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   تغيير عقيده نداده باشد ؟ترمپو اگر 
Et si Trump n’avait pas viré casaque ?  

 نينرال فلج سياستش را تغيير داده و با پذيرش استعفای ترمپمنابع دولتی و رسانه ھا اطمينان داده اند که رئيس جمھور 

Flynn ولی تی يری ميسان تناقضاتی را . پايگاه ھوائی سوريه به رأی دھندگانش خيانت کرده است و بمباران الشعيرات

به اين معنا که خشونت نظامی اياالت متحده عليه :  به ذھن متبادر می کند شناسائی کرده که نتيجه گيری ديگری را

 .سوريه در واقع می تواند در دراز مدت عليه ھمپيمانان واشنگتن عمل کند

 ٢٠١٧ اپريل ٩/)سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

 

اب ديگری را ، ھر يک کتSebastian Gorka و دوست او سباستين گورکا Michael T. Flynnفلين . ميکائيل تی

ّنرال فلين که سياست ضد جھادگرائی را نمايندگی می کرد مجبور شد از مقام مشاور امنيت ملی ج. دست گرفته انده ب

به گفتۀ او، ظواھر بمباران .  باقی مانده استترمپسباستين گورکا ھمچنان در مقام معاون مشاور .  کندءاستعفا

  . پنھان کرده استالشعيرات واقعيت سياست کنونی کاخ سفيد را

 برگزيده شده بود، امريکا که به دليل برنامه اش برای پايان بخشيدن به امپرياليسم و خدمت به منافع مردم ترمپدونالد 

  چرا ناگھان سه ماه پس از ورودش به کاخ سفيد تغيير مسير داده است ؟

ھمۀ .  مطرح شد٢٠١٧ اپريل ٦گاه الشعيرات در اين برداشت به شکل بسيار گسترده و اولترا اکثريت دربارۀ بمباران پاي

پيمانان سوريه  ولی از سوی ديگر ھمۀ ھم. يد کردندئپيمانان اياالت متحده اين حرکت را به نام اصل بشردوستانه تأ ھم

  .به نام حقوق بين الملل اين حرکت را محکوم کردند
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يميائی از ککل داليل مطرح شده برای اثبات حملۀ ھای شورای امنيت ملل متحد، نمايندۀ دبير بحث با وجود اين، در 

 عکس در وضعيت کنونی روی ناممکن بودن آگاھی از چگونگی وقوع حمله هًسوی دمشق را نپذيرفت، بلکه کامال ب

يميائی را فقط کاله سفيد ھا گزارش کبوليوی حتا وقوع عينی چنين حمله ای را زير سؤال برد زيرا حملۀ . تأکيد داشت

از سوی ديگر، ھمۀ .  آنان را برای نيازھای تبليغاتی پوشش می دھد٦، يعنی گروھی از شبکۀ القاعده که ام آی کرده اند

کارشناسان نظامی تأکيد داشته اند که گاز جنگی می بايستی با شليک گلولۀ توپ پخش شود و نه ھرگز با بمباران ھوائی 

  ).که به سوريه نسبت داده اند(

:  دھدالت متحدۀ عليه پايگاه الشعيرات به دليل خشونت ظاھری اش ويژگی خاصی را نشان میدر ھر صورت، حملۀ ايا

با وجود اين، .  در مجموع با قدرتی معادل دو برابر بمب اتمی ھيروشيماBGM-109 Tomahawk راکت فروند ٥٩

زيرا اگر افرادی طی تالش برای . حال با ناکارآمدی خاصی ھمراه بوده استچنين خشونتی در اين ابعاد، در عين 

خاموش کردن آتش قربانی شده اند، خسارات وارد آمده به اندازه ای ناچيز بوده که پايگاه در فردای بمباران دوباره فعال 

  .شده است

که حساب و کتاب ديگری در   و يا اينست،» ببر کاغذی«ی اياالت متحده ئشواھد امر نشان می دھد که يا نيروی دريا

  . صحنه پردازی تعبير کنيمۀکار بوده و در نتيجه بايد اين عمليات را به مثاب

 دفاع راکتھایبه اين معنا که .  ھوائی روسی واکنش نشان نداده استدفاعدر اين صورت، بھتر درمی يابيم که چرا 

  .ندً عمدا پيش از حمله غير فعال شده بوده ا که به شکل خودکار واکنش نشان می دھد،۴٠٠ھوائی اس 

 چيز به نحوی صورت گرفت که گوئی کاخ سفيد می خواھد حيله ای به کار ببرد تا ھم پيمانانش را به جنگ عليه هھم

در واقع، تا امروز به گفتۀ ملل متحده فقط . يميائی به کار برده اند تشويق کند، يعنی عليه جھاد طلبانکآنانی که سالح 

  .يميائی به کار برده اندکھاد طلبان بوده اند که در سوريه و عراق سالح ج

که منشور جنگ عليه سوريه (متارکه کرد ) جوان(طی سه ماه گذشته، اياالت متحده با سياست جمھوری جرج بوش 

Syrian Accountablity Actانی می کرد، پشتيب» بھار عرب«که از (و به ھمينگونه با بارک اوباما )  کردء را امضا

 در ترمپبا وجود اين، دونالد ). که بريتانيائی ھا سازماندھی کرده بودند» ١٩١٦قيام بزرگ عرب در سال «يعنی تجديد 

  .دست نياورده بوده لمانی، بريتانيائی و فرانسوی توفيقی بامتقاعد کردن ھم پيمانان 

ر می رسد، لندن بيانيه ھای متعددی عليه سوريه، نظه با جھش روی چيزی که تغيير اساسی در سياست اياالت متحده ب

 نيز سفر به مسکو را از تقويمش Boris Johnsonوزير امور خارجه، بوريس جانسون . روسيه و ايران منتشر کرد

  .حذف کرد

 Rexله اين است که اگر واشنگتن سياستش را تغيير داده، پس چرا وزير امور خارجه رکس تايلرسون أمسولی 

Tillersonيد کرده است ؟ و چرا در کوران بمباران پايگاه ھوائی سوری رئيس ئ عکس سفرش را به مسکو تأهً، کامال ب

ئی خود بود، به سستی واکنش نشان داده، در حالی که چين برای امريکاجمھور شی جين پينگ که مھمان ھمقطار 

   بار از وتو استفاده کرده است ؟۶حمايت از سوريه در شورای امنيت 

، سباستين گورکا پيغامھائی در جھت مخالف فرستاد، و ترمپن ھياھوھای ناھمآھنک، معاون مشاور رئيس جمھور بي

. اطمينان داد که کاخ سفيد قانونيت رئيس جمھور بشار اسد را به رسميت می شناسد و جھاد طلبان را دشمن می داند

 عليه جھاد طلبان و به ويژه عليه داعش ترمپطرح نرالی که جنرال ميکائيل فلين است، يعنی جگورکا دوست نزديک 

  .را دريافت کرده بود

 


