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 ؟ مبارزه عليه دولت اسالمی يا پردۀ دود استتار

  بسيج اياالت متحده عليه سوريه و ايران

 

نيروی امارات . ، مانند خاک در چشمان ماست)يا دولت اسالمی(تھديدی به نام امارات اسالمی در عراق و شامات  

 بر اين اساس بمباران  اسالمی در عراق و شامات را عمداً باد کرده اند که افکار عمومی از پنتاگون پشتيبانی کنند و

ترفند تبليغاتی در عين حال برای توجيه بسيجی به کار برده می شود که بيش اين . غير قانونی سوريه توجيه پذير گردد

قدرت آتش و . از پيش به گسترش و استقرار وسيع نيروھای نظامی به رھبری اياالت متحده در خاورميانه شباھت دارد

رات اسالمی در تجھيزات نظامی بسيج شده در اين لشکر کشی از حد و حدود مبارزه عليه اسکادران ھای مرگ اما

 .عراق و شامات فراتر است

ئی و تمام جھان را مطمئن ساخته است که ھيچ سربازی به ميدان نبرد نخواھد امريکاگر چه اياالت متحده شھروندان 

 به اين علت که در ميدان نبرد برای ءاحتمال کمی وجود دارد، ابتدا. نظر می رسده فرستاد، ولی چنين امری نامحتمل ب

عالوه بر اين، واشنگتن بر اين باور است که اردوگاه نظامی برای مبارزه عليه . ھدف به سرباز نيازمند استشناسائی 

در نتيجه می بينيم که گفتار اياالت متحده به . طول خواھد انجاميده امارات اسالمی در عراق و شامات چندين سال ب

 نيروھای نظامی به شکل دائمی بوده و در مورد در واقع، موضوع به شکل استقرار. شکل مضاعف مطرح شده است

اين نيرو می تواند متعاقباً به يک نيروی عظيم . عراق البته بيشتر به شکل استقرار مجدد نيروھا قابل بررسی می باشد

  .تھاجمی تبديل شود و سوريه و ايران و لبنان را مورد حمله قرار دھد
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   سوريهگو دربارۀ امنيت بين اياالت متحده و و گفت

  ؟گو بين اياالت متحده و ايران و و گفت

د نشده ای در گردش بود که واشنگتن با ميانجيگری ئيئی ھا، اطالعات تأامريکاپيش از آغاز بمباران در سوريه توسط 

گوھائی را برای ھمآھنگ سازی نظامی و اردوگاه پنتاگون برای بمباران با دمشق  و رابط ھای عراقی و روسی گفت

گوئی عناصر مختل کننده ای در کار بود تا . در اين گزارشات موضوع شگفت آوری وجود داشت. ده استآغاز کر

  .بمباران جمھوری عرب سوريه را توجيه سازد

  

در واقع گزارشات مرتبط به ھمکاری بين اياالت متحده و سوريه با ميانجيگری رابط ھای عراقی و روسی به جعبۀ 

د ئيتأ. ابزار تحريف اطالعاتی و سری مقاالتی مربوط می شد که به ھدف مسموم سازی فضای خبری منتشر شده بود

د ھمکاری بين اياالت متحده و ايران در عراق منتشر شده د مشابھی در مورئيھمکاری اياالت متحده با سوريه پس از تأ

 .بود

 ۀئی گزارشی دربارۀ توافقات نظامی واشنگتن و تھران در زمينۀ مبارزامريکاچند ھفتۀ پيش، واشنگتن و رسانه ھای 

د اين گزارش تحريف شده بو. مشترک عليه امارات اسالمی در عراق و شامات در درون مرزھای عراق منتشر کردند

  .زيرا صراحتاً توسط چندين مقام سياسی و نظامی عالی رتبۀ ايرانی مردود اعالم شد

که ايرانی ھا صراحتاً دعاوی واشنکتن را به عنوان تخيالت ھاليوودی تلقی کردند، اياالت متحده اعالم کرد  پس از اين

. ايران تمام اين دعاوی را رد کرد. ستکه پيوستن ايران به اتحاديۀ عليه امارات اسالمی در عراق و شامات ضروری ني

ين بار از تھران خواسته بودند که به دئی چنامريکامقامات . ر شکل می دھدييواشنگتن حسن نيّت ندارد و واقعيات را تغ

  .اتحاديۀ ضد داعشی بپيوندد

وجه به مقام باالئی  پيش از آن که پس از عمل جراحی پروستات از بيمارستان مرخص شود، با تآيت هللا علی خامنه ای

  از طريق تلويزيون ايرانی اعالم کرده بود اياالت متحده٢٠١٤مبر  سپت٩اسالمی در ايران دارد، روز که در جمھوری 

او توضيح داد که سفير اياالت . تا کنون سه بار درخواست کرده است که تھران و واشنگتن در عراق ھمکاری کنند

يران در عراق فرستاده بود و در اين پيغام درخواست کرده بود که ايران به اياالت متحده در عراق پيغامی برای سفير ا

 در مقابل تمام جھانيان اعالم کرده بود که نمی خواھد ايران با آنھا ھمکاری کند جان کری در حالی که —متحده بپيوندد 

له ھمکاری کند، ولی اقای أمورد اين مسکه ايران با آنھا در خواسته بود ] وزير امور خارجۀ ايران [ظريف از آقای —

 Wendy وندی شرمنئی امريکاسومين درخواست توسط معاون وزير .  اين درخواست را نپذيرفته بودظريف

Sherman صورت گرفته بودعباس عراقچی از وزير امور خارجه پيشين ايران .  
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 ھمکاری امريکاله، ما با أروی اين مس«   دانست قاطعانه ھر گونه ھمکاری با واشنگتن را منتفیخامنه ایعالوه بر اين 

 رسماً اعالم کرد که نيّت واشنگتن فاسد خامنه ایو » نخواھيم کرد، به ويژه از اين جھت که دست ھايشان کثيف است

  .است و قصد آزار مردم عراق و سوريه را دارد

تھران نيز مانند . امات پشتيبانی می کندايران مثل روسيه از سوريه و عراق در مقابل امارات اسالمی در عراق و ش

روسيه عليه امارات اسالمی در عراق و شامات مبارزه می کند، ولی ھيچ يک به اتحاديۀ واشنگتن عليه امارات اسالمی 

  .نمی پيوندند

  

  ر رژيم در شرف تکوين است ؟ييتھاجمات جديد و طرح تغ

 در بغداد بايد بر کنار می شد زيرا نوری الملکیلت فدرال  آشکار شد، برای واشنگتن دو٢٠١٤ جون ٢٠ھمان گونه که 

 در مورد محاصرۀ سوريه ھمکاری نکرد، و در کنار ايران موضع گرفت، و عالوه بر اين به چينی ھا نفت امريکااو با 

عالوه بر اين، تصميم عراق برای شرکت در ساخت . فروخته بود و از روس ھا نيز جنگ افزار خريداری کرده بود

 سوريه با طرح ھای اياالت متحده و برای تسلط بر جريان انرژی در خاورميانه -عراق -لوله ھای انتقال گاز ايران

  ).١( مشکل می ساخت امريکاتناسبی نداشت و بلعيدن اوراسيا را برای 

گاه  بايد در زيستءابتداالبته اين کستاخی ھا را .  در بغداد از ديدگاه واشنگتن مرتکب دو گناه نا بخشودنی شد مالکیدولت

  .جغرافيای سياسی آن مورد بررسی قرار دھيم

  

ز سری جنگ ھائی که بايد به پا می  به ياد بياوريد، يعنی در آغا٢٠٠١مبر  سپت١١ را پس از دّوم بوشر دولت شعا 

نکته ای را . »!ھر کسی می تواند به بغداد برود، ولی مردان واقعی به تھران خواھند رفت « : شعار او چنين بود . کرد

  ).٢( شعار جنگ طلبانه مطرح می کرد اين بود که از ديدگاه پنتاگون راه تھران از بغداد و دمشق می گذردنکه اي

در گام نخست، دولت عراق پنتاگون را .  مانند سوريه به اين علت بود که راه تھران را بسته بودمالکیت گناه کبيرۀ دول

ئی امريکارا مجبور کرد که بساط نيروھای  هکرده بود، موضوعی که اياالت متحد از عراق اخراج ٢٠١١در پايان سال 

ر گام دوم، دولت فدرال عراق در پی راه حلی بود که د. که مستقيماً در مرز غربی ايران مستقر شده بودند را برچيند

مبارزان مجاھد خلق ايران که در اردوگاه اشرف مستقر بودند را اخراج کند، يعنی گروھی که می توانست در وضعيت 

  .ر رژيم در ايران عليه ايران مورد استفاده قرار گيردييجنگی يا عمليات تغ

سازمان مجاھدين خلق ايران سازمانی است که ضد . ھدين خلق ايران بوداردوگاه اشرف پايگاه نظامی سازمان مجا

اين سازمان به شکل آشکار در حمالت سازماندھی شده توسط اياالت . ر رژيم تھران استييدولت ايران بوده و ھدفش تغ

  .متحده عليه ايران و سوريه شرکت داشته است

وقتی  فھرست سازمان ھای تروريستی به ثبت رسانده است، سازمان مجاھدين خلق ايران را در امريکاگرچه دولت 

اياالت متحده و بريتانيا به عنوان متحد خدشه ناپذير آن عراق را تسخير کردند، واشنگتن با اين سازمان مناسبات منسجم 
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لق ايران را  از مجاھدين خصدام حسينبه شکل متناقضی، اياالت متحده و بريتانيا موذيانه پشتيبانی . تری برقرار ساخت

ولی بعد .  عليه عراق را توجيه کندامريکابه ابزار سياسی تبديل کرد تا با اتھام پشتيبانی از تروريسم، تھاجم انگليس و 

  .از تھاجم به عراق ھمين سازمان تروريستی، يعنی سازمان مجاھدين خلق ايران را از حمايت خود برخوردار ساخت

واشنگتن از سازمان مجاھدين خلق .  مجاھدين خلق ايران را تأمين مالی می کند، اياالت متحده سازمان٢٠٠٣از سال 

 و از سوی ديگر اين امکان را  ايران حمايت می کند، زيرا از يک سو به اين وسيله می تواند روی تھران فشار بياورد

سازمان مجاھدين خلق . نشاند عليه ايران آنھا را بر سرير قدرت ب،ر رژيمييبرای خود حفظ می کند تا در چھارچوب تغ

ل اردوگاه وحتی پس از اين که اياالت متحده کنتر. ايران کامالً به جعبۀ ابزار پنتاگون و سيا عليه تھران تعلق دارد

  .اشرف را به بغداد منتقل کرد، پنتاگون گروه ھائی را در درون اردوگاه سازمان مجاھدين خلق ايران حفظ کرد

ن مجاھدين خلق ايران به پايگاه نظامی قديمی در اردوگاه ليبرتی منتقل شدند، که در حال ، نيروھای سازما٢٠١٢سال 

  .اردوگاه حوريه: حاضر با نام جديد عرب آن را می نامند 

 Scott Peterson اسکات پترسون، Christian Science Monitor  کريستين ساينس مانيتوررئيس دفتر استانبول 

 پشتيبانی خودشان از مجاھدين خلق را ٢٠١١عمالً از آغاز بھار عرب در سال  ئی ريکاامتوضيح می ھد که مقامات 

 نوشته است که اسکات پترسون. ر رژيم در ايران استيياين پشتيبانی در پيوند با رؤيای واشنگتن برای تغ. آغاز کردند

خلق ايران حرف می زنند و اين ئی سازمان مجاھدين امريکابه ندرت از گذشتۀ خشونت بار ضد « ئی امريکامقامات 

زادی با ارزش ھائی مشابه به ارزش ھای دموکراتيک ما تلقی آگروه را نه به عنوان تروريست بلکه به عنوان مبارزان 

  )٣(» . ر رژيم در ايران به خدمت بگيرندييدر انتظار نگھداشته اند تا روزی به عنوان پيشگام تغرا می کنند و آنھا 

  

   ر رژيم تھران را رھا نکرده استييغواشنگتن رؤيای ت

آيا اين اتفاقی بوده که پشتيبانی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا .  رژيم در تھران را رھا نکرده استتغييرواشنگتن رؤيای 

از سازمان مجاھدين خلق ايران وقتی صورت گرفته که افزايش تھديدات امارات اسالمی در عراق و شامات بيشترين 

 خود جلب کرده است ؟ه  بتوجھات را

 پارلمانی و مرد سياسی، که اغلب آنھا از کشورھای ناتو آمده بودند در اين گردھمآئی ٦٠٠، ٢٠١٤ جون ٢٧در 

فراخواست اصلی .  در حومۀ شمال شرقی پاريس شرکت داشتندVillepinteسازمان مجاھدين خلق ايران در ويلپنت 

ر پيشين اياالت متحده توجنگ افروزان و شخصيت ھای بی شرمی چون سنا.  رژيم در ايران بودتغييراين گردھمآئی 

، نمايندۀ قديمی Alan Dershowhitz آلن درشويتس و مداح اسرائيل  ، سخنگوJoseph Lieberman جوزف ليبرمن

رودی ، شھردار پيشين نيويورک John Bolton جان بولتون Fox News و مفسر فوکس نيوز بوش دومدولت 

 رئيس قديمی مأموريت ھای نمايندگی سازمان ملل متحد در  يشين فرانسه وپ و وزير Rudy Giuliani جيوليانی

 جنگ ی در اين گردھمآئی سازمان مجاھدين خلق ايران برای ارتقاBernard Kouchner برنارد کوشنرکوزووو 

 نفر در اين گردھمآئی برای ٨٠٠٠٠به گفتۀ سازمان مجاھدين خلق ايران بيش از .  رژيم شرکت داشتندتغييرافروزی و 

طرفداران شورشيان در عراق و در سوريه نيز در اين گردھمآئی در ويلپنت شرکت داشتند و .  رژيم شرکت داشتندتغيير

  . رژيم در عراق و در سوريه و در ايران فراخوان دادندتغييربرای 

ھم پيمانان اياالت متحده .  تأمين مالی شده بودمريکااموضوع خنده دار اينجاست که اين رويداد احتماالً توسط خود دولت 

اين کمک مالی برای فعاليت البی سازی سازمان مجاھدين خلق . نيز احتماالً جزء سرمايه گذاران اين گردھمآئی بوده اند

وری  نيز به خدمت گرفته شده است که در حال حاضر به جمع آامريکا و وزارت امور خارجۀ امريکاايران نزد کنگرۀ 

شھردارھای ) نفرت انگيز ترين( احتماالً يکی از نامحبوب ترين — رودی جيوليانیافرادی مانند . پول اشتغال دارند
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کريستين به گفتۀ .  که حاال به البی مجاھدين خلق ايران پيوسته—مبر است  سپت١١ نيويورک تا واقعۀ تراژيک شھر

 برای سخنرانی به نفع مجاھدين خلق ده ھا —ئی امريکای رتبۀ تعداد خيلی زيادی از مقامات عال«، مانيتور ساينس

  )٤(» . دريافت کرده انددالرھزار 

، ٢٠١١سال .  شرکت می کند٢٠١٠ در گردھمآئی ھای سازمان مجاھدين خلق ايران دست کم از سال رودی جيوليانی

  .خلق ايران سخنرانی کرده است رژيم در تھران و در دمشق طی گردھمآئی سازمان مجاھدين تغييراو رسماً برای 

ولی جملۀ بعدی ) ٥(»چه خواھيد گفت اگر ما بھار عرب را با تابستان ايرانی ادامه دھيم ؟ « : او چنين خواند بر زبانش 

 به روشنی نشان می دھد که پشتيبانی از سازمان مجاھدين خلق ايران محصول سياست خارجی اياالت متحده جيوليانی

، و يا به ھمان اندازه که در سوريه به ا رژيم در ايران ھستيم، بيش از آنچه در مصر يا در ليبيتغييرد ما نيازمن« : است 

  )٦. (»ی نياز داريم تغييرچنين 

 تغيير ولی يک پيغام ويدئوئی برای ، نتوانسته بود بيايدجوزف ليبرمن، طرفدار جنگ و دوست جان مک کينسناتور 

يس کميسيون امور ئ، رEdward Royce ادوارد رويس ۀنمايند. نی فرستاده بودرژيم به حومۀ پاريس در سن سندو

 رژيم در ايران فرستاده بود، و به ھمين گونه تغييرخارجۀ مجلس نمايندگان نيز يک پيغام ويدئوئی برای پشتيبانی از 

  .Robert Menendez رابرت منندز و سناتور Carl Levin کارل لوين

عالوه بر افراد نام برده، بين شرکت کنندگان . لبانی حضور داشتنداتحده، فرانسه، اسپانيا، کانادا و نمايندگان مھم اياالت م

در زير تنھا بخشی از فھرست را به فارسی : ( افراد زير نيز حضور داشتند ٢٠١٤ جون ٢٧ئی در گردھمآئی امريکا

  )ترجمه خواھم کرد

   

1. Newt Gingrich, ancien président de la chambre basse (Chambre des représentants) du 

Congrès bicaméral des États-Unis; 

2. John Dennis Hastert, un autre ancien président de la Chambre des représentants; 

3. George William Casey Jr., commandant de la Force multinationale en Irak qui a envahi et 

occupé l’Irak ; 

٤ .Hugh Sheltonقديمی ستاد فرماندھی ارتش اياالت ه ھوگ شلتون، کادر در صنايع برنامه ريزی کامپيوتر و فرماند 

 متحده

٥- James Conway قديمی ارتش نيروی دريائی اياالت متحدههجيمز کنوی، فرماند   .   

6. Louis Freeh, ancien directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI); 

7. Lloyd Poe, le représentant des États-Unis qui est (1) membre de la Sous-commission sur 

l’Europe, l’Eurasie et les nouvelles menaces, et (2) Président de la Sous-commission sur le 

terrorisme, la non-prolifération et le commerce de la Chambre des représentants; 

8. Daniel Davis, membre de la Chambre des représentants des États-Unis (Illinois); 

9. Loretta Sánchez, membre de la Chambre des représentants des États-Unis(Californie); 

10. Michael B. Mukasey, ancien procureur général des États-Unis; 

11. Howard Dean, ancien gouverneur du Vermont; 

12. William Richardson, ancien secrétaire américain de l’énergie ; 

13. Robert Torricelli, ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis et 
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ancien sénateur du Sénat des États-Unis; il est actuellement le représentant légal de l’OMPI 

en Irak; 

14. Frances Townsend, ancienne conseillère de George W. Bush Jr. pour la sécurité 

intérieure; 

15. Linda Chavez, ancienne directrice des relations publiques de la Maison-Blanche; 

16. Robert Joseph, ancien sous-secrétaire d’État qui a dirigé 1) le Bureau de contrôle des 

armements, (2) le Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération et (3) le 

Bureau des affaires politico-militaires; 

17. Philip Crowley, ancien assistant-secrétaire d’État chargé des affaires publiques; 

18. David Phillips, ancien chef de la police militaire américaine qui a réorganisé la police 

irakienne et était responsable de la protection du camp d’Achraf et de la détention de Saddam 

Hussein; 

19. Marc Ginsberg, premier vice-président de la firme de relations publiques APCO 

Worldwide, ancien ambassadeur des États-Unis et ancien conseiller de la Maison Blanche 

pour la politique au Moyen-Orient. 

  

، بين برنارد کوشنرعالوه بر  .، حضور فرانسه از شخصيت ھای سياسی و نمايندگان تشکيل شده بودامريکاحضور  مثل

 : فرانسويان شخصت ھای زير را می توانيم نام ببريم

١ .Michèle Alliot-Marie ،ميشل اليو ماری، زن سياسی فرانسوی که صندوق وزارت دفاع، وزارت کشور 

  را اداره می کرده است دادگستری و امور خارجه

٢ .Rama Yadeاو مأموريت ھائی برای وزارت . راما ياد، معاون حزب راديکال، يک حزب محافظه کار فرانسوی

  .٢٠٠٩ تا ٢٠٠٧امور خارجۀ فرانسه داشته و امور مرتبط به حقوق بشر در سال ھای 

٣ .Gilbert Mitterrand لۀ گروه أيک سازمان حقوق بشری که روی مس» فرانس ليبرته« ژيلبر ميتران، رئيس بنياد

  .ھای قومی تمرکز دارد مانند کردھا، چچن ھا و تبتی ھا

٤ .Martine Valletonمارتين ولتون شھردار ويلپنت   

گوشه ای از چھرۀ کاروان پشتيبانی از تروريسم بين المللی در فرانسه که اين بار ايران را نيز : گاھنامۀ ھنر و مبارزه ( 

عين اينھا احتماالً در . ھدف گرفته است، ولی ھميشه با پرچم دفاع از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و تمدن سازی

 را که از کلوتيد رايسحال ھمان دار و دسته ای ھستند که در اطراف بلوای مخملی سبز، دختر جوان فرانسوی 

مأموران مخفی درجۀ يک سرويس ھای اطالعاتی فرانسه بود، در چھار چوب مناسبات ميان فرھنگی ولی به ھدف 

ر مناسبات سالم فرھنگی و دانشگاھی برای دراز مدت و با اين حساب، رسماً امکان و اعتبا. جاسوسی به ايران فرستادند

  . )بين ايران و فرانسه از بين رفت

D’Espagne, parmi les personnes notables présentes, il y avait: 

1. Pedro Agramunt Font de Mora, président du groupe parlementaire du Parti populaire 

européen (PPE) à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe; 

2. Jordi Xucla, président du groupe parlementaire Alliance des démocrates et des libéraux 
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pour l’Europe au Conseil de l’Europe; 

3. Alejo Vidal-Quadras, un homme politique espagnol et ancien vice-président du Parlement 

européen de l’Union européenne; 

4. José Luis Rodriguez Zapatero, ancien premier ministre d’Espagne (qui était accompagné 

de son épouse, Sonsoles Espinosa Díaz). 

Parmi les autres participants de pays euro-atlantiques, il y avait: 

1. Pandli Majko, ancien premier ministre de l’Albanie; 

2. Kim Campbell, ancienne première ministre du Canada; 

3. Geir Haarde, ancien premier ministre d’Islande; 

4. Ingrid Betancourt, ancienne sénatrice de la Colombie; 

5. Alexander Carile, membre de la Chambre des Lords britannique, la chambre haute du 

Parlement britannique; 

6. Giulio Maria Terzi, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Italie; 

7. Adrianus Melkert, ancien dirigeant du Parti travailliste hollandais et ancien représentant 

spécial du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, en Irak. 

گو قرار گرفت، ولی بحران مرزی عراق و سوريه موضوع اصلی اين  و  رژيم مور بحث و گفتتغييرنه تنھا دربارۀ 

گرچه کادر رھبری سازمان مجاھدين خلق . فوکس نيوز جلد ويژه ای را به اين گردھمآئی اختصاص داد. گردھمآئی بود

يا (ز دولت فدرال عراق را در مبارزه عليه امارات اسالمی در عراق و شامات  پشتيبانی ايران اجوالیايران در ماه 

محکوم کرده بود، از وقتی که اياالت متحده مبارزه عليه امارات اسالمی در عراق و شامات را آغاز کرد، اين ) داعش

 .سازمان سکوت را ترجيح داده است

که سازمان مجاھدين خلق ) مريم رجوی(ن مجاھدين خلق ايران  رژيم، رھبر سازماتغييرپيش از اين گردھمآئی در بارۀ 

 با رئيس شورای ٢٠١٤ ماه مه ٢٣ به عنوان رئيس جمھور آيندۀ ايران برگزيده است، روز ١٩٩٣ايران او را از سال 

  .گو داشتند و  در پاريس مالقات داشت، اين دو برای ھمکاری ھای آينده گفتاحمد جربیملی سوريه دست نشانده، 

  

   عليه سوريه» انحراف در مأموريت «  رژيم در دمشق از طريق تغيير

غير قانونی بوده و )  داعش-به بھانۀ مبارزه عليه تروريسم: مترجم (اردوگاه بمباران اياالت متحده برای حمله به سوريه 

ا دقت نظر در اين مورد پنتاگون ب) که نقض قانون جلوه نکند(به ھمين علت . منشور سازمان ملل متحد را نقض می کند

اعالم کرد که اين اردوگاه بمباران برای اياالت متحده به انگيزۀ وجود تھديداتی که به زودی مرزھای اياالت متحده را 

 .ھدف قرار خواھد داد راه اندازی شده است

ه در تحريف مادۀ در واقع، چنين تعبيری به ھدف ايجاد پوشش قانونی برای بمباران سرزمين سوريه مطرح شده و ريش

 منشور سازمان ملل متحد دارد که کشور عضو سازمان ملل متحد را مجاز می داند که به کشور ديگری حمله کند که ٥١

  .در حال تدارک حمله عليه کشور عضو سازمان ملل متحد می باشد

ار بستند تا حقيقت را با يک  تمام تالش خود را برای کاشتن تخم ابھام و ھرج و مرج به کامريکابارک اوباما و دولت 

سری موازين برای قانونی جلوه دادن نقض حقوق بين الملل مخدوش سازند، يعنی اقدام به بمباران سوريه بی آن که 

 نمايندۀ دائمی سامانتا پاورگرچه سفير اياالت متحده در سازمان ملل متحد، خانم . نيازی به توافق دمشق داشته باشند
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را مطلع ساخته بود که اياالت متحده حملۀ خود را روی دولت رقه ) دکتر بشار الجعفری( متحد سوريه در سازمان ملل

 به شکل پيغام يک جانبه نمی تواند به عنوان کسب توافق قانونی بشار الجعفریولی مطلع ساختن ...تمرکز داده است

  .سوريه تلقی شود

شورای امنيت در سازمان ملل متحد را نيز کسب نکرده حمالت به فرماندھی اياالت متحده عليه سوريه حتی ضمانت 

 رياست آن را جان کری که ٢٠١٤مبر  سپت١٩آئی شورای امنيت در تاريخ  گردھمامريکابا اين وجود، دولت . بوده است

 به عھده داشت را به عنوان کسب توافق و پشتيبانی شورای امنيت در سازمان ملل متحد و جامعۀ بين الملل از اردوگاه

  .بمباران جلوه داد

اتفاقی نيز نيست که وقتی که اياالت متحده برای مبارزه عليه امارات اسالمی در عراق و شامات و خليفه اش به تشکيل 

يميائی را ک به سادگی اعالم کرد که سوريه منشور منع گسترش جنگ افزارھای جان کریاتحاديۀ چند مليتی اقدام کرد، 

ھيزاتی که توسط منشور بين جوجود اين که اعتراف کرده است که سوريه از چنين ت با جان کری. نقض کرده است

 امريکا به پارلمان ٢٠١٤مبر  سپت١٨ه استفاده نکرده است، روز يميائی ممنوع اعالم شدکالمللی منع جنگ افزارھای 

يميائی کوتاھی کرده کی وليت ھايش در رابطه با منشور بين المللی منع جنگ افزارھاؤاظھار داشته که دمشق از مس

  .است

اگر چنين موردی برای شناسائی نيّت .  رژيم به سوريه حمله کندتغييربه عبارت ديگر، واشنگتن قصد دارد به ھدف 

واشنگتن کافی نباشد، موردی ديگری ھست که می تواند اين واقعيت را به اثبات رساند، و آن ھم اين است که اياالت 

  ).٧(ان سعودی برای به ميدان آوردن نيروھای جديد ضد دولتی استفاده کند متحده می خواھد از عربست

ژی تحريک توسط اياالت متحده برای قانونی جلوه دادن اردوگاه بمباران عليه سوريه، با بھانه سازی ھای متنوع، يسترات

 ٢٢ اياالت متحده از روز ندھیاين بمباران ھا به فرما. ھدفش گسترش ضربات ھوائی بوده و بی گمان غير قانونی است

  . آغاز شده است٢٠١٤مبر سپت

  .آنچه را که اياالت متحده در دراز مدت پيشبينی کرده است، گسترش اين بمباران ھا به لبنان و ايران است

، اياالت متحده می خواھد با استفاده از بھانۀ امارات اسالمی در عراق و شامات به عنوان پردۀ علی خامنه ایبه گفتۀ 

طور ه ب. کار بستن الگوی مدلی که برای پاکستان به کار برد، عراق و سوريه را بمباران کنده ود استتار و با بد

  .ناميده شود) افغانستان و پاکستان به عنوان ميدان نبرد واحد] (افپاک[مشخص، وضعيت بايد به شکل 

تان را به عنوان بھانه برای بمباران اين کشور  ھا به پاکسالباياالت متحده تأثيرات بی ثباتی افغانستان و گسترش ط

  .تبديل شود عراق و سوريه را نيز در ھم ذوب کردند تا به ميدان جنگ يک پارچه . مورد استفاده قرار دادند

  

  مختل ساختن تشکل اورآسيا: ھدف گسترده تر 

قيماً از کارگاه ھای پنتاگون بيرون در حالی که اياالت متحده در نقش مبارز ضد تروريست عليه تروريست ھائی که مست 

» جنگ عليه تروريسم « راه اندازی . آمده در ميدان ظاھر شده، چينی ھا و ھم پيمانانشان در حال تشکيل اورآسيا ھستند

اين تاريخ واقعی و انگيزه برای درک پافشاری واشنگتن .  مستقيماً ھمراه است با راه اندازی جادۀ ابريشمامريکاتوسط 

به ھمين دليل نيز ھست که اياالت متحده . و استقرار نيروھايش در خاور ميانه است» عليه تروريسم«رزه در مبا

 .اوکرائين را به برخورد با روسيه واداشت و اتحاديۀ اروپا را نيز به تحريم فدراسيون روسيه تشويق نمود

 با ابزار جان کریدر حالی که . مختل سازد و توسعۀ شبکۀ بازرگانی آن را   می خواھد باززائی جادۀ ابريشمامريکا

سازی امارات اسالمی درعراق و شامات و نمايش جنايات آنھا در پی ايجاد وحشت در افکار عمومی می باشد، چينی ھا 

  .و چنين حرکتی يعنی حرکت اژدھای چينی به سوی غرب. تالش می کنند بازرھای آسيا و اقيانوس ھند را اشغال کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

.  از سريالنکا و مالديو بازديد کردXi Jinping شی جين پينگ، رئيس جمھور چين جان کریرھای به موازات سف

  .سريالنکا از ھم اکنون به جادۀ ابريشم دريائی برای چين تبديل شده است

گانی مالديوی ھا تازه ترين شرکت کنندگان در توافقات جادۀ ابريشم ھستند وچين زيربناھايش در جزائر مالديو برای بازر

اتفاقی نيست که دو رزم ناو چينی در بندر عباس . فريقا و اروپا مستقر می سازدادريائی بين آسيای شرقی، خاور ميانه، 

 ھای مشترک با نيروی دريائی ايران در خليج فارس شرکت مانوردر ساحل ايران در خليج فارس پھلو گرفتند تا در 

  .کنند

رئيس .  می باشدءجنوب در دست اجرا -مبادالت و حمل و نقل شمالغرب يک شبکۀ -به موازات بازرگانی شرق

نور سلطان گو با ھمکار خود رئيس جمھور قزاقستان  و  اخيراً به قزاقستان رفت و در گفتحسن روحانیجمھور ايران 

-کمنستان تر–پايان ساخت راه آھن قزاقستان . د کردندئيروی گسترش مبادالت بازرگانی تأکيد داشته و تأنظربايوف 

ھمکاری بين تھران و اورآسيا در . ايران مبادالت شمال و جنوب را ممکن خواھد ساخت که مدتھا در انتظار آن بودند

در ساحل غربی دريای مازندران يک داالن شمال و جنوب . گوھای بين دو رئيس جمھور بودفت و عين حال جزء گ

  . احداث می باشدموازی از روسيه به ايران از طريق آذربايجان در دست

ت ابازندگان واقعی در مجاز. تحريم ھای اعالم شده عليه روسيه موجب نگرانی در بطن خود اتحاديۀ اروپا شده است

روسيه نشان داده که دارای گزينش ھائی می . ھای اعالم شده عليه روسيه خود کشورھای عضو اتحاديۀ اروپا ھستند

 – Yakoutie – Khabarovsk والديوستوک – خاباروسک –ی يوکوتی مسکو احداث لولۀ انتقال گاز طبيع. باشد

Vladivostok) عالوه . را برای انتقال گاز به چين آغاز کرده است) که لولۀ انتقال گازن يروی سيبری نيز ناميده شده

 ءمضا به اRosatomی با روزاتوم ئفريقای جنوبی توافق تاريخی برای انرژی ھسته ابر اين عضو ديگر بريکس، 

ی التين در حال امريکا روسيه در خاورميانه و  نفوذ. نفوذ روسيه در صحنۀ بين المللی بسيار روشن است. رسانده است

دولت . به اشغال نيروی ھای ناتو درآمده در حال افزايش استکه نفوذ روسيه حتی در افغانستان کشوری . افزايش است

رتبط به دوران شوروی را بيرون کشيده و مايل به فعال ساختن آنھا می قديمی م روسيه اخيراً فھرستی از ده ھا طرح 

  .باشد

برای روسيه امکان جايگزين سازی در روياروئی با تحريم ھای اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا در اورآسيا در شرف 

اعالم کرد که ايران و عالوه بر توافقات بازرگانی در زمينۀ نفت بين تھران ومسکو، وزير انرژی روسيه . تکوين است

به زودی تحريم ھای اعالم شده عليه .  رسانده اندء يورو به امضا٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠روسيه چندين قرارداد جديد به حجم 

ايرانی ھا نيز اعالم کرده اند که با ھمکاران چينی و روسی خود . روسيه اياالت متحده و اروپا را منزوی خواھد ساخت

  .اعالم شده از سوی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا کار می کنندبرای مقابله با تحريم ھای 

اقيانوس آرام تا وقتی که اختالفات مربوط به روسيه، ايران، -اين وضعيت در آسيای.  در حال منزوی شدن است امريکا

 از عھده اش به ھمين علت واشنگتن تا جائی که.  نخواھد کردتغييرسوريه در خاورميانه و در اروپای شرقی حل نشود 

مبارزه با امارات اسالمی در عراق و شامات ...ندازد، معامله کند کند اخالل ايجاد کند، اختالف بيساخته است سعی می

 حفظ امپراتوری و امريکانگرانی اصلی .  در خاورميانه فعال شده بود اھميتی نداردامريکاکه تنھا برای منافع خود 

  .از تشکل اورآسيا استجلوگيری از فروپاشی آن و جلوگيری 
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