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  فريد پرواز: فرستنده
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   استبيدارشدهسينجر تازه از خواب ک
  

 

 کشيم سوريه رابا کمک مخالفان مسلح به آتش می :کسينجر

  با يکی ازمصاحبهنقل از پايگاه اينترنتی خبری سوريه االن ، ھنری کسينجر در  به گزارش واحد مرکزی خبر به

 فکر می کردم مردی که  « :ستگفته ا  با اشاره به حافظ اسد رئيس جمھور فقيد سوريهامريکائیھای  بزرگترين رسانه

 ميالدی تارومار کرد اما خوشبختانه ١٩٨٠ ۀمانده را پس از حوادث دھ  افراد عقبۀمرا در خاورميانه شکست داد ھم

که وارد سوريه شويم  بدون آن ما به کمک آنھا و. بيش از سه ميليون نفر از اين افراد ھمچنان حضور دارند  دريافتيم

پيمان ما در منطقه تأمين مالی و تسليحاتی آنان را به عھده  ھم خواھيم کشيد و برخی کشورھایاين کشور را به آتش 

 » .خواھند داشت

 البنا چاپ لبنان نوشت اين سخنان در حد حرف يا اظھار نظر نيست بلکه طرح کاری ۀدر پی سخنان کسينجر روزنام

البنا در مقاله ای با .  شود ءاجرا ضه کرده است تااست که مرکز مطالعاتی به رياست اين صھيونيست فراماسونی عر

  در سوريه سه ميليون آدم عقب ماندهآيا واقعاً : افزود» ماندگی در کشور ما  اسد ، کسينجر و ابزارھای عقب« عنوان 

 نوشته استفاده کنند ؟ اين روزنامه عنوان ابزار ويران کردن سوريهه وجود دارد که محافل مرتجع صھيونيستی از آنھا ب

 از امريکارا گفته است و او حرف بيھوده ای نمی زند ، به ھمين سبب دولت  است بايد اعتراف کنيم که کيسنجر حقيقت

 امريکاای بھای سنگينی برای  حمله مستقيم به سوريه منصرف شد زيرا پيش بينی ھا حاکی از آن بود که چنينۀ حمل

  . خواھد داشت

انتخابات در سوريه به نفع غرب  ئيد می کرد برگزاریأ است که تامريکائیمرکز  مطالعات اين ۀموضوع ديگر نتيج

 ھم با امريکابه ھمين دليل . پيروزی بشار اسد بسيار زياد است  نخواھد بود زيرا با توجه به وضع موجود احتمال

تعويق بيفتد و بشار اسد  هاسد به صراحت مخالفت کرد و ھم فرستادگانی اعزام و پيشنھاد کرد انتخابات ب نامزدی بشار

  . در قدرت بماند ھم تا زمان دستيابی به يک راھکار يا حل وفصل سياسی

قاطع کمک کرد و باعث بيرون  در آن طرف قضيه نيز موضع مردمی در حمايت از ارتش سوريه به کسب پيروزيھای

ل افراد مسلح از برخی مناطق به مصالحه با دولت و انتقا . رانده شدن شورشيان از برخی مناطق تحت محاصره شد
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می کنند به   شک و ترديد از حضور آنھا در مناطقی که ھمچنان از گروھھای مسلح حمايتۀپديد مناطق ديگر باعث شد

حسکه ، دير الزور و مناطق ديگر که از شورش  وجود آيد اما حمايت از افراد مسلح در مناطقی مانند دوما ، رقه ،

از  ترس و نگرانی است و ساکنان اين مناطق از افراد مسلح به ويژه از بيگانگان که ھمراه باحمايت کردند ھم اکنون 

نيز برای ساکت کردن صداھا و اين  افراد مسلح. مليتھای غير سوری ھستند می خواھند به مناطق ديگری بروند 

شد کشورھای شرکت کننده در حمله به  خود باعث ۀچنين وضعی به نوب. اند  درخواستھا اقدامات وحشيانه ای انجام داده

شوند و آنھا از  تروريستھا تھديد می  خود از طرفۀنيز در موضع خود ارزيابی مجدد کنند زيرا آنان نيز به نوب سوريه

که   اين تھديد را جدی گرفته اند و تدابيری را اتخاذ کرده اندئیکشورھای اروپا جمله عربستان و ترکيه و بسياری از

  . سی پوشيده نيستديگر بر ک

 تبديل شدند که ئیگشتند و به کاالھا البنا افزوده است در تجربه تلخ بحران سوريه گروھی کشته شدند و برخی آواره

 البنا در پايان خاطرنشان کرده. ديگر نيز پناھگاھی به غير از دولت نيافتند  کنند و برخی کشورھا با آنھا تجارت می

ه کسينجر آن را پيشنھاد می کنند ب  از آن ياد می شود و افرادی نظيرامريکامنيت ملی است آنچه تحت عنوان مصلحت ا

فراماسونی است که پشت پرده بر بيشتر کشورھای غرب و  طور کامل مشکوک است زيرا مصلحت صھيونيستی

 .  را نيز مد نظر قرار نمی دھدامريکااست و منافع ملت   حاکمامريکاسياست خارجی 
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