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بحران منطقه شدت می گيرد

جالب اينجاست که تحرکات و رايزنی ھای اين طيف بسيار پيشتر از اقدام حملۀ کيميائی مورد نظر صورت گرفته بود.
ديدار ترمپ با رھبران کشورھای عربستان ،ترکيه و اسرائيل مدت ھا قبل انجام پذيرفت و به يقين قول و قرار ھای
ھنگفت ميلياردی درآمد ھای نفتی برای تأمين ھزينه ھا و پشتيبانی از اين حمله گذاشته شده است .از سوی ديگر مثلث
روسيه ،دولت بشار اسد و جمھوری اسالمی نيز به نظر می رسد که وزنۀ مقابل را در برابر اين ائتالف متمرکز تر
نمايند .روسيه و ايران اين حمالت را محکوم کرده اند .کوريای شمالی چه به لحاظ سياسی و چه از نظر جغرافيائی فاقد
مؤلفه ھائی است که....
*****
روند قطبی شدن ھر چه بيشتر درگيری ھای نظامی در خاورميانه سرعت بيشتری گرفته است .امريکا استفاده از حملۀ
ھوائی کيميائی را دستاويز حملۀ موشکی و وسيع خود به پايگاه ھوائی دولت بشار اسد کرده و بر نگرانی ھای موجود
در اين منطقه افزوده است .عربستان ،ترکيه و اسرائيل و قطعا ً کشورھای منطقۀ خليج فارس با حمايت از اين اقدام
دولت ترمپ ،پشت سر او صف بسته و می بندند .بريتانيا و المان و فرانسه نيز تا کنون از اين حمله پشتيبانی کرده اند.
جالب اينجاست که تحرکات و رايزنی ھای اين طيف بسيار پيشتر از اقدام حمله کيميائی مورد نظر صورت گرفته بود.
ديدار ترمپ با رھبران کشورھای عربستان ،ترکيه و اسرائيل مدت ھا قبل صورت گرفته و به يقين قول و قرار ھای
ميلياردی درآمد ھای نفتی برای پشتيبانی از اين حمله گذاشته شده است .از سوی ديگر مثلث روسيه  ،دولت بشار اسد و
جمھوری اسالمی نيز به نظر می رسد که وزنۀ مقابل را در برابر اين ائتالف متمرکز تر نمايند.
روسيه و ايران اين حمالت را محکوم کرده اند .کوريای شمالی چه به لحاظ سياسی و چه از نظر جغرافيائی فاقد مؤلفه
ھائی است که بتواند مستقيم و تنگاتنگ در اين معادالت شرکت جويد .با توجه به اقدامات و تھديدات دولت ترمپ و
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چنانچه و به ھر دليلی آتش جنگ در آن منطقه افروخته شود ،مختصات متفاوتی با تشديد بحران منطقۀ خاورميانه
خواھد داشت ..آنچه بنظر می رسد و چنانچه روند نظامی موجود توسط ارتباطات حاشيه ئی و ديپلماتيک متوقف نشود
می توان انتظار داشت که دامنۀ جنگ نيز وسعت گرفته و بر ويرانه ھای به جای ماندۀ تا کنونی افزوده شود .آنچه
محتمل است صدمات و خسارت ھای جانی به جای مانده از اين روند پرشتاب نظاميگيری است که ابعاد ھولناکی داشته
و خسارات به مراتب گسترده تری به جای خواھد گذاشت .اردوخان و دولتش از اين واقعه بھره برده و سرکوب
کردھای منطقه را دوچندان خواھد کرد.
اين اقدام را می توان به فرشتۀ نجاتی دانست که دولت ترمپ را از مھلکۀ بحرانھای داخلی کشور امريکا بيرون خواھد
کشيد و به نيروھای ارتجاعی داعش تنفسی جھت بازسازی می دھد .می توان پيشبينی کرد که اين اقدام دولت ترمپ از
بحران و جنگ خانمانسوز در سوريه نمی کاھد بلکه بر آتش آن می دمد.
تاريخ جنگ ويتنام و اشغال کشور عراق و افغانستان نشان داده است که تئوريزه کردن لزوم توسل به سالح و حملۀ
نظامی و دخالت مستقيم از سوی امپرياليست ھا تا کنون تنھا بر دروغ و صحنه سازی استوار بوده است .سناريو ھای
دروغين و بھانه ھای ھجوم نظامی به کشورھا اگر چه مصرف آغازين داشته است اما در درازمدت افشاء شده اند و
دروغين بودن آنھا پيدا .رژيم "بشار اسد" ظرفيت ھر گونه جنايتی را داراست ھمانطور که دولت "صدام حسين" داشت
اما امپرياليسم امريکا برای کشور گشائی و تجاوز به حريم کشور ھای ديگر نيازمند ابزاری تبليغاتی است که آن را
تدارک و تھيه می بيند.
دونالد ترمپ ضمن اشاره به داليل حملۀ موشکی امريکا به سوريه گفت "بشار اسد" به کودکان ،زنان و افراد بی گناه
حملۀ کيميائی کرد و در اين حمله بچه ھا و نوزادان زيبا قربانی شدند.
و اضافه می کند که :ھيچ فرزند خداوند نبايد ھدف و قربانی چنين درد و آزاری قرار بگيرد.
اين سخنان از زبان ميلياردری ديوانه بيرون می آيد که برای انباشت سرمايۀ ھنگفت خود تا کنون از ھيچ جنايتی فرو
نگذاشته است .توليد و فروش اسلحه ،دامن زدن به رقابت ھای تسليحاتی ،افزايش سالح ھای ھسته ئی و تخريب محيط
زيست انسانھا از اقدامات اوليۀ او بوده است.
واضح است که بزرگترين و بيشترين قربانيان اينگونه فجايع مردم غير نظامی ھستند و ھم از اينرو گزينۀ حملۀ نظامی
امريکا به سوريه نه از باب پشتيبانی از دولت "بشار اسد" با سوابق جنائی اش که شايستۀ سرنگونی است ،بلکه از
زاويه دفاع از صلح و مردم سوريه ،محکوم است.
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