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  موسوی

  ٢٠١۴ جنوری ٠۶
  

  پاشینمود ھائی از تبارز يک از ھم
  

سم شورویزاز مدتھا بدين سو، به خصوص ا يال امپريالي ه سوس دين طرف ک رن ب سير ربع ق ده ای م   روی عوامل عدي

درت و  اضمحالل و سقوط را پيمود، ذھنيت غالب بين اکثر تحليل گران در ساحۀ ملی و بين المللی آن بوده که گويا قدر ق

ز  امپرياليتعيين کنندۀ مقدرات تمام کشور ھا اتو ني ا شرکای جنايتکارش در ن وده، حت ائی ب ه تنھ زم جنايت گستر امريکا ب

  - تز جھان يک قطبی-. ھای بزرگ جھانی ندارندديگر کمترين نقش و تأثيری در تصميم گيری

و می  از گ ان ب ه و جھ ان آن را در سطح کشور، منطق دعيان و حامي اين طرز تفکر که در ذات خود انقياد طلبی ذھنی م

الھای، در واقع از نمايد ۀ نخستين س ۀ جنايتکاران د اضمحالل شوروی، حمل ا رون ان ب ی ھمزم ته يعن رن گذش ود ق ۀ ن  دھ

یامريکا بر  اه عراق ابود ساختن عراق و به خاک و خون کشيدن بيش از يک ميليون انسان بی پن ستقيم و ن ه صورت م  ب

و اکتيف در  واد رادي تفاده از م ر اس ر اث م ب صادی و چه ھ ه اساس محاصرۀ اقت سان ديگر آن سرزمين چه ب ا ان ميليونھ

ال ديگری،  در تمام اين ربع قرن تداوم خوجريان جنگ، آغاز يافته به دنبال آن ه دنب نبار خود را داشته، کشور ھا يکی ب

ز ی کشور عزي يا يعن ه و قلب آس ا خاور ميان ستان، در از امريکای التين گرفته تا افريقا و از قلب اروپا گرفته ت ا افغان  م

  .زير چکمه ھای آھنين اين عظيمترين و پيشرفته ترين ماشين کشتار جمعی خرد شده اند

رن اين توحش امپرياليستی  ا٢١زمانی به اوج خود رسيد که در آغاز ق ستر امريک اليزم جنايت گ ۀ ، امپري ه بھان ۀ ح ب ادث

جمعی از کشور ھای » ھر که با مانيست، با دشمن ماست«  که  سپتمبر با تمام قواء و با تھديد تمام کشور ھای جھان١١

ودرانۀ اوابسته را نيز با خود در قفا کشانيده بر کشور ما حمالت جنايتک سقوط دولت ضد مردمی  و . خويش را آغاز نم

ه اساس تحريم م ب دون آنھ ه ب اتور عراق ک درت ديکت ایوابستۀ طالبان از يک سو و در ھم شکستن ق  اقتصادی آخرين ھ

ه در گذشته ھای دور نفس ھای خود را می کشيد  به دنبال آنھمه رجز خوانی ھای صدام در اسرع وقت، ھمان طوری ک

ا در اق افتاده بود، حکمداران امريکا را چنان از بادۀ پيروزی ھای آسان سرمست ساختو نزديک نيز اتف وئی آنھ و گ ، ت

زادی و حفظ نواميس ملی شان  از آطول حيات شان نه تنھا چيزی به ارتباط سلحشوری خلق افغانستان و عراق در دفاع 

م وجود نداشتهخوانده و يا شنيده بودند، بلکه حتا در گذشته ويتنام، کمبوج و ال ه خاک ووسی ھ ا را ب وزۀ خونين آنھ ا پ  ت

  .ماليده باشند

ای سھل الوصول روزی ھ ن پي ا و تحمياي ا ن منان ب ر دش شته ب ا ک صادی و وبل ميليونھ اختھای اقت ر س ام زي ل تم دی کام

ر تجاوزات خ ھا، بااجتماعی آنھا در تمام زمينه ا ب اليزم جنايتگستر امريک ا از يکسو امپري د ت د و از عث گردي ود بيفزاي

وق و سرناو مدح آن» جھان يک قطبی« با اعالم جانب ديگر نوکران زرخريد آن در تمام جھان ا ب بح عمل ، ب ا ق ه تنھ  ن

 قالدۀ بردگی خاينانۀ خود را بپوشانند بلکه پا از آن ھم فرا تر گذاشته، تمام آنھائی را که به شکلی از اشکال نمی خواستند
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اجراجو«، »عقب مانده« بياويزند، امپرياليزم را بر گردن دآ«، »م دگانی می نماين ه در گذشته زن ائی ک اتوان در «، »نھ ن

ان ء، با تمام قوامعرفی داشته...  و »يوانه و مريض ھای روانید«، »درک تحوالت زمان ا اذھ د ت  کوشش به عمل آوردن

ان«، »دن جھاندھکده ش«از طريق مفاھيمی چون » اجبار کاذب«را با به نمايش گذاشتن يک  ه .. و » کوچک شدن جھ ب

  .دنآنچه  از طرف امپرياليزم عملی می گرديد منقاد و وادار به تسليم بساز

ر می گردبا در اين ميان روشن است که به تبعيت از قانون عام طبيعت که  ا طوالنی ت ايه ھ نائی، س ، از دنکم شدن روش

ر سطح جھان از فروغ چندانی برخوردار نبودند، سايه ھائی از آن جائی که جنبش انقالبی چه در سطح کشور و چه ھم د

ی و  شه قماش حسين جاسوس، صادق دن رازی پي دد ديگر، گردن ف د ھويت در کشور ھای متع راد فاق اير اف والد و س پ

م«به اقتفاء از باداران امپرياليستی شان با نواختن کوس نموده،  ا رجلک ته» ان ی گذش ا نف رده ب ر سؤال ب ه را زي  ھای ھم

ه مبارزاتی خلقھای دربند کشور، از زاويۀ ديگری در جھت نھادينه ساختن  ان را ب ام مخالف ته، تم ی ھمت گماش انقياد طلب

  .پرچسب ھای متعدد يا از ميدان بدر کردند و يا ھم وادار به سکوت نمودند

ه وی  ی آن ب ديھای جبل ه و آزمن اريخ نياموخت وزيی را نمی مگر آنچه را ھيچ گاھی امپرياليزم از ت ان درس آم ازۀ چن اج

د ا دھد، آن بوده و است که بر مبنای قوانين طبيعت، جائی که فشار زياد گردد، مقاومت نيز افزايش می ياب ين مبن ر ھم ، ب

ال ديگری  ه دنب ا را يکی ب بدون توجه به شکل گيری ھای مقاومت جويانه، بر فشار ھا و تجاوزات خود افزوده کشور ھ

رين حافظان و يد، ھمين بود که در ھمسوئی با يار ديرينه اش القاعده و اخوان بين المللیبه خاک و خون کش ۀ بھت  به مثاب

شانيد ون ک ه خ ا ب روع و ب ونس ش ستی، از ت افع امپريالي داران من ای نچماق شور ھ ا، ک اخ افريق مال، غرب و ش ام ش  تم

ان حافظان خواست زير .. متعددی را چون ليبيا، مصر، سودان، سومالی، مالی و  و رو نموده در ھمۀ آنھا با تکيه بر ھم

ی داران نوع القاعده و اخوان حاکميتو چماق ين الملل انی و صندوق ب ل سياستھای بانک جھ  دار و تازيانه را جھت تحمي

  . بر قرار نمايد،پول

ودھمزمان با آن و بدون توجه به خواست مردمی که امپرياليزم برای آنھا زندگانی در تحت سيطرۀ  ، القاعده را رقم زده ب

تھای  شانيدن خواس راف ک ه انح ا ب ل ب ه در عم زايش يافت از و اف ز آغ وريه ني ر س ستی ب ای امپريالي اوزات نيروھ تج

 ھزار جنگجوی اخوانی و القاعده ئی در کشور سوريه، آن کشور ٧٠، با وارد ساختن بيش از دموکراتيک مردم سوريه

ز ، در انتظرا به ويرانه تبديل نموده ۀ ديگری ني ان خود حلق ر بردگ ر زنجي د، ب ار اس ار آن بود تا با سقوط دولت جنايتک

  .بيفزايد

ا  ا ب رقبای امپرياليزم جنايتگستر امريکا و ناتو که در تمام اين مدت، در ارزيابی ھای شان ھيچ نقطه ای را نيافته بودند ت

ام، و  در آغازتکيه بر آن جلو پيشروی ھای حريف جھانی شان، سدی ايجاد نمايند شت ب ادن از پ راز از افت  به خاطر احت

ر«در ادامه با ديدن حمايت مردم سوريه از نظام خونين تاريخ اسد بر مبنای اصل  د ت د از ب شينی »انتخاب ب ه عقب ن ، ب

  . خاور ميانه در آوردند» ماژينوی«به مثابۀ را در کل  سالۀ شان خاتمه بخشيده، سوريه ٢٠ھای پيھم و 

ای ناتوانی  ھای امپرياليزم در تکرار پيروزی ھای زودرس در سوريه از يک جانب و از آن ھم مھمتر ورود مجدد خلقھ

ه ، تھاجم ستراتيژيک غرب را با مانع مواجه ساختهمورد تاراج قرار گفته در تمام کشور ھای افريقائی ان طوری ک ، ھم

ضيه انتظار می رفت، نه تنھا ھريک از طرفين با متھم ساختن طرف د ه اصطالح خود را از ق ا ب اد ت دان فکر افت يگر ب

ا  ه ت زدور گرفت رزی م ه از ک از يافت ز آغ ا ني انی ھ ا و نافرم وئی ھ ه ج ق، بھان ق ن ه ن د، بلک ات دھ ده نج اھوی زن نيتاني

 جنايتکار و از امير قطر تا پادشاه عربستان سعودی و در نھايت از نظاميان مصری تا اخوان ترکی يعنی دولت اردوغان

ا، قطب  اليزم جنايتگستر امريک ه خصوص امپري اتو و ب اکم در ن رفتن از سياست ھای ح بدان فکر افتادند تا با فاصله گ

  .جديدی را جھت حل دشواری ھای درونی و منطقه ئی شان فراھم نمايند
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دور نمی باشد ه. امری که برای دولت ھای فعلی با سياست ھای ستراتيژيک کنونی شان به ھيچ وجه مق ال ب  صورت مث

  :از چند کشور به اصطالح عربی و اسالمی نام می بريم

  

  :مصر

اتير » مرسی«به دنبال سقوط حسنی مبارک و ادارۀ مربوطه اش، وقتی  ای دس ر مبن شور ب با حمايت آشکار ارتش آن ک

يد، غرب  درت رس ه ق رين امپرياليزم غرب ب رين شريکش را در بزرگت رای دراز مدت بھت ه ب ود ک کشور فکر می نم

به آنچه را غرب نمی خواست و نمی  ن محاس بد، مرسی بگذارد؛ در اي ايش را در س ام تخمھ عربی يافته و می تواند تم

ود» مرسی«  و انحصار طلبانۀ اخوان در کل و توانست ببيند، ماھيت عقب گرايانه، ضد انسانی ر .به صورت خاص ب  ب

يده دستان اخوانی ھا دعقد  مبنا قبل از آن که حنای ھمين ه سحر رس ا ب ر مصر با عجوزۀ قدرت خشکيده و حتا زفاف آنھ

  .مبارزه را بدون وقفه ادامه داندی و باخت شان گرديده، تباشد، مردم مصر متوجه دخالت ھای امپرياليس

ۀ » مرسی«رانۀ ابه عالوۀ آن که ادامۀ مبارزه ماھيت جنايتک ود، بلکه سياست ھای انحصار طلبان و اخوان را آشکار نم

ردا ر سؤال ب ۀ يک کشور زي ه مثاب ی اش، » مرسی«. خوان حيات وحدت سياسی مصر را ب وان از حل مشکل ذات ا ت ن

ه اش در سوريه،  داخالت جنگ طلبان زايش م ق اف رايش از طري خواست با تکيه بر حمايت غرب و تشديد خوشخدمتی ب

  .پيروزی اش را مقابل مردم خودش تحکيم ببخشد

اذ چن یاتخ ه م افين سياستی ک افظ من ست ح ردم را در  توان ا خيزش م ه تنھ ه باشد، ن اليزم و صھيونيزم در منطق ع امپري

يچ صورت مقابلش شدت بخشيد، بلکه ارتش مصر را ه ھ ق مصر، ب ه کشور و خل اتش علي ا و جناي ام خيانت ھ  که با تم

ر ای آن غرب زي ر مبن ده و ب اھد گردي سيحيان حاضر نبود تا بالکانيزه شدن يعنی تجزيۀ مصر را ش وان حمايت از م  عن

رد ين بب شور را از ب ای مصری، وحدت آن ک ه ھ ر زرادخان ه ب ا تکي ونريزی، ب ا و خ ا کودت سته ب ع را مناسب دان ، موق

شيده، ميراث مانده از رژيم مبارک و مردمی که از جبر اخوان به جان رسيده بودند ر ک ، اخوان را از اريکۀ قدرت به زي

  . درجه اختالف خود را با نظام اخوانی تسجيل نمود١٨٠ل منطقه ئی و بين المللی در تمام زمينه ھا حتا مساي

رار نظاميان و چون اين حرکت  ورد حمايت آشکار ق مصر از طرف ناتو و به خصوص امپرياليزم جنايتگستر امريکا م

د از حدود نگرفت ده، بع اه نيام ز کوت ه طرف روس۴٠، نظاميان مصر ني از ب دداً دست ني ال، مج رين رقيب  س يه بزرگت

ا  شار از جانب آنھ د ف ا تزئي ه ب ان ديروزی امپرياليزم امريکا دراز نموده، بدان وسيله به غرب ھوشدار داد ک خالف زم

 ساعت از مصر اخراج ۴٨شوروی آنزمان قطع نموده تمام مشاورانش را ظرف با سادات که يک شبه تمام روابطش را 

   .د انداختن و مستشاران امريکائی، اسرائيلی را از درب بيرون خواھنمود، عمل نموده تمام مشاوران

  

  :عربستان سعودی

د از برکت ته و دارن روز، ھر آنچه را داش ازی ھای !! خاندان آل سعود که از ھمان آغاز احراز قدرت تا ام دست و دلب

ا صا ستر امريک ان آغاز حرکات استعمار کھن با ھويت بريتانيای کبير و اينک امپرياليزم جنايت گ د، از ھم ده ان حب ش

د، با ران انجامي ار از موقعيت يک تماشاچی و ضد سلسلۀ پھلوی که به انقالب اي ی و نالجب ين الملل ادۀ مناسبات ب اظر س

ستان ضمن  ايش را در افغان ا دخالتھ اليزم اجازه يافت ت منطقه ئی پا فرا تر گذاشته، به مثابۀ نخستين گام، از طرف امپري

ه و »المخابرات العامه«حکيم استخبارات آن کشور يعنی گسترش و ت ، در ھمسوئی و بھره گيری از تجارب ساواک منحل

  . آغاز نمايد).آی. اس. آی(ميراث خوار آن، 

ی آن کشور ابع نفت سيخته از من ن تداوم آن پروسه در بطن بھره برداری گسترده و حتا لگام گ ه عالوۀ ف ا ب ، باعث شده ت

ران دخالت در امور من ی عراق و اي طقه، بر مبنای درگيری دو قدرت بالقوه رقيب وی در امور سلطه بر خاور ميانه يعن
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ه در  ه، تصورات آزمندان م واليت فقي سمت بين ھم و در فرايند خونبار آن نابودی کامل عراق و به تنگا رانده شدن رژي ق

  .له پرورش بدھدحق تعيين سرنوشت خلقھای منطقه به خصوص کشور ھای عربی را در مخي

ن  ا در اي ده است ت ستن، موجب گردي ستی دان دار امپريالي ی مق رۀ ب ھمين تصور باطل و خود را چيزی باالتر از يک مھ

، سايۀ بزرگی را که ھميشه از شتر امپرياليزم برسرش وجود داشت،روباه »خود را گم کرده« به گفتۀ مردم کابل اواخر

ا » ايران و سوريه«  موردگونه از خود پنداشته، نه تنھا در دو اھی ب شان بکشد، بلکه گ رملين خط و ن ھا و ک رای روس ب

ز ناز و نخرۀ يک عجوزۀ ھزار داماد و زمانی ھم با غر و فش يک نوکر ياغی مگر در نھايت ا ني ا امريک  غالم خوی، ب

رد سياسی خويش را ه شکلی از اشکال تم وده، ب انی نم اداراز عدم توافق خود با سياست ھايش ياددھ د ب قضيه « از رون

  .به نمايش بگذارد» سوريه و بم گذاری  ولگاگراد

  

  :ترکيه

ستی شوروی هاخوان دست لودشد  به وسيلۀ امپرياليزم در ترکيه، که گفته می توانيم از اضمحالل کشور سوسيال امپريالي

ته و روی» ھمای قدرت و سعادت«به بعد،  رار داش ايش ق م در قف انی ھ ده ای زمانی بر سرش و زم ل عدي در حرم  دالي

ين موضع  ه » اردوغان«منطقه ئی امپرياليزم امريکا، خود را به مثابۀ سوگلی بی رقيبی می پنداشت و از ھم ال ب ه دنب ب

ی» بھار عربی«اصطالح  ه ئ ۀ منطق  ده در تمام کشور ھای شمال افريقا افاده فروشی نمود، به دنبال آن که در يک توطئ

ست و جناي ق سوريه را در يک ،تکار را از داخل کشورشھا ھزار تروري يله خون خل دان وس ود و ب  راھی سوريه نم

ب  ه عق اريخ را ب ه ت ود ک دش آن ب ام امي ت، تم الم داش اح اع د، مب ار اس م جنايتک ا رژي ه ب ل جنايتکاران سوئی و تقاب ھم

اد يک برگردانيده، نقشۀ جغرافيائی منطقه را در گام اول به سالھای قبل از جنگ جھانی اول  برگردانيده و در ثانی با ايج

ه » پان ترکيزم«مرکزيت قوی در استانبول، حرکت  ه ب ه را نيز در بين کشور ھای آسيای ميان ده، قلمروی را ب يش ران پ

  .وجود بياورد که اگر نه بزرگتر از روسيه، الاقل مساوی با آن گسترش داشته باشد

.  مردم کابل آش بريده بتواند به سيميان بريدن در خانۀ ھمسايه آغاز نمودبر ھمين مبناء بدون آن که در خانۀ خود به گفتۀ

ه يعنی در حالی که مشکل کرد ھای کشور خودش  يش از سه ک اط ب صا نق ه روزه در اق رده و ھم ه تفنگ ب ه دست ب دھ

ای دموکرات وق و آزاديھ ا ديک گرمناطق کرد نشين، خون کردو يا ترکی بر زمين می ريزد، به يک باره مدافع حق ده، ب ي

، آنھم بدان اميد که شب  زير فرمان قدرت ھای امپرياليستی، کشور ھمسايه اش سوريه را به خاک و خون کشيدتوانتمام 

  .ی از آن کشور را با ترکيه مدغم نمايد و يک بھانه بخش ھائفردای سقوط اسد، با ھزار

ای حمايت آشکار حزب هللا ناکامی در سقوط سريع دولت اسد و به درازا کشانيده شدن جنگ د ر آن کشور که سرانجام پ

دان دست و رژيم و اليت فقيه را ال سوريه ب ران در قب يه و اي ا روس ينگتن ب ه واش  با خود در منطقه آورد و تفاھمی را ک

ژادی د ر يافت، گذشته از آن که شکست طرحھای بلند پروازانۀ اردوغان را اعالم داشت، بروز نا آرامی ھای مذھبی و ن

  .، سقوط آن رژيم را نيز در چشمرس قرار داددرون ترکيه برخاسته از سياست ھای ضد انقالبی رژيم ترکيه

ه حاکميت  د ک ه فھمان ردم ترکي ه م ه، ب ر از يک سو در داخل ترکي وم، اگ ن سقوط محت ری از اي و گي اردوغان جھت جل

ز نمايندگان جھالت قرون وسطا در عصر حاضر چه معنا می دھد، از جانب ی ني ه ئ ی و منطق  ديگر در عرصۀ بين الملل

م در ۴۵٠خود را بر تر از آنچه است نمايش داده، بنای ايجاد مناسبات  گسترده به ارزش حدود خواست  ر آنھ  ميليارد دال

درت ھای  اير ق ا س ا و ي اليزم امريک ای امپري ا جای پ ه حال مترصد فرصت است ت ه در ھم ا چين ک زمينۀ نظامی را ب

  .گام گذاشته، خالی عدم موجوديت و يا نا کار آئی آنھا را پر نمايد، به صورت آشکارا مطرح نمودتی امپرياليس

  

  :اسرائيل
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ۀ  اين کشور که از آغاز ايجاد الی دھۀ نود قرن گذشته، امپرياليزم را به مثابۀ دايه و حامی در خدمت داشت، از آغاز دھ

اليزم ت ه امپري سبت ب دش ن ته، طرز دي اير نود قرن گذش نا و س فيد، س اخ س ايش در درون ک ی ھ ق الب ه، از طري ر يافت غيي

ا ه آدم کش اج اً دو دھهرمراکز قدرت و سرمايه در اياالت متحده، دايه را ب ر شغل داده ظرف مدت تقريب ی تغيي ، دو ه ئ

اخته و کشوحريف منطقه ئی بالقوه قدرتمندش را يعنی عراق و ليبيا را به صورت مطلق فاقد ظرفيت رقابت با خود   رس

رون شود،  م بي الم ھ سوم يعنی سوريه را به وسيلۀ ھمان آدم کش اجاره ئی در موقعيتی قرار داد که اگر از اين بحران س

د حد اقل تا دو دھۀ ديگر  د امنيت اسرائيل را تھدي در حد توانمندی ديروزی اش نخواھد رسيد، تا چه رسد به اين که بتوان

  .نمايد

ه ھدف ھا که به وسيلۀ آدمکشان اجاره ئی صھيونيزم برایود اين پيروزی با وج  اسرائيل به دست آمد، چون از رسيدن ب

نھائی اش در خاور ميانه که نابودی ايران، حزب هللا و درنھايت پاکستان نيز می باشد، باز ماند؛ سرناسازگاری با ارباب 

ه عالوۀ . ين المللی امپرياليزم امريکا افتاد آغاز نموده، به فکر ايجاد جبھه ای از مخالفان منطقه ئی و برا ا ب بر ھمين مبن

آن که بر تالش ھايش جھت نابودی کامل سوريه افزود و حتا در مقاطع معينی به مثابۀ نيروی ھوائی القاعده وارد جنگ 

تحشده، نيروھای اسد را بمباران نمود، بلکه مناسباتش را ود و اس يش بھب شتر از پ کام بخشيده در  با عربستان سعودی بي

رآن » بيت المقدس«جانشين » کعبه«عمل به اثبات رسانيد که نه تنھا  ی، ق ان ابراھيم رۀ ادي می تواند باشد، بلکه در زنجي

  .نيز صحه بگذارد» تورات«زمانی می تواند ھويت بيابد که بر صحت و آسمانی بودن 

  !خوانندگان نھايت عزيز

تراتيژيک  کشوری را که در فوق از آن نام برديم ۴ ۀ متحدين س ه مثاب ی ب ات معين ا از جھت و جھ درواقع ھريک از آنھ

ان  ل در جري ناخته شده، ودر کل حد اق ا ش د، خالف ارادۀ ۴امپرياليزم امريک ته ان اھی نخواس يچ گ ا ھ ه تنھ ر ن ۀ اخي  دھ

اده نظام سياامريکا گامی بگذارند، بلکه ادار، حيثيت مجری و پي از ب ان ني ه  در ھمه حالت در زم ستی را ب ست امپريالي

د از آب  م می خواھن ا ھ د و ي ر ان اب دلگي ا از ارب د، ي عھده داشته اند، مگر تمام آنھا اينک بنا بر داليلی که نزد خود دارن

گل آلوده استفاده برده، با درک ضعف ارباب و شکستی که در قبال سوريه متحمل شد، از وی امتيازات بيشتری به دست 

  .بياورند

د روشن ر با آن که در مقطع فعلی کشو۴اين   با امپرياليزم دشواری ھائی را تجربه می نمايند، مگر آنچه از قبل می توان

ه  وده علي ستند، از موضع واحدی حرکت نم ادر ني ای آن ق ر مبن ته و ب ين خود شان وجود داش باشد، تضاد ھائيست که ب

  :باز ھم به صورت مثال. مايندا حتا به شکل صوری آن جبھه ای را تأسيس نيکامپرياليزم امر

ارک  م مب ا در حمايت کامل از رژي الی امريک دارای يک در حالی که مصر و عربستان سعودی ھر دو از مواضع انفع

ا در قضيۀ  نظر بوده و حتا در تقابل با  قدرت گيری اخوان المسلمين و شاخۀ نظامی آن القاعده، قرار دارند، اختالف آنھ

انيدسوريه آن قدر عميق اس ان يک . ت، که با ھيچ روپوشی نمی توان آن را پوش ان مصر، خواھ ه نظامي الی ک چه در ح

ه  ه ای را ک درت، پشت جبھ ه ق يدن ب ان اسد » مرسی«ارتش قدرت مند در سوريه بوده و حتا به محض رس رای مخالف ب

ه ازااز بين برد و مسير آمد و شد ھزاران جنگجوی منسوب به ساخته بود،  ه لقاعده را ک ا ب ه خصوص ليبي ا ب ام افريق  تم

دون سوريه- اردن- اسرائيل- مصر-سوريه می رفتند با بستن راه ترانزيت ليبيا ود و در نتيجه ب سدود نم ه اعالم نآ  م  ک

ه  وده و ب شاری نم ی پاف گردد، نقش مؤثری در تثبيت مجدد حاکميت اسد برداشت، عربستان سعودی بر ھمان مواضع قبل

ا ھيچ قيمتی حاضر نيس اليزم امريک اً از طرف امپري ه واقع ن ک ت تا دست از مداخالت خونبار در سوريه بکشد، مگر اي

  .مورد تھديد قرار گيرد

ستند، مگر  ق ھ م مواف به ھمين سان مناسبات ترکيه با بقيه، چه آنھا با آن که در قسمت سرکوب و نابودی دو لت اسد با ھ

ری و حق حرف اول را در درون آن در دو زمينۀ ديگر به ھيچ صورت نمی توانند ب سألۀ رھب د، يکی م ار بياين م کن ا ھ
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دانويرانه گفتن است و دومی ترس ترکيه از نابودی ايران و ھجب ه است شدن آخرين زن رد در منطق ق ک ه .  خل ا ب ترکھ

ای  م گامھ ران ھ رد ھای اي ال عراق و سوريه، ک ه دنب اری خود راخی جھت خود مختفنيکوئی دريافته اند که ھر گاه ب

شکيل دولت نائی بلکه تمام ناتو نيز نخواھھبردارند، ديگر نه تنھا ترکيه به تن ستقل د توانست از ت ری م و گي تان جل کردس

؛ نمی تواند در جبھه ای با آنھا متحد »اسرائيل و عربستان« نمايد، بر ھمين مبناست که با وجود تمام عاليقش با دو قدرت

  . را آرزو می نمايدر فرجام تجزيۀ ترکيه يعنی دگردد، که نابودی ايران

رای  ه چه سياستی را ب ا در زمين ستر امريک به ارتباط اين که قدرت ھای بزرگ جھانی به خصوص امپرياليزم جنايت گ

  :فعالً و در آينده اتخاذ نموده و خواھند کرد، در قسمت دوم اين مقال مختصری بر آنھا توقف خواھيم نمود
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