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حمله به سوريه از ايتاليا
ھنر جنگ
مرکز مطالعات جھانی سازی ١١ ،اپريل ٢٠١٧

پس از حملۀ راکتی اياالت متحده عليه سوريه ،وزير امور خارجه آلفانو اعالم کرد که ايتاليا نگران »امنيت و ثبات
منطقۀ مديترانه« است.
دو ناو جنگی اياالت متحده ،يو اس اس پورتر  USS Porterو يو اس اس راس  USS Rossکه به پايگاه شعيرات در
سوريه حمله کردند به ششمين ناوگان تعلق دارند ،پايگاه اصلی شان در گائتا در استان التيوم است .ناوگان ششم وابستۀ
فرماندھی نيروی بحری اياالت متحدۀ امريکا در اروپا ست و مرکز فرماندھی آن در ناپل-کاپوديچينو واقع شده است.
فرماندھی که از ناپل فرمان حملۀ رئيس جمھور ترمپ را به اجراء گذاشت ،ناخدا ميچل ھوارد Michelle Howard
است که ھمزمان فرماندھی نيروی مشترک ناتو را نيز به عھده دارد که مرکز فرماندھی آن در الگو پاتريا )ناپل( است.
عمليات جنگی از پايگاه ھای اياالت متحده در سيسيل پشتيبانی شده بود  :پايگاه ھوا -بحری سيگونال و ايستگاه نيشمی
برای ارتباطات ماھواره ئی ) (The Mobile User Objective Systemدر بحر ،از ساخت و سازھای پايگاه
آگوستا يعنی جائی که ناوگان ششم و به ھمينگونه ناوگان ناتو سوختگيری و مھماتشان را تأمين می کنند ،از جمله
راکتھای کروز تاماھاک ،و ھمان راکتھائی که عليه سوريه به کار برده شد.
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USS Porter, à droite ci=dessous, le USS Ross
يو اس اس پورتر و يو اس اس راس مجھز به سکوھای پرتاب عمودی اگيس  Aegisبا راکتھای رھگير ،که در عين
حال در پايگاه زمينی دوسلو  Deveseluدر رومانی مستقر ھستند و يکی ديگر که درپولند در دست ساخت می باشد.
اين دستگاه ھا بخشی از به اصطالح »سپر ضد راکتی« است که اياالت متحده عليه روسيه در اروپا مستقر کرده است.
ولی سکوھای پرتاب اگيس بر اساس پرونده ھای سازندۀ آن الکھيد مارتين  Lockheed Martinمی توانند برای ھر
مأموريتی از راکتھای کروز تاماھاک استفاده کنند .تاماھاک می تواند به کالھک اتومی نيز مجھز شود ۴ .ناو راکت
انداز مجھز به دستگاه ھای اگيس در پايگاه روتا در اسپانيا در اقيانوس اطلس به نوبت زير فرماندھی ناپل در بحيرۀ
بالتيک و بحيرۀ سياه ،در مناطق مجاور به روسيه مأموريت انجام می دھند .پيش از حمله به سوريه ،يو اس اس پورتر
در تمرينھای بحيرۀ سياه شرکت کرده بود.
وزير امور خارجه آلفانو »حرکت نظامی را در تناسب مھلت و شيوۀ کنش« تعبير کرد که بايد درآينده به مثابه عامل
بازدارنده برای ارتکاب به استفاده از سالح کيميائی توسط اسد به کار برده شود.

او امروز در لوکا به شکل ضمنی کشورھای  ٧را در »گردھمآئی ويژه برای راه اندازی روند سياسی سوريه« فراخواند
که وزرای امور خارجۀ کشورھای عربستان سعودی ،امارات متحدۀ عربی ،قطر ،ترکيه و اردن نيز در آن شرکت
خواھند داشت  :يعنی ھمان کشورھائی که در چھارجوب شبکۀ بين المللی سازمان يافته توسط سازمان سيا ،ميلياردھا
دالر جنگ افزار ،پايگاه آموزش نظامی و راه عبور و مرور گروه ھای تروريست به انضمام دولت اسالمی )»داعش«(
را تأمين کرده اند تا از درون به سوريه حمله کنند.
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دقيقا ً در وھله ای که اين عمليات با مشارکت ايتاليا از طريق » دوستان سوريه« در حال شکست خوردن بود و در
دورانی که روند مذاکره برای پايان بخشيدن به جنگ در حال شکل گيری بود ،دولت سوريه که از پشتيبانی روسيه
برخوردار بود به کشتار شھروندان و از جمله تعدادی کودک با کاربست جنگ افزار کيميائی متھم شد.
پرونده ھای بسياری توسط ميشل شوسودوسکی در سايت مرکز مطالعات جھانی سازی ) (١عکس اين تعبير را نشان
می ھد ،و در واقع اين پنتاگون بوده که از سال  ٢٠١٢از راه ميانجيگرھا و مقاطعه کاران سالح کيميائی به تروريست
ھا در سوريه سالح کيميائی و آموزش ھای ضروری را منتقل کرده اند .تروريستھا از اين سالح ھای در سال ٢٠١٣
استفاده کردند و اين واقعيت تاريخی را ھيأت تجسسی ملل متحد به مديريت کارال دل پونتی  Carla Del Ponteتأئيد
کرده است.

داليل و مدارکی که ايتاليا نديده می گيرد تا » روند سياسی عليه سوريه را راه اندازی کند« و آنانی را که بيش از ھمه
در تخريب دولت سوريه از درون شرکت داشته اند فرا می خواند .در اين مدت ،ناخدا ميچل ھوارد پس از فرماندھی
حملۀ راکتی از مرکز فرماندھی ناپل ،عمليات به چنين تعريف می کند :
»نمونه ای از قدرت و توانائی ما در حرکت قدرت مدارانه در سراسر جھان«.
لينک متن اصلی :
http://www.mondialisation.ca/depuis-litalie-lattaque-contre-la-syrie/5584561
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