاھدين عرب  :تی يری ميسان 

در انکشاف نام اين پروندۀ اطالعاتی، آن . بوده است که برای جنگ عليه شوروی ھا به افغانستان فرستاده می شدند

سپس، نام .  جھاد طلبانی است که استخدام سربازان مزدور از بين آنھا صورت می گرفترا القاعده ناميدند که شامل

امروز تمام گروه ھائی که از ايدئولوژی بن . الق شدطپيرامون بن الدن جمع شده بودند االقاعده به مبارزانی که 

  .الدن تبعيت می کنند، القاعده ناميده می شوند

جنگ طی نخستين .  داشته اند بر اساس دوران و نياز تغيير کرده استشمار افرادی که در اين جريان شرکت

ناميده می شدند، زيرا عليه اسالوھا می » مبارزان آزادی«چنی، سربازان مزدور يافغانستان، جنگ در بوسنی و چ

 قلمداد شدند زيرا به سربازان» تروريست«سپس، طی جنگ دوم در افغانستان و اشغال عراق، آنھا . جنگيدند

 اتبديل شدند زيرا در ليبي» مبارزان آزادی«پس از مرگ رسمی بن الدن، آنھا دوباره به . مريکائی حمله می کردندا

  .و سوريه در کنار ناتو می جنگيدند

مريکا و ا بوده اند که يکی از شعبات طرفدار "سديری"در واقع، اين مزدوران مسلح پيوسته تحت نظارت خاندان 

طور مشخص تحت نظارت شاھزاده بندر بن ه ان سلطنتی سعودی را تشکيل می دھد، و باولترا ارتجاعی خاند

يعنی پسر (او را ھمواره به عنوان پسر خوانده اش معرفی می کرد ) پدر(ھمين شاھزاده بود که جرج بوش . سلطان

که القاعده در حتی وقتی . ، و ھميشه برای سازمان سيا کار می کرد)ھوشمندی که او آرزو داشت پدر او باشد

مريکائی دست به عمليات می زدند، چنين مواردی باز ھم برای تأمين منافع اياالت اافغانستان و عراق عليه سربازان 

  .متحده صورت می گرفت، زيرا حضور نظامی آنھا را توجيه می کرد

ناتو آنھا .  را تشکيل دادنداين جريان در سال ھای گذشته به نحوی شکل گرفت که ليبيائی ھا در بطن القاعده اکثريت

 اين ٢محض اين که رژيم قذافی سقوط کرد، شخصيت شمارۀ ه ب. کار برده را برای براندازی رژيم معمر قذافی ب

قضائی اسپانيا به سازمان، عبدالحکيم بلحاج، به عنوان حاکم نظامی طرابلس برگزيده شد، اگر چه او توسط دستگاه 

  .  نون بوده و تحت پی گرد قرارداردظدر مادريد مول عمليات تروريستی ؤعنوان مس

برای انتقال آنھا، سازمان سيا به ياری يان . سپس او را ھمراه با مبارزانی که در اختيار داشت به سوريه فرستادند

ندگان به اصطالح پناھ. ، از امکانات کميساريای عالی پناھندگان استفاده کردامارتين نمايندۀ ويژۀ بان کی مون در ليبي
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به اردوگاه ھای ترکيه فرستاده شدند که در واقع به عنوان پايگاه پشت جبھه عليه سوريه مورد استفاده قرار گرفت و 

  .ورود روزنامه نگاران و اعضای پارلمان ترکيه نيز به آنجا ممنوع اعالم شد

 به عنوان  عفو بين الملل بود و بعداً يان مارتين نيز برای خوانندگان شما بايد شناخته شده باشد، او دبير اول سازمان

  .نمايندۀ کميسر عالی برای حقوق بشر در بوسنی ھرزه گوين برگزيده شد

   

می دانيم که سوريه نه تنھا منطقه ای است که در آتش  جنگ داخلی می سوزد، بلکه منطقه ای است  :ژئوپوليتيکا 

اھد عينی خواھش می کنيم که برای ما دربارۀ حمص برای جنگ رسانه ای و تحريف وقايع، ما از شما به عنوان ش

  و حوله توضيحاتی بدھيد، واقعا چه می گذرد؟

ولی برای مذاکره بين مقامات سوريه و فرانسه در . من شاھد عينی در رويدادھای حوله نبودم :تی يری ميسان 

 بابا – طلبان در اين محلۀ حمص جھاد. محاصرۀ امارات اسالمی در بابا عمر نقش ميانجی معتمد را به عھده داشتم

را نيز از خانه ھايشان ) يعنی شيعيان(و از دين برگشته ھا ) يعنی مسيحيان( موضع گرفته بودند و خائنان –عمر 

اين عده قانون . مبارز مسلح ٣٠٠٠در واقع تنھا حدود چھل خانوار سنی در محل باقی مانده بودند، و . رانده بودند

  . نفر را در مأل عام سر بريدند١۵٠شريعت و دادگاه انقالبی بر پا کردند و به اين ترتيب 

 همقامات سوری از حمل. امارات اسالمی خود برگزيده به شکل سّری توسط افسران فرانسوی سازماندھی شده بود

فرانسويھا شبانه شھر . ان با مقامات فرانسوی مذاکره کننداجتناب کردند و ترجيح دادند که برای تسليم شدن شورشي

. را ترک کرده و به لبنان گريختند، در حالی که نيروھای دولتی وارد امارات شدند و مبارزان نيز به اسارت درآمدند

  . نفر طی اين عمليات کشته شدند۵٠بر اين اساس از خون ريزی جلوگيری شد ولی حدود 

  

می توانيد در مورد آزار مسيحيان در . ه بر علوی ھا، مسيحيان نيز جزء اھداف در سوريه ھستندعالو :ژئوپوليتيکا 

اين کشور برای ما توضيح بدھيد، و چرا اين به اصطالح تمدن غربی که ريشۀ مسيحی دارد برای دفاع از ھم دينان 

 خود اقدامی نمی کند؟

: ی اقدام می کنند که بيش از ھمه به خود آنھا نزديک ھستند جھاد طلبان به طريق اولی عليه آنھائ :تی يری ميسان 

. ، و بعد از ھمه می روند به سراغ مسيحيان)به انضمام علوی ھا(يعنی ابتدا سنی ھای ترقی خواه، سپس شيعيان

رانند و  آنھا را از خانه ھايشان می ، خيلی کم مسيحيان را شکنجه می کنند و يا به قتل می رسانند، ولی دائماً عموماً 

در منطقۀ نزديک به مرز شمالی لبنان، ارتش آزاد سوريه به مسيحيان يک ھفته . اموالشان را به تاراج می برند

آنھائی که به موقع فرار نکرده بودند، به قتل .  نفر بوديم٨٠٠٠٠و ما شاھد مھاجرت . فرصت داد که فرار کنند

  .رسيدند
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جامعۀ مسيحی سوريه قديمی تر از جوامع مسيحی در . گذاری شد توسط پل مقدس در دمشق بنيانءمسيحيت ابتدا

اغلب آنھا ارتدوکس . شان را حفظ کرده انددآنھا سنت ھای قديمی و اعتقادات خدشه ناپذير قديمی خو. غرب است

در دوران جنگ ھای . آنھائی که به کليسای رم وابسته ھستند سنتھای قديمی خودشان را حفظ کرده اند. ھستند

امروز، در کنار . ، مسيحيان شرق در کنار عربھای ديگر عليه سربازانی که پاپ فرستاده بود جنگيدندصليبی

  .شھروندان ديگر عليه جھادطلبانی که ناتو فرستاده مبارزه می کنند

  

ئيل آيا می توانيم در سال آيندۀ شاھد حمله به ايران باشيم، و در يک فرضيۀ مداخلۀ نظامی، نقش اسرا :ژئوپوليتيکا

ی اھداف اصلی تل آويو را تشکيل می دھد، يا آيا اسرائيل در اين ئکدام خواھد بود؟ آيا حمله به مراکز ھسته 

جو می کند، به جلو رانده شده  وماجراجوئی در يک ساختار جھانی که منافع خود را در بی ثبات سازی جھانی جست

  است؟

لترناتيو اامروز تنھا کشور بزرگ جھان است که . نقالب استبايد توجه داشت که ايران حامل يک ا :تی يری ميسان

آنھا . ايرانی ھا مردم راز و رمز مدار و صبوری ھستند). ١(مريکائی پيشنھاد می کنداديگری در مقابل شيوۀ زندگی 

  .نندھنر مقاومت را به عربھا آموختند و با طرح صھيونيستی، نه تنھا در منطقه  بلکه در سطح جھانی مخالفت می ک

و خود اياالت متحده نيز از حمله . به اين معنا که با وجود تمام رجز خوانی ھا، اسرائيل توان حمله به ايران را ندارد

 ميليون جمعيت که ھر يک از آنھا حاضرند برای دفاع از ٧۵ کشوری است با ايران. ه ايران قطع نظر کرده استب

 جوانانی تشکيل شده که تجربۀ نظامی آنھا به راندن فلسطينی ھا در حالی که ارتش اسرائيل از. کشورشان بميرند

خاطر حقوق مستمندانه ه ی تشکيل شده که حاضر نيستند بئرتش اياالت متحده نيز از بيکارھامحدود می شود، و ا

  .بميرند

  

مائی شده، در  شما نقش روسيه و والديمير پوتين را که به شکل گسترده در رسانه ھای غربی ابليس ن:ژئوپوليتيکا

  منازعۀ سوريه چگونه می بينيد؟

والديمير پوتين پس از استوار ساختن کشورش، بر آن است که جايگاه روسيه را در مناسبات بين  :تی يری ميسان

او ستراتژی اش را روی کنترل گاز به عنوان مھمترين منبع انرژی در قرن بيست ويکم . المللی باز پس گيرد

به نخستين شرکت نفتی » روزنفت«به نخستين شرکت جھانی گاز و » گازپروم«از اين پس . بنيانگذاری کرده است

روشن است که والديمير پوتين خيال ندارد به اياالت متحده اجازه دھد که روی گاز سوريه . جھان تبديل شده است

در نتيجه، . ھره برداری کنددست بگذارد، و به ايران نيز اجازه نخواھد داد که بدون کنترل روسيه از گاز خودش ب

  .مجبور بود که در سوريه مداخله کند و با ايران متحد شود

عالوه بر اين، روسيه روندی را می پيمايد که طی آن در حال تبديل شدن به مھمترين ضامن حقوق بين الملل است، 

ر نتيجه از قدرت روسيه نبايد د. در حالی که غربی ھا به نام اخالق بنجل در حال تجاوز به حاکميت ملت ھا ھستند

  .خودمان راه بدھيم، زيرا اين قدرت در خدمت حقوق و صلح استه بيمی ب

جانبه توسط  اين طرح به شکل يک.  گذشته، سرگئی الوروف طرح صلحی را برای مذاکره به ژنو بردجوالی

. ی بارک اوباما موکول گرديداياالت متحده پذيرفته شد، ولی اجرای آن به شکل قطعی به دور دّوم رياست جمھور

سازمان پيمان امنيت  «اين طرح پيشبينی می کند که نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد، متشکل از يگان ھای  
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عالوه بر اين، بشاراالسد را نيز در صورتی که مردم سوريه به او رأی بدھند، به . در منطقه گسترش يابد» جمعی

  .رسميت خواھد شناخت

  

   در مورد وضعيت صربستان و راه پر مشکلی که در اين دو دھه پيموده، چه فکر می کنيد؟:اژئوپوليتيک

صربستان طی جنگ ھای متداومی که می بايستی با آن روياروئی کند خسارت ديد، به ويژه فتح  :تی يری ميسان

 عضو کشور و باز چون که در واقع، موضوع بر سر يک جنگ کشور گشايانه بود که به قطع. کوزووو توسط ناتو

  .جانبۀ کمپ بوندستيل توسط اعضای ناتو انجاميد، يعنی در واقع يک پايگاه برای ناتو شناسی استقالل يک

ولی نمی دانستند که چھرۀ مدنی اتحاديۀ اروپا . اکثريت صربی ھا تصور کردند که بايد به اتحاديۀ اروپا نزديک شوند

از ديدگاه تاريخی اتحاديۀ . ۀ نظامی ناتو روی دوم آن ترسيم شده استدر واقع روی ھمان سکه ای نقش بسته که چھر

اروپا با به کار بستن طرح ھای مخفيانۀ طرح مارشال ايجاد شد، در نتيجه به پيش از ناتو باز می گردد، ولی مانع از 

  .بوداين نيست که موضوع به عنصری باز می گردد که در طرح سلطه جويانۀ آنگلوساکسون پيشبينی شده 

در اين صورت دولت ھائی مانند يونان . اين امکان وجود دارد که بحران يورو شيرازۀ اتحاديۀ اروپا را از ھم بگسلد

  . تمايل پيدا خواھند کرد،خود به سوی روسيه  که با آن اشتراک فرھنگی نيز دارنده و صربستان خود ب

  

د که برای برخورداری از امتياز ورود به اتحاديۀ به شکل کمابيش مستقيم از صربستان می خواھن :ژئوپوليتيکا

شما تجربيات زيادی در عرصۀ مناسبات بين المللی داريد، بر اين اساس ما از شما . اروپا از کوزووو قطع نظر کند

کار ببندند، ه يد که صربھا چه سياستی را بايد در داخل و در خارج بئی کنيم که با خلوص نيت به ما بگوخواھش م

  ت شما در اين زمينه چيست؟مشاور

تنھا به سھم خودم متأسفم که برخی دولت ھا فتح کوزووو را . کس ندارم من توصيه ای برای ھيچ :تی يری ميسان

حاال، کوزووو به سکوی پخش مواد مخدر تبديل شده، يعنی مواد مخدری که در . توسط ناتو به رسميت شناختند

ھيچ ملتی از اين استقالل . ده به عمل آمده و در اروپا به فروش می رسد اياالت متحقطعاتافغانستان تحت نظارت 

  .بھره ای نبرده است، و نه حتی اھالی کوزووو که از اين پس تحت سلطۀ مافياھا زندگی می کنند

  

 در ١٩٩٩پيش از اين بين فرانسه و صربستان اتحاد نيرومندی وجود داشت که وقتی فرانسه به سال  :ژئوپوليتيکا

با اين وجود، در فرانسه و . ر چوب ناتو صربستان را بمباران کرد، آن اتحاد نيز مفھوم خودش را از دست دادچھا

را طی جنگ جھانی اول فراموش نکرده اند و فکر » ھمسنگری در جنگ«در صربستان، ھنوز افرادی ھستند که 

  آيا شما با چنين ديدگاھی موافق ھستيد؟. خشيدمی کنند که اين پيوندھای فرھنگی از ھم گسسته را بايد جان تازه ای ب

ای را نوشتم در رابطه با حملۀ موشکی و نه ھواپيم» پنتاگيت« می دانيد که يکی از دوستانی که با او:تی يری ميسان

او به جرم جاسوسی به نفع صربستان . مبر، فرماندۀ نظامی پی ير ھانری برونل است سپت١١شبح آسا به پنتاگون در 

اين . سپس او را به فرانسه تحويل دادند و در دادگاه به جای حبس ابد به دو سال زندان محکوم شد.  شددستگير

  .مجازات نشان می دھد که او در واقع به فرمان مقامات ارشد عمل کرده بوده است

 چنين ولی با ميلی دست به. فرانسه به عنوان عضو ناتو مجبور بود در عمليات حمله به صربستان شرکت کند

  .عملياتی زد و غالبا مخفيانه در عوض بمباران بيشتر به صربھا ياری رساند
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اکنون فرانسه توسط يک گروه برگزيده اداره می شود که . سر می برده امروز فرانسه در وضعيت بسيار بدتری ب

رم که ھم وطنان من که اميدوا. برای حفاظت از منافع اقتصادی شان به خدمت منافع واشينگتن و تل آويو درآمده اند

ی اين برگزيدگان بزھکار را تاريخ انقالبی طوالنی مدتی را در ذخيرۀ فرھنگی مشترکشان به ياد می آورند ، روز

در اين . ت حاکمه اخراج کنند و اميدوارم که تا آن روز صربستان نيز استقالل قطعی خودش را باز يافته باشدأاز ھي

  . ديگر را بازخواھند يافت خود يکه صورت ھر دو ملت خود ب

  . از اين که وقتتان را به ما اختصاص داديد، سپاسگذاريم:ژئوپوليتيکا 

  

  پی نوشت مترجم

متأسفانه تی يری ميسان ھوشمند ھنوز از قتل ستار بھشتی اطالعی ندارد، ھنوز نمی داند که در حال حاضر )١

لمانان مؤمن در کار تجارت به محض اين که فرصتی دزدی و جنايت و ناامنی در ايران غوغا می کند، و ھمين مس

و خداوند تحريم را فرستاد تا ما ... دست می دھد اجناس را احتکار می کنند تا متعاقبا قيمت ھا را باال ببرند

 به زيارت برج ايفل خواھيم رفت و برای خاله -هللا ء انشا–جيبھايمان را پر پول کنيم و سال ديگر اگر قسمت باشد 

رژيم جمھوری اسالمی، ھر چند که در بلند پروازی ھايش . مه از شانزليزه عطر کريستين ديور خواھيم خريدکوکو

نظر می رسد، ولی به دليل ه برای مقابله با ناتوی فرھنگی در ايجاد آلترناتيو فرھنگ بومی شرافتمندانه و موجه ب

شکست چنين طرحی که شايد از ھم اکنون محرز . ايده آليستی بودن بنيادھايش قاطعانه با شکست مواجه خواھد شد

شده باشد، به باور من و با نگاھی به وضعيت نيروھای بالنده و توطئه ھای امپرياليستی البته به معنای فروپاشی 

رھبران مذھبی در سر تا سر جھان . و به مفھوم پيروزی فرھنگ ناتو نيز نمی باشد. نظام جمھوری اسالمی نيست

ان بھترين و مھمترين دالالن محبت بوده اند که به شکل قانونی عمل کرده اند و از اين طريق گليمشان و در تمام ادي

البته گاھی گداری ھم رقبائی پيدا کرده اند، مثل مردان سياسی انگليس در دوران . را از آب بيرون کشيده اند

ردی با دوز کلک و حقه بازی در اختيار استعمار ھند، که معابد مقدس را، مثل ھميشه و در ھمه جا و در ھر مو

  .خودشان گرفته بودند، و تجارت سکس با دخترانی که وقف معبد بودند رونق داشت

و اينک، از قلب خود جمھوری اسالمی، و ھای خود جمھوری اسالمی، از قلب اصول گرايان دو و حتی دوازده 

به کشورھای عربی خليج فارس اظھار نگرانی کرده اند آتشه از سفر ھای سياحتی و يا رفتن زنان و دختران ايرانی 

يعنی ھمان سرزمين ھائی که بورژوازی کمپرادور ايرانی به بھای انھدام و تسامح در امور توليدات داخلی و به 

  . بھای متوقف ساختن رشد نيروھای مولد، از آنجاھا جنس وارد می کنند

در ھر صورت روشن است . »ستراتژيک است«ن دختران و زنان اظھار نگرانی کرده اند و گفته اند که موضوع اي

که چنين آلترناتيوی برای مقابله با ناتوی فرھنگی نمی تواند چنين چشم اندازی را به عنوان اقتصاد مقاومت مطرح 

داد اين کاملترين قوانينی که از آسمان نازل شده، امروز قادر به تأمين مصرف عمومی شير نيست و نا امنی بي. کند

ستراتژيست ھای جمھوری اسالمی چنين مسائل و مشکالتی را از نتايج گناھکاری ھای تک تک افراد می . می کند

يک لحظه تصوير نمی کنند که . دانند و يک لحظه تصور نمی کنند که شايد گناھکار اصلی خود نظام اجتماعی باشد

ی زنده ماندن دست به آدمخواری بزند، و از حشرات تحت شرايط خاصی مقدس ترين آدمھا نيز می تواند احتماال برا

اين ديو گرسنگی يک پاسخ فرھنگی دارد، ولی . ايرانی ھا اسطوره ای دارند به نام ديو، ديو گرسنگی. تغذيه کند

طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر قادر به چنين پاسخھائی نيست، به ھمين علت است که ستار بھشتی کشته می 

چيزی به نام پيشرفت در اين نظام اقتصادی و سياسی قابل تصور نيست، در نتيجه خطای ستار نيز شود، زيرا 
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در نظام سرمايه داری وابسته، پيشرفت نه . اصالح پذير نبود و تنھا راه باقی مانده برای او قبرستان رباط کريم بود

   .تنھا قابل تصور نيست، بلکه برای حيات نظام طبقاتی خطرناک نيز ھست

 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/326  

  ٢٠١٢ دسامبر ٧

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  مصاحبۀ با مجلۀ صرب ژئوپوليتيکا

  

Entretien avec le magazine serbe Geopolitika 

Thierry Meyssan : « Des terroristes syriens ont été formés par l’UCK au Kosovo » 

Réseau Voltaire | Belgrade (Serbie) | 2 décembre 2012  

http://www.voltairenet.org/article176815.html 
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