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	 حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ فبروری ٢۴

	زمان 	يا واشينگتن می تواند ھمآ

	سه دولت را سرنگون کند؟
 	

در اين ديدگاه، . ر اساس قابليت آن در دفاع از خود و حمله به يک يا چند جبھه سنجيده می شودقدرت يک دولت ب 

به اگر . واشينگتن برای نخستين بار بر آن است تا در آن واحد سه دولت را در سوريه، اوکرائين و ونزوئال سرنگون کند

	. به مقاومت نخواھد بود ديگری در برابر اياالت متحده قادرچنين ھدفی دست يابد، ھيچ دولت

 ٢٠١٤ بروری ف٢٤|)سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

 

 

 ).ميدان مايدان، کی اف: اينجا (تيبانی کرده است؟ از کی امپرياليسم از انقالب ھا پش

 

يک بار ديگر در پی قدرت نمائی   و سوريه را ھم زمان بمباران کند، اکنون ا موفق نشد ليبي٢٠١١واشينگتن که در سال 

اندھی ستاد فرم(سوريه : يعنی سازماندھی تغيير رژيم در سه دولت در سه منطقۀ مختلف در جھان : به ميدان آمده است 

ستاد (، و ونزوئال )ستاد فرماندھی اياالت متحده در اروپا(، اوکرائين ) در خاور ميانهمريکاامرکزی اياالت متحدۀ 

 ).مريکای مرکزی و جنوبی و کارائيبافرماندھی اياالت متحده در 
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لی خود را بسيج کرده ت مشاوران امنيت م تمام ھيأبرای چنين امری، رئيس جمھور اياالت متحده بارک اوباما تقريباً 

 .است

 قھرمان سخنرانی ،اين دو زن.  سوزان رايس و سپس سفير اياالت متحده در سازمان ملل متحد سامانتا پاورءابتدا

دست آورده اند که عبارت است از، تدارک طرح ه طی چندين سال ھر دو تخصص خاصی ب. ھستند» دموکراتيک«

سرائی ھای ولی پشت اين سخن . قتل عامرھای ديگر به بھانۀ پيشگيری از پيشنھادی برای مداخله در امور داخلی کشو

ونه که خانم پاور در بحران سالح  ھستند، ھمانگء بی اعتنا- مريکائی ھا ا غير -سخاوتمندانه، نسبت به زندگی ديگران 

 از بی گناه  پاور که کامالً  سفير اياالت متحده در سازمان ملل متحد، خانم سامانتا در مقام.يميائی در غوطه نشان دادک

بودن مقامات سوری آگاھی داشت، ولی ھمان وقتی که دولت او بشار اسد را به جرم جنايت عليه بشريت متھم می کرد، 

 .با شوھرش برای تماشای جشنوارۀ سينما، ويژۀ چارلی چاپلين، به اروپا رفته بود

و ) آسيا- اروپا و اروپا(، کارن دونفريد )ريقای شمالیفاخاورنزديک و (فيليپ گوردن : ی ئول منطقه سپس، سه مسؤ

 ).مريکای التينا(ريکاردو زانيگا 

 را سازماندھی ٢و يعمليات تخريبی گردھمآئی صلح ژن) دوست شخصی و مترجم نيکال سرکوزی( فيليپ گوردن -

ھم زمان با دور دّوم .  نشود حل،کرد، تا زمانی که پروندۀ فلسطين به شيوه ای که اياالت متحده خواستار آن می باشد

گردھمآئی، در حالی که جان کری از صلح حرف می زد، در واشينگتن نيز با رؤسای سرويس ھای اطالعاتی اردنی، 

 نفر ١٣٠٠٠توطئه چين ھا ارتشی متشکل از . قطری، سعودی و ترکيه برای تدارک چندمين حمله گردھمآئی تشکيل داد

ر از آنھا به شکل مختصر برای ھدايت زره پوش آموزش ديده اند، و ھمين ستون زرھی  نف١٠٠٠ند که تنھا ده اايجاد کر

مشکل اينجاست که اين ستون زرھی ممکن است پيش از . می باشد که می بايستی دمشق را به تصرف خود درآورد

 سالح ھای دفاع تجھيزات و ولی در مورد نحوه ای که بايد بدون . رسيدن به پايتخت توسط ارتش سوريه نابود شود

ھوائی عمل کنند اختالف نظر وجود دارد، زيرا سالح ھای دفاع ھوائی در صورتی که عليه سوريه به کار برده شود، 

 . ممکن است اسرائيل را تھديد کندبعداً 

 نير برل درا) ١(لمانااو مدتھا بنياد طرح مارشال .  خانم کارن دونفريد افسر قديمی اطالعات ملی در منطقۀ اروپا است-

با . امروز، از چتر اتحاديۀ اروپا استفاده می کند تا مداخالت واشينگتن در اوکرائين را استتار کند. مديريت می کرد

نی خانم سفير ويکتوريا نوالند موفق شد به اروپائی ھا بباوراند که در کی اف ولفيگوی ت و وجود لو رفتن گفت

با اين وجود نيمی از شورشيان ميدان مايدان از . ی دموکراسی مبارزه می کنداپوزيسيون می خواھد به آنھا بپيوندد و برا

 .را در دست دارند) ٢(اعضای احزاب نازی ھستند و برخی عکس استفان باندرا 

سرانجام، ريکاردو زانيگا نوۀ رئيس حزب ملی ھندوراس که در عين حال ھم نام حزب است و از کودتاگران سال  -

 در ھاوانا را به عھده . ای. آی.او مديريت ايستگاه سی.  بود که به نفع ژنرال لوپز آرالنو عمل کرد١٩٧٢ و ١٩٦٣

او چپ افراطی تروتسکيست . داشت و افرادی را برای سازماندھی اپوزيسيون عليه فيدل کاسترو استخدام می کرد

 . بسيج کرده است- به اتھام تمايالت ستالينيستی -  ونزوئالئی را برای سرنگون سازی رئيس جمھور نيکال مادورا

نسخۀ ی پيش از اين نگارش ئاين متخصص تبليغات رسانه .  بوده است»دان رودز«مجموع عمليات به مديريت تبليغاتی 

دان . ت تجسسی رياست جمھوری است، به انضمام مديريت گزارش ھيأ به عھده داشته  را٢٠٠١مبر  سپت١١رسمی 

تروريستی در خاطرھا برد تا تنھا عمليات بد که ھر گونه رد پا و اثری را در مورد کودتای نظامی از بين رودز موفق ش

 صبح قدرت از ژرژ بوش سلب گرديد و در غروب ھمان روز به او بازگردانده شد، تمام اعضای ١٠ساعت (باقی بماند 

 ).»برای تضمين امنيتشان«زير زمينی ھدايت شدند کابينۀ او و به ھمين گونه کنگرۀ اياالت متحده به پناھگاه ھای 
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متھم کردن دولت ھا به کشتار شھروندان : در ھر سه مورد، داستان سرائی اياالت متحده روی سه اصل تکيه دارد 

 .، مجازات کردن قاتالن، و سرانجام سازماندھی کودتا»دموکراتيک«خودشان، بازشناسی مخالفان به عنوان 

ديگر را به  ظاھراتی آغاز می شود که طی آن مخالفان صلح آميز کشته می شوند و ھر دو جبھه يکھر بار، جنبش با ت

در واقع نيروھای ويژۀ اياالت متحده از روی پشت بامھا به سوی تظاھر کنندگان و در عين . خشونت متھم می سازند

) اوکرائين(ه وقوع پيوست، در کی اف  ب٢٠١١سال ) سوريه(اين سناريو در درعا . ليس شليک می کنندوحال به سوی پ

از روی بد شانسی، کابد شکافی در ونزوئال نشان . نيز در ھفتۀ گذشته به ھمين گونه روی داد) ونزوئال(در کاراکاس 

 .داد که دو قربانی يکی از مخالفان و يکی از طرفداران دولت توسط يک اسلحه کشته شده اند

مخالفان دموکراتيک در سوريه، تکفيريست . ک بازی ساده در شيوۀ بيانی استنسبت دموکراتيک برای مخالفان تنھا ي

ھائی ھستند که توسط شنيع ترين ديکتاتورھای جھان پشتيبانی می شوند، عربستان سعودی، در اوکرائين چند طرفدار 

ه نظاميانی که در صادق اروپا بين خيلی از نازيھا، در ونزوئال جوانان تروتسکيست از خانواده ھای مرفه بين شبھ

ھمه جا اپوزيسيون ھای قالبی ايالت متحده وجود دارند، جان مک کين نيز از اپوزيسيون ھای . خدمت کارفرمايان ھستند

 .قالبی واقعی محلی پشتيبانی می کند

خود را به اين آژانس دولتی اياالت متحده به دروغ . پشتيبانی از اپوزيسيون ھا به عھدۀ بنياد ملی برای دموکراسی است

ولی اين بنياد توسط رونالد ريگان، به . عنوان سازمان غير دولتی معرفی می کند که توسط کنگره تأمين مالی می شود

ھمکاری کانادا، بريتانيا و استراليا ايجاد شد و توسط نئو محافظه کارانی مانند کارل گرشمن و دختر ژنرال الکساندر 

در واقع وزارتخانۀ (بنياد ملی برای دموکراسی . ، باربارا ھگ) امور خارجهزيروفرماندۀ قديمی ناتو و سپس (ھگ 

نشتاين، سازمان البرت ابه اين بنياد بايد انستيتو . جان مک کين را استخدام کرده است) اپوزيسيون(است سناتور ) دولتی

وب اين سازمان غير دولتی غير دولتی ناتو را نيز اضافه کنيم که توسط جين شارپ بنيانگذاری شد و او در چھارچ

 .آموزش داده است) کادمی تغييرا(و در قطر ) در کانواس(ی را در دو پايگاه صربستانی ئچندين شورشگر حرفه 

در تمام موارد سوزان رايس و سامانتا پاور مانند افرادی که مورد اھانت قرار گرفته باشند واکنش نشان می دھند، پيش 

ف کنند  به زودی توسط اتحاديۀ اروپا نيز به آنھا می پيوندد  در حالی که خودشان صاحب از آن که مجازات ھا را متوق

 . خشونت ھستند امتياز

 . ولی برگ برندۀ آنھا ھنوز جوانه نزده است. دست آورنده حال تنھا مانده است که در کودتا توفيق ب

برای آن که اعتماد به نفس .  ارباب جھان استبر اين اساس واشينگتن می خواھد به جھانيان نشان دھد که مثل ھميشه

خود را ثابت کند، عمليات اوکرائين و ونزوئال را طی بازيھای المپيک ساچی آغاز کرد، زيرا مطمئن بود که روسيه از 

ترس حملۀ تروريستی اسالمگرايان و در نتيجه به ھم خوردن جشن دست از پا خطا نخواھد کرد و واکنشی نشان نخواھد 

 .از اين پس مسکو می تواند وارد بازی شود. ولی ساچی در پايان ھفتۀ گذشته تمام شد. داد

  

 )سوريه(الوطن : منبع 

  

1)			German	Marshall	Fund	

2)			Stepan	Bandera	
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	گاھنامۀ ھنر و مبارزه

	 ٢٠١٣ بروری ف٢۴

	»زير چشمان ما«

	 مين واقعه نگاری سياست بين الملل٧١

 	

« Sous nos yeux » 

Washington peut-il renverser trois gouvernements à la fois? 

	


