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 Political سياسی

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

  ٢٠١٧ جون ٠۶

 

 ٢٠١٧دو دستگی در گردھمآئی بيلدربرگ 
Affrontement au Bilderberg 2017  

 کمابيش مشکالت مربوط به اقتدار درونی ترمپکه شواھد نشان می دھد، در حالی که رئيس جمھور  چنان

واشنگتن عليه سياست تروريستی اقامۀ دعوا می :  به بطن ناتو منتقل شده دشواریخود را بر طرف کرده است، 

گروه . کند، ولی از سوی ديگر لندن مايل نيست ابزاری به اين کارائی را برای سلطه جوئی ھايش رھا کند

 جعبۀ نمايش ارتعاشھای اتحاديۀ آتالنتيک شمالی سازماندھی شده، به صحنۀ نمايش ۀثاببيلدربرگ که در آغاز به م

 . بحث و جدل سختی بين طرفداران و مخالفان امپرياليسم در خاور ميانه تبديل شده است

 )سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

امور امنيتی .  عکسی از گردھمآئی گروه بيلدربرگ وجود ندارد زيرا سازماندھی آن محرمانه استھيچ

ليس ويرجينيا صورت نمی گيرد بلکه از سوی شبه نظامی خصوصی و واين گردھمآئی توسط اف بی آی و يا پ

  .مستقيماٌ توسط ناتو تأمين می شود

 برای پشتيبانی از اتحاديۀ آتالنتيک ايجاد ۶ به ابتکار سازمان سيا و ام آی ١٩۵۴گروه بيلدربرگ در سال 

ول بود تا جامعۀ مدنی ؤخصيت ھای مشھور جھان اقتصاد و مقامات سياسی و نظامی مسھدف آن گردھمآئی ش. شد

اين گروه بی آن که مرجع تصميم گيرنده باشد، باشگاھی ست که در وضعيت خيلی . کنند» خطر سرخ«را متوجه 

وفاداری  به لندن و بسته به سر می برد، از ديدگاه تاريخی برای قديمی ھا مکانی بود که می توانستند برای ابراز  

واشنگتن با يکديگر رقابت کنند و جوانترھا نيز می توانستند نشان دھند که در روياروئی عليه شورويھا به خودشان 

  ).١(اطمينان دارند 

 برای حضار  از نقش اخوان Bernars Lewis بود که برنارد لويس ١٩٧٩طی گردھمآئی ساالنۀ در سال 

مريکائی در ھمين زمينه ا-اسرائيلی-اسالمشناس بريتانيائی.  افغانستان پرده برداشت*المسلمين عليه دولت کمونيست

  .را به ھمۀ آسيای مرکزی گسترش دھند» جنگ برای آزادی«پيشنھاد کرده بود که 

 بروریدر سوريه که در ف» انقالب« يعنی از دو سال و نيم پيش از نخستين فراخوان ٢٠٠٨در سال 

 Volker و والکر پارتس) سخنگوی آيندۀ مخالفان سوری (Bessma Kodmaniضمانی  شروع شد ، بسما ق٢٠١١
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Perthes) ضرورت پشتيبانی از اخوان ) ٢) (مشاور آيندۀ جفری فيلتمن برای تسليم کامل و بی قيد و شرط سوريه

ه با غرب، در اخوان المسلمين در رابط» ميانه روی«و روی . المسلمين را برای تسلط بر خاورميانه مطرح کردند

  ).٣( حاکميت ملی تأکيد داشتند  ۀمقابل افراطگرائی ايران و سوريه در زمين

 برای سازماندھی مھاجرت Ulrich Grilloلمان اولريش گريلو ا رھبر کارفرمايان ٢٠١٣و در سال 

  )۴(لمان دست به اقداماتی زد ا کارگر سوری به کارخانه ھای ٨٠٠٠٠٠سوريھا به حجم 

  ٢٠١٧بيلدربرگ 

خالف .  در اياالت متحده برگزار کردجون ۴ خود را از اول تا ٢٠١٧گروه بيلدربرگ گردھمآئی سال 

 عکس، پس از اقدامات و نظريات دونالد هب.  شرکت کننده از طرح يگانه ای دفاع نکردند١٣٠عادت ھميشگی، 

 نخست روز را به سازماندھی ۶ ، سازمان سيا و ام آی)۵(مريکا و در ناتو ا -  و-  اسالم- و-  عربجلسۀ در ترمپ

البته موضوع اين بود که يا بين . بحث بين طرفداران مبارزه عليه اسالمگرائی و طرفداران آن اختصاص دادند

که با توجه به اختالف نظر عميق اجازه ندھند که ھدف اوليۀ اتحاديۀ آتالنتيک از  دوگروه به سازش برسند، يا اين

 ).۶(ه روسيه يعنی مبارزه علي: بين برود 

يعنی مخالفان نه به مفھوم مخالفان دين اسالم، بلکه مخالفان اسالم سياسی به (در جبھۀ ضد اسالمگرا 

و کارشناس او ) ترمپمشاور امنيت ملی در دولت  (H.R.McMaster، از حضور مک مستر )تعريف سيد قطب

ی ست که نظرياتش در صحنۀ نبرد شناخته ژھائيمک مستر از جمله سترات. Nadia Schadlow به نام ناديا شادلو

ر و تبديل پيروزيھای نظامی به پيروزھای سياسی کار کرده ييشادلو به ويژه روی راھکارھا و شيوۀ تغ. شده است

شادلو به . او خيلی به امر بازسازی جريانھای سياسی در کشورھای شکست خورده توجه نشان داده است. است

  .ۀ مبارزه عليه اسالمگرائی افراطی منتشر کندزودی بايد کتاب جديدی دربار

رئيس سابق  (John Brenanدر جبھۀ طرفداران اسالمگرائی، برای اياالت متحده از حضور جان برنان 

 David Cohen و ديويد کوھن Avril Hainesياد کرده اند، و از کامندان سابق او آوريل ھينس ) سازمان سيا

 و از پشتيبانان ۶رئيس سابق ام ای  (Sir John Sawersتانيا، سر جان ساورس برای بري). امور مالی تروريسم(

رئيس صندوق سرمايه گذاريھای کی کی  (Nicholas Houghtonو ژنرال نيکال ھوگتون ) قديمی اخوان المسلمين

).  داعشاز بنيانگذاران(نرال ديويد پترائوس جو )  و داوطلب خزانه داری داعش- کوھلبرگ کراويس رابرتس–آر 

و به اين علت که گوئی نبود تعادل تا اين اندازه کافی نبوده است، سازمان دھندگان پيشبينی کرده بودند که کارشناسی 

 Niellرا دعوت کنند که بتواند توجيه ناپذير را توجيه پذير سازد، يعنی شخص شخيص پروفسور نيل فرگوسن 

Fergusson) ائیتاريخشناس در زمينۀ استعمار بريتاني.(  

  

  احتمال واژگونی اتحادھا

 بايد کمی منتظر بمانيم تا بدانيم که در اين گردھمآئی چه چيزھائی گفته شده و ببينيم که ھر يک از شرکت 

با وجود اين، از ھم اکنون می توانيم ببينيم که چگونه لندن به . کنندگان از نظريات يکديگر به چه نتايجی رسيده اند

شورش عرب در سال «به مثابه بازتوليد (» بھار عرب«اگر الگوی . ورميانه نيل می کندر الگو در خاييسوی تغ

جای امپراتوری عثمانی سازماندھی ه نس عرب برای جايگزين کردن امپراتوری بريتانيا بردست اله که ب» ١٩١۶

  . اميدوار است توافقی بر اساس اسالم سياسی به انجام رسد۶رھا شده است، ام آی ) شده بود
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بر اين اساس، در حالی که واشنگتن با تمديد اتحادش با عربستان سعودی، اين کشور را متقاعد کرده که به 

، لندن بر آن است تا توافقی بين ايران، قطر، )٧(ر اسلحه از اخوان المسلمين صرفنظر کندال ميليارد د١١٠ازای 

شود، شاھد رھا کردن طرح منازعات سنی و شيعه اگر اين طرح پی گيری . ترکيه و اخوان المسلمين به وجود آورد

. نجامدبي» ھالل اسالم سياسی« به ايجاد خواھيم بود، که متعاقباً بايد از تھران، دوحه، آنکارا، ادلب، بيروت و غزه

  .اين وضعيت جديد به بريتانيا اجازه خواھد داد تا نفوذش را در منطقه حفظ کند

ھمپيمانان جامۀ عمل بپوشاند ضرورت ترک اصل دولت جھاد طلب يگانه موضوعی که بايد به سازش بين 

يعنی به کار داعش خاتمه دھند، حتا با پذيرش اين خطر . ندازندبايد ابليس را بايد در جعبه بيھمه می پذيرند که . است

ده مخفيانه به به ھمين علت، خليفۀ خود برگزيده که برای ادامۀ حياتش احساس خطر کر. که برخی به القاعده بپيوندند

  .داونينگ استريت و اليزه اولتيماتوم داده است

  

  انتخاب جبھه

برای سوريه رويداد . ر جھت در عربستان سعودی واقعی ست يا نهييدر ماه ھای آينده خواھيم ديد که آيا تغ

مناسبی برای شاه سلمان فرصت ). که جھان غرب از آن بی اطالع است( عکس يمنی ھا هخوبی خواھد بود، ب

 از اين پس برخورد ناگھانی که رياض و  .خواھد بود که وھابيت را از يک فرقۀ متعصب به مذھبی عادی تبديل کند

دوحه را در رابطه با ايران در مقابل يکديگر قرار داد، مشکل را به دو چندان رسانده زيرا خاندان قطری آل ثانی 

  .بدالوھاب است، و اين ادعا سعوديھا را عصبانی کرده استمدعی نسبت فاميلی با بنيانگذار فرقۀ محمد بن ع

چنين امری ايران . عبارت است از متحد کردن اخوان المسلمين با طرفداران خمينی» اسالم سياسی«طرح 

اگر اين طرح به روز . له را جايگزين مبارزۀ ضد امپرياليستی کنندأملزم می دارد که اين مسو حتا حزب هللا را 

کاخ سفيد اين موضوع را خيلی جدی می گيرد و بيم . اً موجب خواھد شد که ايران از سوريه بيرون بيايدشود، مطمئن

 در سخنرانی اش در رياض از تھران به مثابه دشمن ترمپدونالد . زده خود را برای چنين وضعيتی آماده می کند

ه از فرماندھان نظامی حزب هللا لبنان را که قتل عماد مغني (Michaël D’Andreaجديدش ياد کرد و ميکائيل دانرآ 

ول بخش امور مربوط به ايران ؤرا در سازمان سيا به مقام مس)  سازماندھی کرده بود٢٠٠٨در دمشق به سال 

  )٨.(برگزيد

روسيه خود را برای وضعيت جديد احتمالی در خاورميانه آماده کرده بود، و به اين ترتيب خواست خود را 

و عبور و مرور » آبھای گرم«ريه و نزديک شدن به دشمن ديرينه اش ترکيه مبنی بر دستيابی به با پشتيبانی از سو

با وجود اين، در آينده، برای روسيه اسالم سياسی در قفقاز مشکل . از راه تنگۀ داردانل و بوسفُر پی گيری می کند

  .ايجاد خواھد کرد

. د، ھر يک بايد وضعيت خودش را مشخص کندمثل ھميشه وقتی که بازيگران کارتھايش را بُر می زنن

در خاورميانه . مريکاابريتانيا از امپراتوری خود دفاع می کند، فرانسه از طبقۀ رھبران و اياالت متحده از ملت 

. ولی مسائل ھميشه به اين شکل ساده نيست. برخی برای قوم خود مبارزه می کنند، برخی ديگری برای نظرياتشان

رويدادی . ران می تواند با مخلوط کردن ھدف و وسيله، کمال مطلوب امام خمينی را پی گيری کندبر اين اساس، اي

که در آغاز انقالب ضد امپرياليستی بود و با نيروی اسالم ھدايت می شد می تواند به داعيۀ سادۀ کاربست سياسی 

  .اين دين تحول يابد
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  نتايج در بقيۀ جھان

 و سيا با دعوت فردی که به آتالنتيستھا تعلق نداشت پذيرای خطر ۶ آی ، ام٢٠١٧در گردھمآئی بيلدربرگ 

مآئی سخنرانی کند، توانست وضعيت ھر ھسفير چين، تسوی تيانکای که بايد در چھارمين روز گرد. بزرگی شدند

  .يک از اعضای ناتو را تخمين بزند

ت متحده از بانک آسيائی اش  حساب می کند، استقبال اياالترمپ روی ھمکاری دونالد بيجينگاز يکسو 

از سوی ديگر، اميدوار است که بريکسيت به . برای سرمايه گذاری در زيربناھا، و گسترش ھمۀ راه ھای بازرگانی

  ).٩(نجامد اتحاد اقتصادی و مالی با لندن بي

ھا در نتيجه، سفير چين تسوی تيانکای که مدير مرکز پژوھش سياسی در وزارت امور خارجۀ چين بود تن

خليفه را در عراق و » راه ابريشم«ولی ناآگاه نيست که آنانی که برای بستن . می تواند به تخريب داعش خشنود باشد

سوريه سازماندھی کردند، به شکل پيشگيری کننده خود را برای سومين جبھه در فيليپين و چھارمين جبھه در 

  .ز ناکام بگذارندونزوئال آماده می کنند تا ھر طرح ارتباطاتی ديگر را ني

 می بيند، دست کم به اين علت که از ترمپاز اين ديدگاه، چين که مثل روسيه منافع خود را در پشتيبانی از 

گسترش تروريسم در کشورشان جلوگيری کنند، از خودشان، دربارۀ احتمال نتايج دراز مدت فرادستی بريتانيا در 

  .خواھند پرسيد» ھالل اسالم سياسی«
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