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 امريکائی کردن دمکراتيزه جديد موفقيتھای
 دستاوردھای آنجا در بنگری، سو ھر به  .شود نمی متوقف جا يک در امريکا مديريت تحت جھانی دمکراسی رشد

 دولتھای با مبارزه برای »معتدل مخالفان« به جنگی مھارتھای آموزشۀ عرص در ،مثالً  .ديد خواھی را ھا امريکائی

 گويا که ھستند، مخالفانی چنان الظاھر علی معتدل مخالفان ين،يتب اين به توجه عطف با  .خودشان کشور بر حاکم

 مثال، عنوانه ب .جويند می توسل معتدل ابزارھای به آنھا تحقق منظوره ب و نموده ينيتع خود یبرا معتدل اھداف

ء ابتدا مخالفان اين .کردند شروع آميز صلح روشھای از ءابتدا اسد بشار برکناری برای سوريه معتدل مخالفان

 زير را مخالفان اين امريکائی که میھنگا. فراروئيد محلی درگيری به ادامه در که دادند، ترتيب اعتراضی تظاھرات

 آنھا ،مثالً  .شدند وارد دمشق عليه واقعی جنگ به اعتدال، حفظ با حال، فراخور به آنھا گرفتند، خود حمايتی چتر

 را انسانھا تيرباران بلکه نزدند، دست بريدن سر يا آويختن بدار مانند منفور روشھای از استفاده به اسد با مقابله برای

 آزاد ارتش« را خود که ھستند انساندوستانی ارتش معتدل رھبران اين اطراف در کنندگان تجمع. دادند ترجيح

 آزاد ارتش« ھمان حمالت. دارند می اعالم غيرمقبول را »اسالمی دولت« ۀوحشيان روشھای و ناميده »سوريه

 به گويا اعتدال اصول با شود، یم منتج نظامی غير انسانھای کشتار به که سوريه روستاھای و شھرھا به »سوريه

 به نونظم افراد فقط ديگر، عبارته ب. کنند می تيرباران گزينشی کامالً  طوره ب را انسانھا که دارد انطباق سبب اين

 .کشند می را اسد از ھواداری

 رتشا« که است، اين از عبارت قضيه اصل. است شده امريکائيھا دردسر موجب اخير زمانھای در اعتدال اين و

 .رود نشانه »اسالمی دولت« سویه ب را خود ۀاسلح نيست حاضر واشنگتن، دستورات از سرپيچی با» سوريه آزاد

 که کرد تصور نبايد اما .کند نمی مبارزه اصالً  که گفت، توان می  .تحرک بی و است تنبل بسيار عرصه اين در

 پنتاگون سبب، بدين. بخورد بيجا و مفت واندت می» سوريه آزاد ارتش« را امريکائی دھندگان ماليات پولھای

 روحيه با که آورد می عمله ب دعوت آنھا در حضور برای داوطلبان ھمه از و کند می داير آموزشی اردوگاھھای

 نديده آموزش اردوگاھھا آن در که کسانی چه اردوگاھھا اين موجوديت ۀدور طول در .دارد انطباق کامالً  امريکائی

 به کشوری از کباب بوی به که دارد وجود ماھر تيراندازان طعاتق یدزيا شمار ھميشه مندانه القع ميان در !اند

 اين به نسبت تنفر حس نموده، دستچين چريک عنوان هب را ديدگان آموزش ترين سنگدل .کنند می کوچ ديگر کشور
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 تشخيص ضروری که کجا ھر هب را آنھا مضمون، تناسبه ب و کرده القاء آنھا به شرطی رفلکس حد تا را خلق آن يا

 آغاز برنامه طبق عيار تمام جنگ و شود می گذاشته کنار اعتدال گونه ھر حالتی، چنين در .دارند می گسيل دھند،

  .گردد می

 با »سوريه آزاد ارتش« جنگجوی ھزار ١۵ آموزش برای آنکارا و واشنگتن طرحھا، اين از يکی اجرای دنباله ب

 در پيش مدتھا از آنھا حساب که سوری ترکمن نفر ھزار ٢ جمله من .کردند توافق یسعود عربستان و قطر ھمکاری

 رتچ زير را »جنگی سگان« اين آموزشی، ۀدور اتمام از پس .باشند می ديدگان آموزش جزو است، اسد دست

 بدل کردن دمکراتيزه مسائل از ای گسترده طيف حل برای ای ذخيره به و نموده اعالم قانونی »سوريه آزاد ارتش«

 .سازند می

 می مشاھده کوزوو آلبانھای جمعی دسته خروج آنجا در اکنون .کرد استفاده آنھا از توان می بالکان در جمله، از

 واحد تنھا »کوزوو جمھوری« .آورد باره ب بفردی منحصر نتايج امريکا ریبرھ زير کوزوو کردن دمکراتيزه .شود

 را انسان بدن اعضای دادوستد و زورگيری فحشاء، مخدر، مواد اچاقق راھزنی، آن، در که است جھان در سياسی

 ً  ديگری شق ھيچ است، نمانده باقی عرصه اين در خالی کار محل ھيچ ضمن، در  .کند می ھمآھنگ دولت مستقيما

 .کنند می فرار آنجا از انبوه صورته ب کوزوو جمعيت نيست، ممکن کوزوو در اقتصادی فعاليتھای از

 و نظامی آموزش ۀدور پايان از بعد آنھا .شوند می منتقل امريکائی -ترکی آموزشی مراکز به راداف اين از بخشی

 می باز ايتاليا يونان، مقدونيه، مجارستان، صربستان، در خود ھای خانواده نزد به خونريزی، حسابه ب درآمد کسب

 .گردند

 با .امريکائی پول کنندگان دريافت و امريکائی تبمک در ديده دوره بود خواھند افراد اينھا که کنيم می تأکيد مجددا

 اقتصاد ۀساي بخش ینلباا مافيای امروز چه اگر باالخره، نباشند؟ آينده برای امريکا ذخيره نيروھای چرا وجود، اين

 .شوند می مواجه تری جدی وظايف با نااميد افراد اين اما دارد، خود نظارت تحت را اروپائی کشورھای از بسياری

ه ب کنون تا ،»آزادی خانه« سرکردگیه ب امريکا دولتی غير سازمانھای تالشھای ھمه از صرفنظر مجارھا ،مثالً 

 کوزوو از مھاجر نفر ھزار چند اگر اما .اند نداختهني راهه ب جنجال و جار صربستان از وايوودينا استان جدائی سبب

ً  و( دکنن اجتماع وايوودينا در خاورميانه جنگھای »قھرمانان« سرپرستیه ب  توان نمی صورت آن در ،)ھمين دقيقا

 دمکراسی حساب، اين با .پخت خواھند را امريکائيھا نظر مورد آش خوب، پول ازایه ب آنھا که داشت ترديد

 .زد خواھد ای تازه حرف زودیه ب امريکائی

 :نکته

 دستورات از سرپيچی با »سوريه آزاد ارتش« که است، اين از عبارت قضيه اصل ...« :سدوف جناب ۀجمل اين

 محترم تحليلگر اين که دھد می نشانه ،«رود نشانه »اسالمی دولت« سویه ب را خود ۀاسلح نيست حاضر واشنگتن،

ً  »داعش با امريکا ۀمبارز« به که اين مثل  و بود روشنء ابتدا ھمان از قضيه عکس که صورتی در  .دارد باور واقعا

 واقعيت در داعش، با جنگ برای کشور ۶٠ قريب ئتالفا و امريکاست )نيابتی( زمينی نيروی داعش که، اين آن

 مترجم .است گرديده تشکيل عراق و سوريه کشورھای در مستتر نظامی ۀمداخل منظوره ب امر،
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