
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

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

  ٢٠١٧ اپريل ١۴
 

  ١۴شمارۀ . يرات نظم جھانیيروزنامۀ تغ

 جھان دوباره در سراشيب جنگ : ٢٠١٧ اپريل ١٢
12 avril 2017 : le monde bascule à nouveau dans la guerre  

اياالت . سرانجام کاخ سفيد به اتحاديۀ متشکل از نئو محافظه کاران پيرامون بريتانيا و شرکتھای متنوع چند مليتی پيوست

.  فعال کرد طرح ريزی کرده بود و ناتو را دوباره١٩٩١متحده به ھمان سياست امپرياليستی بازگشت که در سال 

ی به سر می ئاينک جھان دوباره در آستانۀ جنگ ھسته .  آغاز گرديد٢٠١٧ اپريل ١٢متارکه با روسيه و چين نيز در 

 .برد

  ٢٠١٧ اپريل ١٣ /)ريهوس(دمشق /شبکۀ ولتر

*****  

 

حمله ) سوريه(، اياالت متحده به شکل غير قانونی به پايگاه الشعيرات ترمپدر کوران دو ھفته نبرد در بطن دولت 

طور مشخص، اياالت ه ب. کرد، و سپس عالمات و نشانه ھای متناقضی را پيش از آشکار کردن نيت اصلی اش نشان داد

 .متحده سياست امپرياليستی اش را دوباره راه اندازی کرد

در ). ١(ر داديي بار موضعگيری اش را دربارۀ جمھوری عرب سوريه تغ٧ ترمپدر کوران کمتر از دو ھفته، دولت 

وھله، وزير امور خارجه رکس در ھمين .  بود که اياالت متحده مھمترين ويراژ خود را به ثبت رساند٢٠١٧ اپريل ١٢
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شورای امنيت ملل متحد گردھمآئی .  برای آخرين رويکرد صلح جويانه به مسکو رفتRex Tillersonيلرسون ت

  . ناتو را عليه روسيه اعزام کردترمپس جمھور در حالی که رئي. تشکيل داد و مشاجرات را به ثبت رساند

 Sebastien Gorka و معاون او سباستين گورکا Steve Bannon، استيو بانون ترمپمشاور ويژۀ رئيس جمھور 

 آماده می کردند، در حالی که رسانه ھائی که تا پيش از اين Michael Flynnخودشان را برای پيوستن به ميکائيل فلين 

 Jaredطبق شايعه داماد رئيس جمھور، جارد کوشنر . بودند ترازنامۀ فعاليتھايشان را تدارک می ديدند ترمپطرفدار 

Kushner از اين پس تنھا فردی ست که رئيس جمھور به او گوش فرا می دھد، البته نمی توانيم بدانيم اين گزارش تا 

  .چه اندازه حقيقت دارد

ر جھت داده که به ھر وسيله ای می خواستند سازمانھای جھاد ييتانيائی ھا تغنظر می رسد که کاخ سفيد زير فشار بريه ب

 به رھبران اروپائی Boris Johnsonوزير امور خارجه بوريس جانسون ). ٢(حفظ کنند  طلبی را که ايجاد کرده بودند

 ).٣(ن متقاعد شده بودند  از سوی نئو محافظه کارابروری ف١٩ کرد که پيش از اين در گردھمآئی امنيت مونيخ در ءاتکا

يلرسون فقط می توانست دربارۀ رويداد خان شيخون به نتيجه ملل متحد، رکس تبرای توجيه تجاوز به دولت حاکم عضو 

يعنی نتيجه گيری که به ھيچ وجه نمی توانست ثابت کند که . اياالت متحده استناد کند» اطالعاتی«گيری سرويسھای 

دھد تا سرانجام به اين نتيجه برسد که بايد برای  ی به گزارشات تنظيم شده ای مراجعه می آن بوده، ولایسوريه سر منش

  ).۴(فراخوان صادر کند » رژيم « سرنگونی 

ر جھت در حد قطعنامۀ پيشنھادی ست که ناتو به شورای امنيت تحويل داد که روسيه نيز آن ييويژگی خدشه ناپذير اين تغ

يميائی خان کدر غرب به مثابه درخواست خيلی سادۀ تجسس بی طرفانه دربارۀ رويداد اين قطعنامه ). ۵(را وتو کرد 

 ملل متحد ٢ل شمارۀ وشيخون معرفی شده، ولی در واقع قطعنامه می خواھد که ارتش نيروی ھوائی سوريه زير کنتر

ن و طراح طرح ری کلينتفيلتمن معاون قديمی ھيلدانيم که جفری   و می  قرار بگيردJeffrey Feltmanجفری فيلتمن 

  ).۶(تسليم بی قيد و شرط سوريه بوده است 

 تحويل داده شد، ولی اياالت متحده تا وقتی که از خودش اپريل ۶متن اين قطعنامه بازنويسی متن مقدماتی ست که در 

عضای برگزيدۀ و بايد دانست که اين قطعنامه ميانجيگری ا. اطمينان حاصل نکرده بود آن را در معرض رأی قرار نداد

حساب نمی آورد که سعی کردند به درخواست معمولی رايج در ملل متحد برای مأموريتھای ه شورای امنيت را ب

  ).٧(تجسسی بسنده کنند 

 سال پيش از ١٩ل ملل متحد ھمان تاکتيکی به کار برده شده که در ودر اصل تسليم ارتش نيروی ھوائی سوريه به کنتر

  .ًصربستان به کار بردند که متعاقبا به مداخلۀ نظامی غير قانونی ناتو انجاميد عليه ١٩٩٨اين در سال 

 در کاخ Jens Stoltenberg ناتو جنس ستولتنبرگ هر جھت خود را با استقبال از فرمانديي تغترمپرئيس جمھور دونالد 

 و از پشتيبانی او  طی مصاحبۀ مطبوعاتی مشترک، او اظھار داشت که ناتو را باطل شده نمی داند. تکميل کردسفيد 

  ).٨(عليه سوريه سپاسگذاری کرد، و برای ھمکاری تنگاتنگ با متحدانش اعالن آمادگی کرد 

  ).٩( اده استی اش را به روز کرده و برای جنگ آمئ نيروی ھسته ۶٠%در پاسخ، روسيه اعالن کرد که 

 ماه پيش بازمی گرديم، يعنی وقتی که بارک اوباما از ھمکاری با چين و روسيه و ھم پيمانانشان ۶در نتيجه ما به 

در آن دوران پيشنھاد چنين بود که جھان . امتناع می کرد) سازمان ھمکاری شانگھای و سازمان منشور امنيت جمعی(

  ).١٠(بين آنھا وجود داشته باشدکه ارتباطی  به دو بخش تقسيم شود بی آن
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