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  ١ضميمۀ 

  خاورميانه دعوت کرده اندخود را به بازی غرب در   قدرت ھای نوظھور- ٢٠١٠ جون/می

   برازيليا- غزه - ، آنکارا ٢٠١٠ ژوئن ٢

در حقيقت، پس از نخستين موج . »اسرائيل نبرد افکار  عمومی را باخت«ه می نويسد اسرائيلی معاريف با گلروزنامۀ 

. با شتاب بيشتردست گرفتند، البته در فرانسه ه  دوباره کنترل اوضاع را ب می، رسانه ھا فوراً ٣١احساسات، دوشنبه 

ل شبانۀ شش کشتی بشر دوستانۀ ترکيه برای غزه، و متوقف کردن کاروان وزيرا در آغاز جنجال خبری مرتبط به کنتر

  . زير خروارھا شن به فراموشی سپرده شددريائی توسط دولت اسرائيل، فوراً 

تمايالت روند معکوسی را در اذھان در از روز سه شنبه، اگر فرانسه را به عنوان مثال در نظر بگيريم، می بينيم که 

در » استفادۀ بيش از حد  از زور را محکوم می کند«رئيس جمھور فرانسه . پيش گرفت و واقعه از تب و تاب افتاد

و نه استفاده از اعمال زور را محکوم می کند، يعنی قضاوتی که بھتر است آن » بيش از حد«نتيجه، تنھا خصوصيت  

ھمان شب در يک برنامۀ تلويزيونی طنز آميز، مجری برنامه از نخست وزير .  دولت عبری بدانيمدی بر رفتارئيرا تأ

البته، ولی مثل يک يھودی که در «: و نتانياھو پاسخ می گويد » آيا شما کمی پارانوياک نيستيد؟«: اسرائيل می پرسد 

  ».محاصرۀ عربھائی به سر می برد که از او متنفر ھستند

 ظرافتی که می خواھد بگويد که اگر چه دولت اسرائيل به شکل بدی واکنش نشان داده است ولی شايد عذر شيوۀ بيانی با

، چنين طنزی به نيّت مسکوت مطمئناً . موجھی نيز داشته، زيرا اسرائيل در محاصرۀ دشمنان سر سختی به سر می برد
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اين ھمه صاحب ) گيز بزرگ نظم بين المللیو فتنه ان(گذاشتن پرسش اساسی مطرح شده، يعنی چرا اين دولت کوچک 

  .امتياز نادر اظھار ندامت است

ولی آيا تمام اين داستان به نوعی يک توھم بصری نيست؟ اگر از ھر فرد عادی بپرسيم، به احتمال خيلی زياد تنھا چيزی 

ن کشتی بشردوستانه، کاروان ی از اين ماجرا به ياد می آورد، اين است که کاروائرا که تحت تأثير ماشيناسيون رسانه 

رسانه ھا با احترام و احتياط تمام به تکرار شايعاتی که کاروان را . تروريستی بوده و سرنشينان آن  جھاد طلبان بوده اند

کلمۀ جادوئی رھا شده، تأثير حسی روی اذھان .  بسنده کرده اند،به عنوان عمليات مخفيانه به ھدايت القاعده تعبير کرده

 در ابعاد ده و ھمانگونه که اياگو در نمايشنامۀ اتلو می گويد، به دقت در روح تزريق شده، و ترديد کوچک فوراً فوری بو

زيرا از ديدگاه تخيالت . داليل و  نسبت تقصيرات شنيده شده، اسرائيل حق دارد از خودش دفاع کند. بزرگ تجلی می کند

نظر می رسد و بر ھر ه اپسند صورت گرفته باشد، قابل توجيه بعمومی، حق دفاع از خود، حتی اگر از طريق حرکات ن

  . و قانون بين المللی مقدم استهقاعد

 ئی و بريتانيائی اين موضوع وجود خارجی نداشت، برای اين که از اين بابت کامالً امريکاو اما برای رسانه ھای 

م، يعنی شبکه ھائی که گزارشات مرتبط به خليج   مراجعه کني. سی. بی. يا بی. ان. ان.مطمئن شويم، می توانيم به سی

، مسدود ساختن چاھی که واقعيت اين است که، ظاھراً . مکزيک و به شکل يدکی بازی گلف مقام ھای اّول را دارا ھستند

نظر می رسد که حل عادالنۀ منازعات کھنه بين ه در سواحل لوئيزيان در حال فوران است به ھمان اندازه مشکل ب

  .اسرائيلاعراب و 

تنھا ترکھا و دولت آنھا در سومين روز حادثه ھنوز خشمگين و معترض باقی ماندند، خشم و اعتراضی که تلخی سنگين 

  .و انباشت شده طی سالھای گذشته را به نمايش می گذاشت

ه، و  در ترکيه به حکومت رسيد٢٠٠٢با تقويت پايگاه مردمی و اسالمی حزب عدالت و پيشرفت، حزبی که از سال 

  .کاھش محبوبيت ارتش کماليست، متحد ستراتژيک دولت اسرائيل، به تدريج موجب گسترش بی اعتمادی فزاينده شد

را انتخاب می ) ٧١(»سه ورشکستگی برای اسرائيلی ھا«ھمچنين، وقتی در فرانسه، روزنامۀ رسمی، لوموند عنوان 

ضر به خدمت بوده و عالوه بر اين گواه بر حضور تحريف کند، گواه بر فقدان کامل فاصله گيری از سوی نويسندگان حا

  .خبری عامدانه در اين روزنامه است

 از پيش برنامه ريزی شده و یبا طرح» مرمره«در واقع، روشن است که عمليات عليه کشتی بشردوستانۀ ترکيه به نام 

ولی بايد . ھای واقعی آن موفقيت آميز بوداين عمليات در مجموع با توجه به اھداف و انگيزه . با مھارت تمام انجام شد

بپرسيم که اھداف واقعی اسرائيل در راه اندازی اين عمليات چه بوده است، در صورتی که کشور عبری به نتايج منفی و 

ی شمالی و در جھان امريکامضر آن برای تصوير اسرائيل در اذھان اروپائی و در اذھان جھان اسالم، و نه البته در 

  کسون آگاھی داشت؟آنگلوسا

فرستاده می شد که دست به ) حتی به خود اياالت متحده(در وھلۀ نخست، می بايستی پيغام قاطعانه ای به جامعۀ ملت ھا 

اقدام غير قابل تحملی زده و غير قابل تنبيه بودن اسرائيل را مورد حمله قرار داده بودند، زيرا در گزارش نھائی 

 نکرده است، ءت، يعنی معاھده ای که اسرائيل آن را امضااگس ٢٨ی در ئح ھسته کنفرانس منشور منع گسترش سال

بر اين . د کندئيی زدائی عمومی در خاورميانه شده و از پارلمان اسرائيل خواسته است که آن را تأئخواستار ھسته 

صۀ  امنيتی در ھمه جا و در اساس، پيغام تل آويو در فراسوی اين عمليات، به اين معنا بود که حاکميت اسرائيل در عر

  .مورد و عليه ھمه به کار می رود

 به دليل رويداد کشتی مرمره در خصوص اين موضوع بايد يادآوری کنيم که اگر نخست وزير اسرائيل نتانياھو رسماً 

سرائيل و خيانت اوباما در مورد ا«مالقاتش را با کاخ سفيد منتفی ساخت، در واقع به اين دليل بود که در رابطه با 
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تأسف و تلخ کامی خود را نشان دھد، ھمانگونه که نمايندۀ اولترا » ی اسرائيلئپشتيبانی اش از بازديد مراکز ھسته 

 در اسرائيل ھم رأی ع گيری تقريباً ھمه در مورد  اين موض. يق می کرداسرائيلی آريه الداد نيز او را به چنين کاری تشو

ی ئ برای بازرسی بين المللی از مراکز ھسته امريکامی بر اين باورند که رأی ھستند، جامعۀ مدنی و شخصيت ھای رس

  .يک توھين واقعی نسبت به اسرائيل است و بيشتر به يک عمل تحريک آميز شباھت دارد] نگب[اسرائيل در 

ۀ ايران و تضعيف دومين پيغام، برای آنکارا بود که می خواست تنبيھی باشد برای دولت ترکيه به دليل مداخله در پروند

 تحت نظارت ليکودھای امريکاچرخ دنده ھای محاصره برای به زانو درآوردن ايران که توسط ديپلماسی انگليس و 

عالوه بر اين به شکل ثانوی، ھمانگونه که . و صھيونيست ھای اسرائيل ساماندھی شده بود) محافظه کاران(واشينگتن 

سير کرده است، ھدف اين بود که در تنش ھای موجود بين فرماندھی عالی تف) به مديريت تی يری ميسان(سايت ولتر 

به . کماليست، الئيک، ملی گرا و پان تورانی از يکسو و قدرت مدنی و اسالمی از سوی ديگر دامنۀ بيشتری ايجاد کند

 دست کم ١٩٩٨  تا١٩۶١ياد داشته باشيم که ترکيه کشوری است که کودتای نظامی در آن يک سنت رايج بوده و بين 

چکش «، چھل و نه افسر ارتش ترکيه، گويا کودتائی را تحت عنوان ٢٠٠٣سال . چھار بار به وقوع پيوسته است

  .برای سرنگونی رجب طيب اردوغان و حزب عدالت و پيشرفت را سازماندھی کرده بودند» آھنگر

قدرت (» دولت عميق«دولت مدنی ترکيه و تحت چنين شرايطی تنزل حساس مناسبات بين دو پايتخت و تنش پايدار بين 

، ابتکار عمل در مورد کشتی بشر دوستانه فرصت مناسبی برای صدور )نظامی ضامن نظريۀ کماليست ضد اسالمی

زيرا آنکارا از چند سال پيش در زمينۀ مناسبات خارجی ). به شکل حرکت انتقام جويانه(اخطار نيرومندی به آنکارا بود 

 رقيب قديمی، يعنی دمشق و تھران را در در پيش گرفته بود، روشن است که اين دو کشور از روند نزديکی با دو

  .مخالفان سرسخت  سياست برتری جويانۀ اسرائيل در منطقه ھستند

سرانجام، سومين موضوع در عمليات عليه کشتی صلح، قتل ھدف گيری شده، زير پوشش يک کشتار، يکی از اسرائيلی 

م رائد صالح، که چندين بار زندانی شده بود و اين بار اصابت يک گلوله به ناحيۀ سر او را مجروح فلسطينی ھا، به نا

 صحن مساجد در حال حاضر يکی از رايج ترين احتماالً . او مدافع مسجد االقصی، سومين مکان مقدس اسالم بود. کرد

  .مکان ھای زد و خورد در سطح جھانی است

که به او وارد آمده بود جان سالم به در برد، ولی در وضعيتی قرار گرفت که ديگر  از جراحتی چهرائد صالح، اگر

با مرور اين حادثه، می بينيم که پشت ظاھر عمليات کوماندوئی احمقانه . برای منافع اسرائيل خطری به حساب نمی آيد

بود، بلکه حرکتی بود برای استتار با ماشۀ بازيگوش، کشتاری که در ادامه روی داد يک کار خود سرانۀ انحرافی ساده ن

چنين امری حاصل نتيجه گيری عادی نيست، زيرا چه کسی می تواند باور کند . يک جنايت از پيش طرح ريزی شده

جمجمه را ) با ھمان آموزشی که نتايج افسانه آسای  آن را در حملۀ معروف عنتبه ديديم(يک کماندوی عضو يگان ويژه 

  ؟)ندو نه برای خنثی کر(ه باشد نشانه گرفته باشد بی آن که ھدف کشتن داشت

ی ئفراسوی بی شرمی مقامات تل آويو، فراسوی ھنر حقه بازی، بی آن که از گروه ھم آوازان و اشک ريزان حرفه 

نشريات اسرائيلی ياد کنيم که روی شرافت از دست رفتۀ ارتش دفاعی اسرائيل اشک ريخته اند، وظيفۀ ھر ديدبان آگاه و 

ق در امور بين المللی اين است که نمايش قدرت دولت عبری را به عنوان يک موفقيت غير قابل انکار بازشناسی صاد

را ھدايت می کنند،   بايد منتظر نمايشات ديگری از خشم دولت عبری باشيم، زيرا مردان فوالدينی که آنو مطمئناً . کند

به ھر ) ی، ليکوديست ھا و چپ کارگری در اتحاد می باشدکه با راست مذھب(ھرگز نمی پذيرند که سياست اسرائيل 

  ).ھر دولتی که باشد(شکلی مورد مذمت دولتھای ديگر قرار گيرد 

 يک خطای سرنوشت - در نتيجه بايد در نظريات افرادی که فرياد پيروزی می کشند، و فکر می کنند که با چنين خطائی 

در آيندۀ نزديک، از ديدگاه منطقی، بايد منتظر . عادل بيشتری ايجاد کرد مھر و موم شده است، ت دولت عبری کامالً -ساز 
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برخی بر اين باور بودند که اين .  اين نوع داوری ھای شتاب زده را مردود خواھد ساختوقايع ديگری باشيم که مطمئناً 

که تمام نشانه ھا و نتيجۀ بوده، در حالی ) فقدان خود داری(عمليات يک انحراف غير اختياری و ناشی از خشم اسرائيل 

، به ويژه برای آنھائی که قادر به تشخيص اين نوع ) اگر پا را از حد معمول فراتر نھاده باشداحت - موفقيت آميز آن 

از اينھا گذشته، آيا افزايش انقباض بين المللی را نبايد در نظر . پيغامھا ھستند، عکس اين برداشت را ثابت می کند

  ين موردی خواست آنھائی نيست که می خواھند دنيا را به آتش جنگ بکشند؟بگيريم؟  و آيا چن

در اين مورد نمونۀ بارزی در تاريخ وجود دارد که اروپائی ھا معموال از آن بی اطالع ھستند، ولی نظاميان قديمی 

 . اس.وزه، کشتی يوواقعه به اين شکل روی داد که طی جنگ شش ر. خاطر دارنده  ب آن را قوياً امريکانيروی دريائی 

حمله از سوی اسرائيل انجام گرفته بود، .  از طريق دريا و ھوا مورد حمله قرار گرفت١٩۶٧ جون ٨ ليبرتی، .اس

 واشينگتن پيغام ظاھراً . ئی تسکين نيافته استامريکا زخمی، جراحتی که ھنوز نزد نظاميان ١٧١ کشته و ٣۴نتيجه، 

تمام تحليل گران بيم دارند که چنين تحريکاتی موجب برخورد مستقيم با ايران . يداسرائيل را با پاکتی از عذر خواھی شن

  .شود

ه  بازی خطرناکی بزيرا چگونه می توانيم تصور نکنيم که تل آويو با کاشتن باد در فکر درو کردن طوفان نباشد؟ مطمئناً 

 دومين کاروان -ن کاری را اعالم کرده است  ھمان گونه که آنکارا قصد چني-نظر می رسد، به دو دليل، زيرا اگر فردا 

بشر دوستانه برای مقابله با محاصرۀ غزه گسيل شود، و اين بار با کشتی ھای نظامی ھمراھی شود، چه کسی می تواند 

بگويد که احتمال برخورد نظامی وجود نخواھد داشت؟ آيا اسرائيل از انبار مھمات اتمی خود عليه يک کشور عضو ناتو 

ی که در وضعيت مناسبی ئنظر می رسد، ولی يک بحران مختصر منطقه ه  خواھد کرد؟ نظريۀ غير واقعی باستفاده

. شمالی تا مديترانۀ شرقی تداوم يافته، عنصری است که نبايد نديده بگيريموريای روی محور بحرانی قرار گيرد که از ک

يعنی محور بحرانی که اوج گيری . نجامدی بيئ ی می تواند به يک واکنش زنجيرهئزيرا يک بحران موضعی و منطقه 

  .تنش ھايش از اين پس دائمی خواھد بود

  

  . برزيل- ترکيه -ی سه جانبه بين ايران ئ تأمالتی پيرامون توافق ھسته - ٢٠١٠ می ٢٨

به  در تھران ٢٠١٠ می ١٧ برزيل که -ترکيه-ی سه جانبه بين ايرانئتوافقات ھسته «:  متن ۀتوضيحات تکميل کنند

در اينجا توضيحاتی که بايد تمام اھميت جغرافيای سياسی، اصول ھدايت . » رسيد، آيا ضربۀ شمشير بر آب بود؟ءامضا

 به شکل مابعدی ضروری خواھد اجام روشنگر و مفيد واقع گردد، حتکنندۀ امور ضمنی رويدادھا را نشان دھد، و سران

  .بود

مطرح کرديم، به اين علت بود که  ھر فردی بتواند دريابد که » ازيليابر-غزه-آنکارا«رويکرد تحليلی که زير عنوان 

البته، . مھمترين تصميمات مانند اعالم جنگ، مشروط به روندھائی است که ھيچ ارتباطی به رويکرد خردمندانه ندارد

) ھۀ جنگدر ابعاد روانشناختی جب(حاضر در صحنه، قطعيت روحی دشمن ) سالح و خدمه(ارزيابی نيروھای مادی 

  .برای گمانه زنی پيرامون شانس پيروزی و خطرات در درجۀ اّول اھميت قرار می گيرد

جنگ به (ولی در آخرين تحليل، عوامل غير عقلی ھستند که پيشی می گيرند، چه اين که در سطح روش شناختی باشد 

سامانۀ عصبی (، ايدئولوژيک، غريزی )عنوان علم و به عنوان ھنر که الھام و شھود در آن نقش اصلی را به عھده دارد

 حضور امريکا يک قدرت ه مسيحيت در دواير درج- و -يت فشار موعود گرائی يھود(يا تمايالت آخر زمانی ) احساسی

 ميليون طرفدار که در انتظار ظھور پيامبرانه ھستند يعنی واقعه ای خارج از ھر گونه واقعيت ۴۵با ) پر رنگی دارد

  .جغرافيای سياسی و خارج از زندگی عادی نوع بشر
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واھی خواھد بود اگر تصور کنيم که تحليل ھای ناب خردمندانه  خيالی چنين امری را بايد به اين معنا تلقی کنيم که کامالً 

با اين وجود اين نيز واقعيت دارد که جوامع .  سرنوشت آغاز جنگ را رقم می زنده،ن کنندييبا تکيه به دليل و برھان تع

  !مانند افراد ھميشه به آن سوئی می افتند که روی آن تمايل نشان می دھند

در ھم آميختگی عناصر مختلف که در به ھم خوردن تعادل و يا حفظ آن دخالت دارد، آن چه يدگی ھا و چاز ديدگاه پي

و .  از نيام بر می کشد راشت که با قوی ترين خواست ھا شمشيردين را از ھم باز می کند، آنی اس ورکسرانجام گره 

 و عراق، با عبور از جنگ دوم جھانی،  تا منازعات افغانستانامريکاتاريخ اخير به ما نشان می دھد که از جنگ داخلی 

  .اياالت متحده مانند انگليس، ھرگز باز پس نمی نشيند، و قاطعانه خواستار تسليم بی قيد و شرط است

ھيروشيما و ناکازاکی موجب شد که دويست شھر ژاپنی که با بمب افکن ھای ژنرال کورتيس لومای به خاکستر تبديل 

بين شھر ھای ويران شده، آتشی که توکيو را ويران کرد، تنھا در يک شب بيش از دو . شده بود به فراموشی سپرده شود

اين واقعه با خطوط شعله آسا در خاطرۀ جمعی حک شده و .  قربانی داد،شھری که توسط بمباران اتمی ويران شده بود

مانند دو دھۀ اخير از جنگ ھای ئی طی دو قرن گذشته امريکاتاريخ دموکراسی . يادگار آن در تاريخ باقی خواھد ماند

کشور گشايانه و فتح سرزمين ھا انباشته است، و چشم انداز دقيقی از قاطعانه بودن آن به نمايش می گذارد و نشان می 

  .وامی داردزدن دھد که چگونه ملت ھای نافرمان را در مقابل خواست برتری جويانه اش به زانو 

بر قدرتی که رقيب اياالت متحده ھستند، يعنی روسيه و چين، ديده نمی شود که در نتيجه، امروز، ھيچ نشانی از دو ا

ناتو؟ و +  به تنھائی امريکاامکانات متعارف کافی برای مقابلۀ مستقيم با جبھۀ اروپا و آتالنتيک در اختيار داشته باشند، 

 موضوع می توانيم حدس بزنيم که از اين. اگر چنين موردی نيز وجود داشته باشد، حاضر به استفاده از آن باشند

چنين وضعيتی حتی آنھائی را که روی خط . ی خواھد بودئتالنتيک و اورآسيا الزاما ھسته ا - روياروئی جبھۀ اروپا

  .فکر واخواھد داشته  ب،جنون ايستاده اند

ی به رويداھائی که در  از تمام درس ھای تاريخ نتيجه گيری کنيم و به شکل بالينبا اين وجود جای آن دارد که فوراً 

با وجود تمام شھادت طلبی ھا و کيفيت سالح ھائی که امروز جمھوری اسالمی ايران در : شرف تکوين است نگاه کنيم 

و فداکاری ھای ملت (اختيار دارد، اگر به تنھائی در وضعيت جنگی قرار بگيرد، از عھدۀ شھادت طلبی نيروھايش 

در روياروئی با جنگ الکترونيک چه کاری ساخته خواھد بود؟ ) شتيبانی خواھند کردايران که بی گمان از نيروھايشان پ

از .  فضای منطقۀ جنگی را تحت کنترل خودشان بگيرندئی ھا اجازه خواھد داد که کامالً امريکاجنگ الکترونيک به 

يلفاير که دفاع آسمانی ايران در جنگ فزاينده عليه روبات ھا و موشک ھای کروز، پھپاد ھای پردارتور مسلح به ھ

ايران را اشباع خواھد کرد چه کاری ساخته خواھد بود؟ چه کاری از عھدۀ قايق ھای تند رو در مقابل ديوار فلزی که 

جز ه برای دفاع دريا به دريا ايجاد می کنند؟ يگان ھای ويژه و نخبۀ سپاه پاسدارن چه کاری ب) ٧٢(سامانه ھای فاالنکس

را ) ٧٣(ام خواھند داد، اين موضوع حمالت سوار نظام سنگين اسلحۀ فرانسه در نبرد ريشوفن فداکاری بی نتيجه انج

و بسياری از آنھا )  در آلزاس١٨٧٠ گست ا۶(تداعی می کند که زير آتش  سومين ارتش پروسی ھا   قرار گرفته بودند 

وه بر اين ارتش پروس در زمينۀ تجھيزات معادله يک به سه بود و عال( بيھوده کشته شدند -  علی رغم تاخت قھرمانانه -

  ).نيز برتری داشت

خوبی می دانند که پنجرۀ تسلط تا ابد برای اياالت ه امروز، در واشينگتن، نظريه پردازان جنگ و ايدئولوژی گسترش ب

د، اعالم خطری قرارداد سه جانبه که ايران، ترکيه و برزيل را در اتحاد با يکديگر قرار می دھ. متحده باز نخواھد بود

و به ھمين گونه، سازمان ھمکاری ھای شانگھای، اگر چه ھنوز در . ئی ھا بايد روی آن حساب کنندامريکااست که 

مرحلۀ جنينی به سر می برد و با نزديک شدن چين و روسيه، به سنگ ريزۀ آزار دھنده ای در کفش يانکی تبديل می 

  .شود
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ن شده توسط يي حالی که کشورھای نوظھور  بر آن ھستند تا قواعد اجباری تعاعالم خطری که نبايد بی پاسخ گذاشت در

 با واکنش و  تھران کمابيش فوراً هبه ھمين علت  قرارداد سه جانبّ . اياالت متحده را با تمايالت خودشان جايگزين کنند

 بر اين مضافاً . نجاميدبه جنگ خواھد ا) بدترين فرضيه(رو خواھد شد، و حتی ه موضع گيری سخت اياالت متحد روب

ی ايران به ھمان اندازه که مدعی وجود سالح ئ پروندۀ ھسته -) ٧۴(کس راز مگو نيست   موضوعی که برای ھيچ- که 

  . بھانه ای بيش نيست،کشتار جمعی در عراق بعثی می شدند

درصد غنی شده بتواند  ٢٠از سوی ديگر بايد بپرسيم که چه کسی به شکل جدی باور می کند که ايران با اورانيوم 

کالھک اتمی توليد کند؟ و وقتی که داوری ما به دليل مطرح ساختن سالح اتمی به ترس آغشته نيست، مفھوم خواست 

ی ايران به شکل تازه ای ئی، مبنی بر متوقف ساختن برنامۀ ھسته ئ، خالف منشور منع گسترش سالح ھسته امريکا

  .برايمان روشن می شود

تحمل ناپذير تر می شود، به اين علت که از منطقۀ ) و تل آويو(وز بيش از پيش برای واشينگتن نفوذ ايران ھر ر

فريقای زير صحرا، در ھمکاری و ھمآھنگی با چين، گسترش داده اخاورميانه پا را فراتر نھاده و نفوذش را به ويژه در 

ی عضو سازمان عدم تعھد نقش رھبر جريان اگر، عالوه بر اين، سرانجام ايران بخواھد در رابطه با کشورھا. است

خارج از مدار تحت نظارت ) ابزار حاکميت در زمينۀ انرژی(ی را ئ کند و  بخواھد فن آوری ھسته ءنوينی را ايفا

گوش می رساند، ه  گسترش دھد، يعنی موردی که توافق ايران، ترکيه و برزيل زمزمزمه ھای آن را بامريکاانگليس و 

  .ھيچ عنوان تحمل پذير نخواھد بوددر اين صورت به 

 امريکابرای . زيرا، آن کسی که منابع انرژی را تحت نظارت دارد، در عين حال مردم را تحت نظارت خواھد داشت

و اين استقالل . که دورترھا را می بيند، مھم اين است که راه را بر استقالل انرژی کشورھای نوظھور آينده سد کند

  . ی بستگی داردئ آوری ھسته  به فنانرژی الزاماً 

 يکی از رازھای مگو را آشکار ساخت، يکی از ناگفته ھای اساسی، از اين ديدگاه، توافقات ايران و برزيل مطمئناً 

ی ايران، پرونده ای که می تواند گسترش يابد، ولی اگر گسترشی وجود دارد، برای استقالل ئدربارۀ پروندۀ ھسته 

 را که به جريان انرژی فسيلی بستگی دارد امريکا بنيادھای قدرت ،ست که در نھايت امری جھان سوم ائانرژی ھسته 

  .مين گذاری خواھد کرد

وضعيتی که کمابيش در آينده بايد با .  به جايگاه آن در مبادالت انرژی فسيلی بستگی دارددالرفراموش نکنيم که تداوم  

ن در رابطه با رئيس جمھور لوال دا سيلوا پس از قرار داد سه جانبه لينت فوق العادۀ خانم کخشم. ی ادامه يابدئشبکۀ ھسته 

 ھر گونه پيمان ھمکاری بين دولتھا را در زمينۀ انرژی امريکا را نقض کرد، زيرا امريکابه اين علت بوده که قوانين 

  . را منع کرده استاست،ی خارج از سيطرۀ اقتدار و قيوميتی که برای خود قائل ئھسته 

  .ی بازی خواھد شدئين وصف خروج از بحران ايران در دور نھائی در يک بازی پوکر سه قاره با ا

 دستۀ ورق ھای بازی را با ھفت تير روی ميز بر می زند، روسيه و چين با نگرانی در مورد بلوف خطرناکی امريکا

به ويژه پس از  (ديگر نگاه می کنند  يککه بازيگران واشينگتن و تل آويو وارد بازی کرده اند  با نگاه پرسش آميزی به 

خاطر تحقير خيلی آشکاری که مقامات اسرائيلی در مورد قوانين اخالقی بين المللی ه آشتی کنان در مورد کدورتی که ب

محاسبات حکيمانه و . و از خودشان می پرسند که تا کجا نبايد دست از پا خطا نکنند، و دورتر نروند) ٧۵)(ابراز داشتند

ابی ھای ماھرانه، تاب بازی چين و مسکو بين اتحاد سياسی با ايران و واشينگتن و کمک رسانی ھای مخفيانه به ارزي

 ھا  به ايران قطع نظر ٣٠٠آيا روسيه اعالم نکرده بود که از تحويل اس . رژيم تھران، از جمله کمک ھای نظامی

  د به مھاجمان ھوائی خسارات معنی داری وارد سازد؟نخواھد کرد، يعنی موشک ھای پدافند ھوائی مؤثری که می توان
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در اينجا بايد اضافه کنيم که روس ھا و چينی ھا منافع ستراتژيک مشترکی در رابطه با ايران دارند، به ويژه در رابطه 

 در اين .روس ھا بازار گاز اروپا  و چينی ھا بازار آسيا را در اختيار دارند. با نوعی اتحاديه در تجارت گاز ايران

با برنامه ھای ) ٧۶(ئی لولۀ گاز نابوکوامريکاطرح : مورد نيز، منافع جغرافيای سياسی حائز اھميت بسيار زيادی است 

  جنگ اقتصادی شروع شده است، مطمئناً ۀدر نتيج). ٧٧(روسيه برخورد کرده است، نورث استريم و سات استريم 

ر رژيم، بخشی را به يي ايران به خود، در چشم انداز فرضی تغ با اختصاص دادن بخش بزرگی از ذخيرۀا حتامريکا

ھر گونه معامله و تھديد از ترکيبات . ازای تداوم سياست  فشار روی ايران دين ساالر با رقبای خود تقسيم خواھد کرد

 از کوکتل دروغ و بلوف که مذاکرات بين قدرت ھای رقيب را تشکيل می دھد، بازی مضاعف و بازی زبانی مضاعف

  .قواعد عمومی است

روشن است که بازی ھنوز تمام نشده، ولی بايد روی اين نکته تأکيد کنيم که خروج از بحران ايران بستگی به عواملی  

 گزينش در آخرين تحليل بيشتر با زيرا سنجه ھای واقعی. ر می باشددارد که به شکل گسترده از  محاسبات عقلی به دو

زيرا ارتکاب به عمل يا گره .  احتمالی قابل بررسی می باشد تا با منطق قابل پيشبينیزيک کوآنتيک، کامالً ق فمنط

جائی ھای قدرت و تأثيرات آن به عوامل تصميم گيرنده در لندن، نيويورک و واشينگتن ه  جاب-وتگشائی معجزه آسا به نا

ھستند که خواھان حرکت افراطی ) سيا(به شکل متناقضی، ولی به شکل ھمآھنگ نه پنتاگون و نه النگلی . بستگی دارد

  .می باشند

با اين وجود جنگ ھنوز اجتناب ناپذير نيست . در ھر صورت، تصميم نھائی فنی نخواھد بود بلکه سياسی خواھد بود

 عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی را که ھمه جا با هکورتيس لومی ھر گز موفق نشد جنگ اتمی پيش گيری کنند(

 اگر مصمم ترين ھا، يعنی سر سخت ترين ھا ا، حت) بگذاردءو اميدواری کافی از آن حرف می زد، به اجرااطمينان 

  .ھستند که عموما  برنده می شوند

  

  

  :پی نوشت 

71) «« Triple fiasco pour les Israéliens » 

72)Phalanx  

لولۀ . وائی در ارتفاع پست استفاده می کنندفاالنکس يک نوع سامانۀ چند لوال ست که در شناورھای سطحی برای دفاع ھ

 گلوله در دقيقه می تواند برای ھر مھاجمی يک ديوار ۴۵٠٠ ميليمتری است که با حجم آتش ٢٠تيربار حاوی شش لول 

ل ديفاالنکس در حال حاضر يکی از سالح ھای بی ب.  متر است١۵٠٠در آتش افقی برد آن . تمام عيار فوالدی ايجاد کند

ت موشکی مانند موشک ھای اگزوست و به ويژه عليه قايق ھای تندرو که نيروی دريائی ايران تعداد زيادی عليه حمال

  ، می باشداز آنھا را در اختيار دارد

73)Bataille de Reichshoffen 

يسيون انتقادی اپوز-اجتماعی- در يک تحليل جامع از ادبيات سياسی. جز برای اپوزيسيون ھای ايرانیه ب: مترجم ) ٧۴

ی ايران تابع سياست ھای ئلۀ ھسته أ ببينيم که تا چه اندازه در مورد مسھای ايرانی در خارج از کشور، می توانيم عيناً 

ايجاد اپوزيسيون ھای بی اعتبار نيز که عليه منافع کشور . جنايتکارانۀ غرب و دروغ رسانه ھای حاکم غرب بوده اند

ت توپخانۀ غرب باز می گردد، که ھيچ آلترناتيو معتبری وجود نداشته باشد، و خودشان فعاليت می کنند، به ھمان سياس

اگر اپوزيسيونی به عنوان آلترناتيو وجود دارد بايد ھمانی باشد که از سياست توپخانۀ بازار آزاد اولترا ليبرال 

 در اشکال جنگ  احتماالً -آنگلوساکسون دفاع کند و حتی برای ايفای نقش پياده نظام  برای خدمت به تخريب ايران 
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 مانند مجاھدين خلق با بودجه و - امريکا توسط امپرياليسم - چريکی کمابيش مشابه آنچه در سوريه روی داده است 

و باز ھم از اين فراتر، اپوزيسيون ايرانی قابل قبول برای غرب .  حاضر به خدمت شوند-چراغ سبز پنتاگون 

ھای تخريب گرانۀ غرب در تمام جھان و در آنجاھائی که مداخله می کند، ھم پيمان  بايد با سياست امپرياليستی طبيعتاً 

 و به اصطالح بھار عرب اباشد، چنان که ديديم اپوزيسيون ھای ايرانی ھم آواز با رسانه ھای حاکم از جنگ در ليبي

اين موارد نيز جمھوری اسالمی  در - پشتيبانی کردند، ھمان گونه که از جنگ عليه عراق و افغانستان پشتيبانی کردند 

 و ھمان گونه که از جنگ در سوريه طرفداری می کنند و بسياری -نيز با اپوزيسيون ھای انيرانی فاصلۀ چندانی نداشت 

 بازار - و بر اين اساس توطئۀ جنايکارانۀ غرب امپرياليستی . ورد زبانشان است» بشار ديکتاتور است «از آنھا دائماً 

  .تعبير می کنند» ديکتاتور«ن انقالب مردمی عليه آزاد را به عنوا

 بی گمان در اينجا ورنوشه به ھمان واقعۀ متوقف ساختن کشتی بشردوستانه فکر می کند، زيرا اين واقعه :مترجم ) ٧۵

  .در آبھای بين المللی روی داده بود

76) Babucco  

77)North Stream , South stream  
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