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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠۴
  

  پنتاگون جنگی نوين در آسيای جنوب شرقی تدارک می بيند

  اسالم سياسی عليه چين
Le Pentagone prépare une nouvelle guerre en Asie du Sud-Est  

L’islam politique contre la Chine 

ًدر شرف تکوين است اطالعات ناکاملی داشته باشيد ولی احتماال ) برمۀ سابق(شايد دربارۀ رويدادھائی که در ميانمار 

يری ميسان در اينجا  ولی ھمان گونه که تی. د اين کشور نشنيده ايۀچيزی دربارۀ تشکيل اتحاديۀ نظامی برای حمل

پيش از خواندن اين . دھی شده است سازمان٢٠١٣ض و واشنگتن از سال  توضيح داده است، رويدادھای کنونی در ريا

  .ًمقاله و دريافت گزارشات آن فورا موضع گيری نکنيد

  ٢٠١٧مبر  سپت٣٠/شبکۀ ولتر

 

در اينجا، (، ميانمار جزء مناطقی ست که بايد تخريب شود امريکاحدۀ به گزارش ستاد فرماندھی مرکزی اياالت مت

 )Thomas P. M. Barnett توسط توماس بارنت ٢٠٠٣کارت منتشر شده در سال 
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ُزمان تبديل کردھا به ابزار سياسی در خاور ، پنتاگون ھم)١(سترش مناطق جنگی ژی کالن در گيبا پی گيری سترات

ولی اين جنگھا بايد به نفع . ی در ونزوئال و جنگ فرسايشی در فيليپين را تدارک می ديدميانه، بر پا کردن جنگ داخل

  .چھارمين جنگ يعنی برمه روی پله کان چين: چھارمين صحنۀ عمليات جنگی منتظر باقی بماند 

  

. ونيو گوترش در سازمان ملل متحد، در مجاورت دبير کل آنت٢مبر در شورای امنيت، جفری فلتمن، شمارۀ  سپت٢٨در 

. لۀ تجاوز به سوريه، او می خواھد خشونت ديگری را عليه برمه سازماندھی کندأپس از نظارت شخصی روی مس

 .ن بودامريکا، فلتمن معاون ھيلری کلينتکارمند قديمی اياالت متحدۀ 

 و تعدادی از ھم کاامريمبر، خانم سفير اياالت متحدۀ  سپت٢٨ت در سازمان ملل متحد، در طی گردھمآئی شورای امني

ُاين درشتی، که در حقوق اروپائی به ). ٢(متھم کردند » ُنسل کشی « پيمانانش دولت اتحاديۀ جمھوری ميانمار را به  ُ

الق می شود که جنايتکار حتا يک نفر را کشته ط به روش قتلی اامريکامفھوم کشتار جمعی ست، نزد اياالت متحدۀ 

ًواھد بود که با و يا بی موافقت شورای امنيت اعالن جنگ را توجيه کند، دقيقا مثل باشد، ھمين برای واشنگتن کافی خ

معروف به (گردھمآئی شورای امنيت به درخواست سازمان کنفرانس اسالمی ). ٣(موردی که در يوگوسالوی ديديم 

 .انجام گرفت) سازمان ھمکاری اسالمی

 

در اينجا، راھب بودائی .  ھا را در اشکال فرقه گرا معرفی کنند، رسانه ھای غربی می کوشند تا بودائی٢٠١٣از سال 

 او از عفو ٢٠١٢ سال زندان محکوم شد، در سال ٢۵ به ٢٠٠٣به جرم تبليغ ضد اسالمی در سال . آشين ويراتھو

 .پيدا کردن افراد متعصب در ھر مذھبی کار مشکلی نيست. عمومی برخوردار شد
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، بريتانيا و امريکادھای واقعی با داستانی که از آن تعريف می کنند، اياالت متحدۀ برای تنظيم و ھمآھنگ سازی رويدا

آنگ سان سوچی و راھبان بودائی برای مقاومت غير خشونت آميز عليه » انقالب زعفران «٢٠٠٧فرانسه که در سال 

 کردند و ارتش سادگی مخلوطگرفتند، خيلی ب   را جشن میSLORCديکتاتور شورای دولت برای صلح و توسعه 

را اردوی خباثت ) ۶(، و ھمۀ بودائی ھای کشور )۵(برمه، جايزۀ صلح نوبل که به آنگ سان سوچی اھداء کرده بودند 

  .ناميدند

از وقتی که ديکتاتور ). ٧(گاه از صلح داخلی برخوردار نشد  ھيچجاپانبرمه از دوران تسلط خارجی، بريتانيا و سپس 

 شد و جملگی در (LND) پذيرای تقسيم قدرت با اتحاد ملی برای دموکراسی (SLORC)شورای دولت صلح و توسعه

  .پی حل مسالمت آميز بسياری از مشکالت درونی کشور برآمدند، خيلی ساده تر می توان آنان را بی ثبات کرد

  

راخين برای /کانلوله ھای انتقال سوخت مايع از استان جنوبی چين يون نان به سواحل اقيانوس آرام در استان آرا

 .اقتصاد چين امری ضروری ست

بر حسب اتفاق جغرافيائی، برمه عبور لوله ھای انتقال سوخت مايع را از يون نان در جنوب چين به خليج بنگال، و به 

رانی که از سواحلش عبور می  چين برای حراست از راه ھای کشتيھمين گونه استقرار ايستگاه ھای ديدبانی الکترونيک

راه «پنتاگون خيلی مھمتر از متوقف کردن دو  در نتيجه بر پا کردن جنگ در برمه برای. ا فراھم می سازدکند ر

 .در خاور ميانه و اوکراين است» ابريشم

 ميليون از فرزندان کارگران بنگالی ١،١ميراث استعمار بريتانيائی در ترکيب جمعيت برمه ھستند، )٨(مردم روھينگيا 

ند در حالی که اکثر  ااين اقليت ملی، و نه قومی، مسلمان. پراتوری ھند، به برمه منتقل کرده بودکه لندن به درون ام

طی جنگ دوم جھانی، روھينگيا ھا با امپراتوری ھند عليه ناسيوناليستھای برمه ھمکاری . ی ھا بودائی ھستندئبرمه 

  .کردند
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ًامال مجھز ھستند و توسط بريتانيائی ھا در عربستان بخش روھينگيا در آراکان کجنبش برای ايمان يا ارتش رھائي

 . نفر را تشکيل می دادند۵٠٠٠پيش از آغاز رويدادھای کنونی، دست کم . سعودی و در بنگاالدش آموزش ديده اند

، در حالی که پنتاگون و سيا گروه ھای جھاد طلب را در سوريه گسترش داده و در آنجا جنگ فرسايشی ٢٠١٣در سال 

يکی ديگر از چندمين سازمان تروريستی را در )  حرکت اليقين(سعودی جنبش ايمان   انداخته بودند، عربستانبه راه

 هللا که فردی پاکستانی ست و ءاين گروه که روھينگيا ھا را بسيج کرده بود در واقع زير فرماندھی عطا. مکه ايجاد کرد

 ھا را بعد عربستان سعودی مھمترين گروه روھينگيائی). ٩ (فرماندھی می شود در افغانستان عليه شورويھا می جنگيد

 . کارگر مذکر بدون خانواده ھايشان ميزبانی می کرد٣٠٠٠٠٠ش، با يده از برمه و پيش از بنگل

از يک سال پيش )  حرکت اليقين(به گزارش سرويس ھای اطالعاتی بنگال، پيش از بحران کنونی، جنبش برای ايمان  

اين گروھک به . فعاليت می کند» جھاد از بنگال تا بغداد«م جماعت المجاھدين بنگالی پيرامون شعار با شاخه ای به نا

خليفۀ داعش ابوبکر بغدادی اعالم تبعيت کرد و در ھمين اتحاديه مجاھدين ھندی، الجھاد، ال امت، جنبش دانشجويان 

اين مجموعه از سوی بنياد . ا نيز گردآوری کرد، لشکر طيبه و حرکت الجھاد االسالم پاکستانی ر(SIMI)اسالمی ھند 

 ٢٠١۶ چسال و نيم پيش در مار کمتر از يک.  در کويت تأمين مالی می شود(RIHS)جمعيت احياء ميراث اسالمی 

پذيرای تقسيم قدرت با حزب آنگ سان سوچی شد، اياالت ) (SLORCوقتی ديکتاتور شورای دولت صلح و توسعه

با آگاھی به اين امر که آلت دست . يزۀ صلح نوبل را به ابزاری عليه منافع چين تبديل کند سعی کرد جاامريکامتحدۀ 

 ِقراردادن دختر پدر استقالل برمه کار مشکلی ست، آنگ سان کمونيست است و جنبش برای ايمان را تشويق کرد،

  .»...دانيم ھرگز نمی«

 

برای روھينگيا در تريبون اجالس عمومی سازمان ملل ، آنگ سان سوچی آمد تا دربارۀ تالشھايش ٢٠١۶مبر در سپت

ی ھا باور کرده بود، جاپاناو نيز مثل پدرش آنگ سان که برای رھائی از استعمار بريتانيا به کمک . متحد توضيح بدھد

  .دبرندۀ جايزۀ صلح نوبل در کمال سادگی دربارۀ ھمدلی آنگلوساکسونھا برای حل مسائل داخلی ميانمار دچار توھم بو

، و خيلی )١٠( عمومی ملل متحد نمايندگی کشورش را به عھده داشتجلسۀ، آنگ سان سوچی در ٢٠١۶مبر در سپت

ساده دالنه دربارۀ مشکالت مردم کشورش سخنرانی کرد و توضيح داد که چه امکاناتی را برای حل تدريجی آنھا به کار 

در بازگشت به کشورش، سرانجام پی برد که . ينگيا بودبسته است و از جمله مشکالتی که او بر شمرد مربوط به روھ

جنبش برای ايمان يک سری .  در واقع طرح دشمنانه عليه کشورش بوده استامريکاپشتيبانی ھای پيشين اياالت متحدۀ 

 ۴٠٠ بود که طی آن Maungdawليس مرزی مونگداو وعمليات تروريستی انجام داد که يکی از آنھا حمله به پ

 . مأمور گمرک و سرباز را نيز به قتل رساندند١٣بار السحه را به سرقت بردند و ان تروريست
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ن کرد تا طرح عينی برای ييلۀ روھينگيا را تعأوليت تحليل مسؤت مشاوره با مسأثابت قدم، آنگ سان سوچی يک ھي

ی و سه خارجی تشکيل شده ئ  برمه۶ت از أاين ھي. پايان بخشيدن به تبعيضی را پيشنھاد کنند که شامل حال آنان می شود

) در واقع نمايندۀ فرانسه(، وزير قديمی لبنان Laetitia van den Assumلند الئيتيسيا وون دن اسوم اسفير ھ: بود 

  .تأغسان سالمه، و دبير کل قديمی ملل متحد کوفی عنان در مقام رئيس ھي

احزاب سياسی در . سته و بی بديلی را آغاز کردند مشاور با وجود موانعی که بر سر راھشان بود کار بسيار برج٩اين 

ايالتی که (دست نياوردند ولی موفق شدند از مجلس محلی آراکان ه ت مشاور توفيقی بأمجلس ملی برای انحالل اين ھي

ت گزارشات گس ا٢۵در ھر صورت، مشاوران در . رأی عدم اعتماد بگيرند) روھينگيا ھا در آنجا زندگی می کنند

با توصيه ھای امکان پذير و بدون مانع و دامگذاری تحويل دادند و ھدفشان نيز بھبود بخشيدن به شرايط خودشان را 

  ).١١(زيست ھمگانی بود 

:  تا عمل تالفی جويانه انجام گيرد عالمت دادندامريکاھمان روز، سرويس ھای مخفی عربستان سعودی و اياالت متحدۀ 

 گروه کوماندوئی به ٢۴ن را ارتش آزاديبخش روھينگيای آراکان ناميده اند، در جنبش برای ايمان، که بريتانيائی ھا آ

ھای برمه عليه جھاد واحدطی يک ھفته، .  نفر را به قتل رساندند٧١پادگانھای ارتش و ايستگاه ھای پليس حمله کردند و 

 .ش گريختنديده  به بنگلای جنبش و خانواده ھايشان نفر اعض۴٠٠. به عمليات ضد تروريستی کردند طلبان اقدام

  

فتتاح می ان، اردوی رسانه ھای جھانی برای نجات روھينگيا را اخرئيس سازمان ھمکاری اسالمی، رجب طيب اردو

 )٢٠١٧مبر استانبول، اول سپت(کند 

نی گرفت ولفيان به ھمۀ رؤسای دولت کشورھای مسلمان تماس تخ سه روز بعد، رئيس جمھور ترکيه رجب طيب اردو

مبر، يعنی يکی از مھمترين جشن ھای مسلمانان، عيد روز اول سپت.  به آنان ھشدار دھد»ُنسل کشی روھينگيا«ربارۀ تا د

سازمان ھمکاری اسالمی سخنرانی پر شوری برای نجات  ان در استانبول در مقام رئيس فعالخرجب طيب اردو. قربان

 ).١٢(روھينگيا و پشتيبانی از ارتش آزاديبخش آنان ايراد کرد 
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ًولی، اين جھاد طلبان به ھيچ وجه از روھينگيا دفاع نکردند بلکه مداخالت آنان دائما برای به شکست کشاندن تالشھائی 

  .ست که برای بھبودی شرايط زيستی آنان و پايان بخشيدن به تبعيض در مورد روھينگيا صورت گرفت

  

در کنار ناتو و عربستان سعودی طی جنگ بستی ژنرال محسن رضائی فرماندۀ سپاه پاسداران انقالب بود که 

 .ھرزگوين عليه صربستان جنگيد

 مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرانی؛ محسن رضائی پيشنھاد کرد که نيروھای ھمۀ دولتھای مسلمان دبيرمبر،  سپت۵در 

ضع گيری می تواند از اين مو). ١٣(ارتش اسالمی ايجاد کنند » برادران روھينگيا«ديگر بپيوندند و برای نجات  به يک

  . قديمی سپاه پاسداران انقالب بوده استهنرال رضائی فرماندجاھميت خاصی برخوردار باشد زيرا 

سوخت و مردم  در حالی که ارتش برمه عمليات ضد تروريستی را متوقف کرده بود، دھکده ھای روھينگيا در آتش می

از ديدگاه ارتش برمه اين رويدادھا در پيوند با .  می رساندندشکل اختياری به قتل راخين در آراکان مسلمانان را به

به گفتۀ مردم روھينگيا، ارتش برمه دھکده ھا را به آتش کشيده، ولی به گفتۀ ارتش برمه، جھاد . تروريستھا بوده است

ش پناھنده شدند، يده لای ساکن شمال آرکان پياده به بنگبه تدريج، ھمۀ روھينگيا ھ. طلبان سرمنشأ اين رويدادھا بوده اند

  .ولی به شکل غريبی روھينگياھای ساکن جنوب ايالت بر جا باقی ماندند

 

ت أاين ھي. ش اعزام شديده  بنگلت نمايندگی رسمی ترکيه برای پخش مواد غذائی به پناھندگان بهأمبر، يک ھي سپت۶در 

ان، بالل و امينه ھدايت خور ترکيه اردوزير نظر وزير امور خارجه مولود چاووش اوغلو و ھمسر و پسر رئيس جمھ

 .می شد
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اين تصوير از سوی .  دارد که خيلی متأثر کننده استءاردوی بسيج جمعی در کشورھای مسلمان روی تصاويری اتکا

دست بودائيان در برمه منتشر کرده ه ّاين تصوير را به ھدف و نيت افشای کشتار مسلمانان ب. دولت ترکيه منتشر شده

 .خاک سپاری قربانيان زمين لرزه در چينه لی در واقع اين تصوير مربوط است به مراسم بو. اند

در کشورھای مسلمان، اردوی تبليغاتی و تحريف آميز به پشتيبانی عکس اطمينان می دھد که بودائيان مسلمانان را به 

اری نشده و اين گزارشات تحريف البته، ھيچ يک از اين تصاوير در برمه عکس برد. شکل جمعی به قتل رسانده اند

ولی در اين کشورھائی که سطح سواد و اطالعات مردم در سطح نازلی ست، اين .  شدءآميز يکی پس از ديگری افشا

ش با احتياط به نقش جھاد طلبان اشاره يده فقط بنگل. گوش شنوائی نيافتعکس ھا قانع کننده بود و افشای دروغھا نيز 

  ).١۴(ينان داد که در مبارزه عليه تروريسم ھمکاريھايش را حفظ خواھد کرد داشت و به ميانمار اطم

ت علمی سازمان در أان در مقابل ھيخمبر، رئيس وقت سازمان ھمکاری اسالمی، رجب طيب اردو سپت١١در 

 .در صالحيتش نيست، سخنرانی کرد» نجات روھينگيا«، که )قزاقستان(گردھمآئی آستانه 

  

.  خامنه ای، بسيج نظامی کشورش در کنار ناتو و عربستان سعودی در برمه مصيبت بار خواھد بوداز ديدگاه آيت هللا

 .عالوه بر اين تاريخ ھمکاريھای ايران و چين به قدمت ھزاران ساله است
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از با نگرانی . مبر، رھبر انقالب، آيت هللا علی خامنه ای موضع گيری خود را اعالن کرد سپت١٢در از فردای آن روز، 

و » برخورد تمدن ھا«نرال رضائی، بر آن بود تا تدارکات جنگ مذھبی را نا موجه معرفی کند، جبابت موضع گيری 

ولی ھوشيارانه در پی جلوگيری از بسيج نظامی پاسداران . سؤال برد گرچه مقام يک زن در جايگاه رئيس دولت را زير

تواند وجود داشته باشد که مذھبيون متعصب نقشی در اين رويدادھا ٌاين امکان کامال می « : او اعالن کرد . انقالب بود

ول آن است و در رأس اين دولت زنی سنگ دل، ؤً کامال سياسی ست زيرا دولت ميانمار مسألهداشته باشند، ولی مس

کرده  ءدر واقع اين رويدادھا سند ابطال و مرگ جايزۀ صلح نوبل را امضا. برندۀ جايزۀ صلح نوبل حکومت می کند

 ).١۵(» است

ًفورا در تھران، رئيس جمھور شيخ حسن روحانی به ارتش رسمی فراخوان داد تا برای شرکت در جنگی که در شرف 

ديگر  مبر، فرماندھان ستاد فرماندھی مرکزی ارتش ھای ايران و پاکستان با يک سپت١٧در . شودوقوع است آماده 

در اينجا نخستين اقدام نظامی را مشاھده می کنيم، ). ١۶(نی متحد کنند تماس گرفتند تا نيروھايشان را در وضعيت بحرا

که پيش از اين مورد با ھمقطاران ترک و پاکستانی خود برای دفاع از قطر کار (ولی به ارتش ايران مربوط می شود 

يران در عين حال کمکھای ا). که در کنار سوريھا عليه جھاد طلبان مبارزه می کنند(و نه سپاه پاسداران انقالب ) می کند

  .حجيمی برای پناھندگان گسيل کرده است

 

لۀ روھينگيا را در نظر أآنگ سان سوچی افکار عمومی بين المللی را فراخواند تا تالشھای ميانمار برای حل مس

ۀ القاعده به ولی او نيز بيش از معمر قذافی شنيده نخواھد شد که حمل.  کردءبگيرند و تروريسم جھاد طلب را نيز افشا

 ).٢٠١٧مبر  سپت١٩نايپيداو، ( می کرد ءکشورش را افشا

 عمومی ملل متحد، رجب طيب اجالسو با استفاده از) ١٧(مبر، با نديده انگاشتن توضيحات آنگ سان سوچی  سپت١٩در 

ان گروه تماس سازمان ھمکاری اسالمی را فراخواند تا ھمۀ دولتھای عضو مبادالت تجاری شان را با ميانمار به خاردو

 ).١٨(حالت تعليق درآورند و از شورای امنيت در ملل متحد بخواھند که در اين مورد تصميم بگيرد
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. مايت و سازماندھی کرده است ارتش آزاديبخش روھينگيائی ھای آراکان را ح٢٠١٣عربستان سعودی از سال 

 در اردوگاه تمرينات گروه ھای جھاد طلب اھداء له ديش به پناھندگان روھينگيا در بنگدالر ميليون ١۵پادشاه سلمان 

 .کرد

 سال پيش از روھينگياھا به شکل مخفيانه پشتيبانی ٧٠د کرد که از ئيسرانجام با خروج از سايه، عربستان سعودی تأ

 دالر ميليون ١۵شاه سلمان به اين پاکت از ھدايايش .  به آنان کمک کرده استدالر ميليون ۵٠مدت کرده و طی اين 

  .و، شورای حقوق بشر را فراخوانديعبدالعزيز بن محمد آل واصل سفير سعودی در ملل متحد در ژن). ١٩(ديگر افزود 

ن و عربستان سعودی سه قدرت بزرگ فراموشی سپردن جنگ ھايشان در عراق، سوريه و يمن، ترکيه، ايراه با ب

 ديگر متحد شدند و در موضع گيری به نفع روھينگيا دولت با يک) ٢٠(نظامی مسلمان از روی واکنش مشترک دينی 

 .متحد ارتش برمه و آنگ سان سوچی را به مثابه دشمن مشترک ھدف قرار دادند

برای مثال جنگ ھای : ز سابقه دار است ولی چنين تحول تمام عياری در وضعيت خاورميانه پيش از اين ني

 ، کشورھای مسلمان و ناتو در کنار يک)١٩٩٨-٩٩(و در کوزوو ) ١٩٩٢-٩۵(در بوسنی ھرزگوين . يوگوسالوی

  .ديگر عليه مسيحيان ارتدکس وابسته به روسيه جنگيدند

  

ابل علی عزت بيگويچ رژه ، لژيون عرب که توسط اسامه بن الدن سازماندھی شده بود در زنيتسا مق١٩٩۵در سال 

سپس با نام القاعده به . اين مبارزان مجاھدين قديمی ھستند که در افغانستان عليه شوروی جنگيده بودند. روند می
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طی جنگ، سرويس مخفی روسيه به پادگان لژيون عرب نفوذ می کند و می بيند که ھمۀ . دھند فعاليتھايشان ادامه می

 .سی ست و نه عربپرونده ھايشان به زبان انگلي

ئی که در زمينۀ ديپلماتيک به امريکاسنی ھرزگوين، رئيس جمھور علی عزت بيگويچ در مجاورت ريچارد پرل ودر ب

ی از مشاورتھای ئاو در زمينۀ رسانه . ت بوسنيائی را نيز در توافقات ديتون مديريت می کردأاو مشاورت می داد و ھي

. ردار بود، و خود برنارد ھانری لوی ھرگز اين موضوع را مردود ندانستفرانسوی مشھور برنارد ھانری لوی برخو

 داشت که لژيون عرب را برای او سازماندھی ءسرانجام در زمينۀ نظامی به مشاورتھای سعودی اسامه بن الدن اتکا

بانی کرد، طی جنگ، به شکل غير مستقيم ناتو از او پشتي. کرد و يک پاسپورت ديپلماتيک بوسنيائی دريافت نمود

  ). ٢١(ًبيگويچ رسما از پشتيبانی ترکيه، ايران و عربستان سعودی برخوردار شد 

  

افکار عمومی غربی پس از ابراز ناتوانی در آواره شدن ھزاران نفر از شھروندان  بی ھيچ بحثی نقض منشور ملل 

 .متحد در کوزوو را پذيرفت

مبارزان توسط نيروھای .  عليه بلگراد آغاز شد(UÇK)وزوو جنگ کوزوو با فعالتھای تروريستی ارتش آزاديبخش ک

رئيس کنونی سرويس مخفی ترکيه ھاکان ). ٢٢(ی در يکی از پايگاه ھای ناتو در ترکيه آموزش ديده بودند المانويژۀ 

نيت ملی امروز او رئيس سازمان اطالعات و ام. فيدان افسر رابط با تروريستھا در بطن ستاد فرماندھی مرکزی ناتو بود

 نفر از اھالی کوزوو ظرف سه روز از صربستان ٢٩٠٠٠٠در آغاز جنگ، .  رژيم حاکم است٢ و شمارۀ MITترکيه 

با وجود اين، به گفتۀ . تلويزيونھای غربی با سخاوتمندی صف فراريان را نشان دادند. گريختند تا به مقدونيه پناھنده شدند

ده بودند، ھيچ دليل عينی برای اين مھاجرت عظيم که به شکل گسترده از سوی چند ميليون مقدونی که از آنان استقبال کر

مھم نيست، از اين انتقال جمعيت برای متھم کردن اسلوبودان ميلوشويچ استفاده . ناتو ھمراھی شده بود وجود نداشت

گذاشته و ناتو بدون توافق کردند تا نشان دھند که او در سرکوب تروريستھائی که به کشورش حمله کرده بودند پا فراتر 

 .شورای امنيت عليه او اعالن جنگ کرد

 -پنتاگون امکان تحميل اتحاد ترکيه. کار کثيفی که در شرف انجام است تآتر عمليات را به سوی شرق گسترش می دھد

مستقيم نداشتند، در يوگوسالوی، وقتی تماس .  سعودی را در اختيار ندارد، ولی به چنين امکانی نيز نياز ندارد–ايران 

با وجود اين، شانه به شانه جنگيدن در برمه اين کشورھا را مجبور خواھد کرد که در . سه دولت توسط ناتو ھمآھنگ شد

با توجه به ويرانی خاور ميانه و استقامت مردم در . اديگر به توافق برسند، حتا در ليبي عراق، سوريه و يمن با يک
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شان را پانسمان کنند بی آن که کمترين بيمی   يک دھه زخمھای منطقه را رھا کند تا طیمقاومت، پنتاگون می تواند اين

 . از قابليت و توان مخالفت از سوی کشورھای ويران شده با سياستھايش را داشته باشد

در فردای گردھمآئی شورای امنيت پايه ھای جنگ آينده عليه برمه طرح ريزی شد، وزير امور خارجه رئيس جمھور 

در واقع پنتاگون نمی . مريکا از استقالل کردستان عراق پشتيبانی نخواھد کردابارزانی را مطلع کرد که اياالت متحدۀ 

تواند ترکيه و ايران در آسيای جنوبی را بسيج کند و ھم زمان پشت سرشان در مرزھای اين کشورھا يک بچه به دنيا 

زودی بايد با زندگی ی برای استقالل بسيج شده بود، بھمه پرسمسعود بارزانی که به شکل بی بازگشت در . بياورد

عالوه بر اين آفيش کردن پرچم اسرائيل در اربيل، به شکل گسترده از شبکه ھای تلويزيون عربی، . سياسی وداع گويد

  .ايرانی و ترکی پخش شد، و بر اين اساس موجبات بيگانگی با ھمۀ ھمسايگانش را فراھم آورد

می توانيم از پيش حدس بزنيم، اگر سناريوی پنتاگون ادامه يابد، جنگ عليه سوريه بايد به پايان رسد، ھمان گونه که 

به دورترھا رفته و در » مريکااامپراتوری «رو می شود که برای خدمت به ه زيرا بيش از پيش با کمبود مبارزانی روب
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