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

  ٢٠١٧ اپريل ٠٩
 

 پيمانانش بمباران سوريه يا نمايش اقتدار دونالد ترمپ بر ھم
Donald Trump affirme son autorité sur ses alliés  

آنچه امروز صبح در سوريه .  ديپلماتيک و پی گيريھای کنفورميسم رسانه ھای بزرگ را نخوريدیگول ظاھر بازيھا

 .ی که از آن به شما عرضه کرده اند نداردئروی داد ھيچ ارتباطی با گزارشات و نتيجه گيريھا

  ٢٠١٧ اپريل ٧/)سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

 ١ويدئوی شمارۀ 

Co2fUNY1Cxp/embed/com.youtube.www://https  

 موشک کروز از مديترانه به ھدف تخريب پايگاه ھوائی سوريه به نام الشعيرات پرتاب ۵٩امروز صبح، اياالت متحده 

 .يميائی که به ارتش عرب سوريه نسبت داده اند انجام گرفتکجانبه به قصد تنبيه حملۀ  اين حرکت يک. کرد

لۀ أترمپ روی مسًشگفت زده در مقابل وسعت حرکت اياالت متحده، ھمۀ مفسران فورا نتيجه گرفتند که رويکرد دولت 

 مخالفانش در اياالت متحده و ھمپيمانان ر کرده و گوئی کاخ سفيد سرانجام موضعگيری جبھۀيي درجه تغ١٨٠سوريه 

  .ی را پذيرفته استالمانبريتانيائی، فرانسوی و 

  ًولی آيا واقعا چنين است ؟

  

  واقعيت با گزارشات تطبيق نمی کند

ل سالح ھای نوين روسيه عبور کرده اند، در حالی که وئی بی ھيچ مانعی از منطقۀ زير کنترامريکاموشکھای کروز 

با آگاھی به اين امر که به گفتۀ . ًا معموال برای جلوگيری از ارتباطات و فرماندھی ناتو مستقر کرده بودندزات رياين تجھ

، در مقام فرمانده ارشد ناتو، اين جنگ افزارھا به روسيه اجازه داد که در Philip Breedloveنرال فيليپ بريدالو ج

 ھای ھدايت شوندۀ اين دستگاهيجه اين تجھيزات می بايستی در نت. زمينۀ جنگ کالسيک از اياالت متحده پيشی بگيرد

  . موشکھا را مختل کنند، ولی عمل نکرده اند

ه که تجھيزات ب يا پنتاگون پاسخ فنی نوينی را در اختيار داشته و يا اين: با اين حساب دو فرضيه می تواند مطرح شود 

  .دست خود روسھا از کار انداخته شده بوده اند
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دست ارتش ه  که ب۴٠٠ل ارتش عرب سوريه و اس و زير کنتر٣٠٠ سوريه از مجموعه سامانه ھای اس  ھوائیدفاع

 کروز است، گرچه راکتھای ھا دارای قابليت رھگيری دستگاهاين . روسيه به خدمت گرفته می شوند تشکيل شده است

ًمعموال به شکل خودکار واکنش نشان  ھا دستگاهاين . اين قابليتھا ھنوز آزمون جنگ واقعی را پشت سر نگذاشته است

 نه از سوی ارتش سوريه و نه از سوی ارتش روسيه راکتی ضد راکتھيچ . می دھند و می بينيم که عمل نکرده اند

  .شليک نشده است

 کروز اياالت متحده به اھداف خودشان اصابت می کنند، در واقع روی پايگاه نظامی سوريه فرود می آيند راکتھایوقتی 

در نتيجه آشيانه، رادارھا و ھواپيماھای از کار افتادۀ قديمی، انبارھا و خانه ھای . ًکمی پيش کامال تخليه شده بودکه 

  . نفر از آنھا کشته می شوند۶با وجود اين، دوازده قربانی بر جا می گذارند که . مسکونی را تخريب می کنند

  .کند  فروند از آنھا به پايگاه الشعيرات اصابت می۵٩ و نه ٢٣ً رسما گم نشده، فقط راکتیدر حالی که ھيچ 

  ٢ويدئوی شمارۀ 

UotCJdRGo_9/embed/com.youtube.www://https  

  

  مفھوم اين صحنه پردازيھا کدام است ؟

ر سياست کشورش  بود، و بر آن بود که صورتبندی را به يي از بدو ورودش به کاخ سفيد در پی تغترمپرئيس جمھور 

او تصميم گرفت که سازمانھای » خاورميانۀ بزرگ«لۀ أدربارۀ مس. شکل ھمکاری جايگزين منازعات کنونی نمايد

  . بسنده کندکه مثل رئيس جمھور پيشين فقط به کاھش آنان جھادطلب را از بين ببرد، و نه اين

 قانونيت جمھوری عرب سوريه و در نتيجه حفظ رئيس جمھور بشار اسد که به شکل ترمپدر روزھای گذشته، 

او از رئيس جمھور مصر، مارشال عبدل فتاح السيسی متحد سوريه . دموکراتيک برگزيده شده بود را باز شناسی کرد

 کانال ارتباط مستقيم ترمپعالوه بر اين .  طلبان تبريک گفتاستقبال به عمل آورد و به او برای مبارزاتش عليه جھاد

  .بين واشنگتن و دمشق را ايجاد کرد

 اين بود که ھمپيمانانش را متقاعد کند که با وجود ھمۀ سرمايه گذاريھايشان برای ترمپلۀ أدر ھر صورت، مس

  . بگذارندءسرنگونی جمھوری عرب سوريه راھکار سياسی او را به اجرا

ر جھت داده يي در سه روز فقط با ديدن يک ويدئوی منتشر شده در يوتوب تغترمپ ممکن است که رئيس جمھور ًمطمئنا

  .ًباشد، ولی احتماال ممکن است که حرکت نظامی امروز صبح او در منطق حرکت ديپلماتيک پيشين او باشد

ن عمليات نمی توانند مخالفتی داشته  با چنين حمله ای مخالفان خود را خشنود کرده و پس از ايترمپرئيس جمھور 

  .يميائی خواستار بمباران سوريه شده بودکن برای پاسخگوئی به حملۀ ھيلری کلينتديروز، . باشند

  ٣ويدئوی شمارۀ 

cIoo5chYWrk/embed/com.youtube.www://https  

  فرمان شليک موشکھای کروز را روی پايگاه ترمپگاه کردن ھمۀ جھان و از جمله روسيه و سوريه، دونالد پس از آ

  .تخليه شدۀ صادر کرد

يميائی کدمشق با قربانی کردن اين پايگاه و زندگی چند نفر اجازه داد که عمليات گسترده ای عليه آنانی که  جنگ افزار 

اساس، تا امروز، ملل متحد يگانه افرادی که از اين جنگ افزار استفاده کرده اند را بر اين . به کار می برند آغاز شود

  .شناسائی کرده است، و اين افراد نيز جھاد طلبان بوده اند
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ًی از حملۀ اياالت متحده آگاه شده بودند، فورا به حمص که المانداعش نيز که از سوی فرماندھان بريتانيائی، فرانسوی و 

  .ائی محروم مانده بود حمله کردنداز پايگاه ھو

. پيمانانش به پيشرويھای جھاد طلبان واکنش نشان خواھند داد در روزھای آينده خواھيم ديد که چگونه واشنگتن و ھم

 و انتظارات والديمير پوتين و بشار اسد برآورده ترمپ است که می توانيم ببينيم که حرکت دونالد در آن زمانفقط در 

  .د يا نهواقع خواھد ش

  ۴ويدئوی شمارۀ 
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  لينک متن اصلی 
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