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 گسترش جنگ گاز به اروپا
  شکست کودتای اياالت متحده در مقدونيه

La guerre du gaz s’étend en Europe  

Échec du coup d’État US en Macédoine 

مقدونيه از کودتای . مقدونيه يک گروه مسلح را که پدرخواندگانشان را از ھشت ماه پيش تحت نظر داشت خنثی ساخت

ز ھدف اين بود که برای پيشگيری ا.  طرح ريزی شده بود اطالع داشتی م١٧تازه ای که از سوی واشنگتن برای 

 .عبور لولۀ انتقال گاز روسيه به اتحاديۀ اروپا، ھرج و مرج اوکراينی در مقدونيه تکرار شود

 ٢٠١۵ مه ١٣ /)سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

 

  ، پايان عمليات عليه تروريست ھا را اعالم کردNikola Gruevskiنخست وزير مقدونيه، نيکال گروفسکی 

  

 ماجرای کومانوفو

 عمليات خود را برای بازداشت گروه مسلحی که برای اعمال تروريستی وارد ٢٠١۵ مه ٩اد ليس مقدونيه در بامدوپ 

 .ليس پيش از شروع عمليات، منطقۀ عملياتی را از شھروندان تخليه کرده بودوپ. کشور شده بود آغاز کرد

 نفر ٨ کشته شدند و  نفر از تروريست ھا١۴افرادی که تحت پی گيرد بودند آتش گشودند و نبردی درگرفت که طی آن 

در اين درگيری تعدادی . ليس بازداشت شدندو نفر نيز توسط پ٣٠از نيروھای انتظامی نيز جانشان را از دست دادند، و 

  .زخمی نيز گزارش شده است

  اين عمليات تروريستی نبود بلکه تالشی بود برای کودتا
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به گفتۀ وزير کشور ايوو . گروه مظنون مطلع بودًليس مقدونيه ظاھرا پيش از اجرای عمليات به خوبی از طرح وپ

ًيعنی مشخصا طی ( آماده کرده بودند ی م١٧اين گروه عمليات بسيار مھمی را برای Ivo Kotevski کوتفسکی 

 ).لبانی زبان در اسکوپيهاتظاھرات اپوزيسيون 

  ).١(کوزووو ھستندًشناسائی متھمان نشان داد که تقريبا تمام آنھا از اعضای قديمی ارتش آزاديبخش 

 

 پناھگاه گروه مسلح در کومانوفو پس از حمله

  :بين افراد شناسائی شده می توانيم افراد زير را نام ببريم 

که خانوادۀ او در »  Commandant Sokoliفرمانده سوکولی « ، معروف به Sami Ukshiniسامی اوکشينی ) ١

  .ده داشته استبطن ارتش آزاديبخش کوزووو نقش تاريخی مھمی به عھ

که خودش نيز قاچاقچی مواد  (Ramush Haradinaj محافظ نزديک راموش ھاراديناج Rijai Beyريجای بای )  ٢

خاطر جنايات ه دو بار ب.  نظامی در ارتش آزاديبخش کوزووو، و سپس نخست وزير کوزووو بوده استهمخدر، فرماند

 نفر از شاھدان اصلی طی مراحل ٩ق محاکمه ولی تبرئه شد زيرا جنگی توسط دادگاه بين المللی کيفری يوگوسالوی ساب

  ).مختلف دادگاه به قتل رسيدند

، علی احمتی BDIلبانی زبانان و بنيانگذار حزب اتحاد دموکراتيک ا، محافظ کنونی رھبر Dem Shehuديم شيھو ) ٣

Ali Ahmeti.  

 ارتش ١٣٢ بريگاد هۀ مالک ندرساج فرماندنو»  ناتوهفرماند« معروف به Mirsad Ndrecajمرساد ندرساج ) ۴

  .آزاديبخش کوزووو

 طی درگيری کشته شد از Fadil Fejzullahuفرماندھان اصلی اين عمليات که يکی از آنھا به نام فاديل فجزوالھو 

  . سفير اياالت متحده در اسکوپيه ھستندPaul Wohlersنزديکان پل وھلرز 

 

ليس مقدونيه کشته شد، با وگروه مسلح بود که طی درگيری مسلحانه با پفاديل فجزوالھو يکی از فرماندھان 

 .کارفرمايش سفير اياالت متحده پل وھلرز در اسکوپيه
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 که در تبليغات آتالنتيست نقش مھمی داشت و Lester Wohlersپل وھلرز پسر ديپلمات اياالت متحده، لستر وھلرز 

 Laurenceبرادر پل، لورانس وھلرز . متحده را مديريت کردسرويس سينماتوگرافيک آژانس اطالعاتی اياالت 

Wohlers ائی وپل وھلرز خودش خلبان قديمی ارتش نيروی ھ. فريقای مرکزی می باشدا سفير کنونی در جمھوری

او سمت معاون مدير مرکز عمليات در وزارت امور خارجه را به عھده . بوده و کارشناس امور ضد جاسوسی است

  ).دمات مرتبط به حفاظت از ديپلمات ھايعنی خ(دارد 

  

، حزب کارگر ارویمرد سياسی ن (Jens Stoltenberg در حالی که مقدونيه عضو ناتو نيست، ينس استولتتنبرگ 

 .ليس کومانوفو را پی گيری می کردوعمليات پ)٢٠١۴ چ مار٢٨، دبير اول ناتواز تاريخ اروین

دگان اصلی باقی نماند، يادآوری می کنيم که دبير اول ناتو، ينس استولتنبرگ برای آن که ھيچ ابھامی در مورد ھدايت کنن

ليس مقدونيه به روی صحنه آمد، نه برای محکوم کردن تروريست ھا و پشتيبانی از دولت قانونی ودر پايان عمليات پ

با نگرانی بسيار «:  او گفت مقدونيه، بلکه برای دفاع از تروريست ھا و معرفی آنھا به عنوان مخالفان قومی و قانونی،

زخمی ھای اين رويداد ھمدردی خودم را ابراز به خانواده ھای قربانيان و . رويدادھای کومانوفو را پی گيری می کنم

والن اجتماعی در پيوند با يکديگر بکوشند تا آرامش حفظ ؤز اھميت است که تمام رھبران سياسی و مسيحا. می دارم

من اصرار دارم که برای منافع .  شفاف بررسی کنند تا روشن شود که چه روی داده استگردد و وضعيت را به شکل

  ».کشور و تمام منطقه ھمه نظم و آرامش را رعايت کنند و از ھر گونه تشديد تنش جلوگيری نمايند

  .بايد نابينا باشيم تا  به مفھوم اين بيانيه پی نبريم

  

  

ا بود به خاطر تسھيل ايجاد مرکز تجاری متھم به بزھکاری بود و بازداشت زوران زايف وقتی حاکم منطقۀ استروميتز

سرانجام، به يمن رئيس جمھور برانکو کرونکفسکی . برای پشتيبانی از زايف، حزب او از پارلمان بيرون آمد. شد

Branko Crvenkovski ئيس  به عنوان ر٢٠١٣ جون که رئيس حزب خود او بود مورد بخشايش قرار گرفت، و در

  .جمھور برگزيده شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

چھار . ، مقدونيه کودتائی به نفع رئيس اپوزيسيون سوسيال دموکرات زوران زايف را به ناکامی کشيد٢٠١۵ جنوریدر 

انحراف رژيم قدرت «نفر بازداشت شدند و آقای زايف پاسپورتش توقيف شد، در حالی که رسانه ھای آتالنتيست از 

  .حرف می زدند» مدار

ولی امروز . لند مورد پشتيبانی قرار می گيردالمان و ھاًسما از سوی سفرای اياالت متحده، انگلستان، زوران زايف ر

  .وليت اياالت متحده وجود نداردؤجز ارتکاب کودتا به مسه ھيچ نشان ديگری ب

ايستی او می ب. می بايستی تظاھراتی را راه اندازی می کرد) ٢(، زوران زايف از حزب سوسيال دموکرات ی م١٧

ليس نتواند تروريست ھا را بين شرکت کنندگان در و نقاب برای اين تظاھرات تدارک می ديد به شکلی که پ٢٠٠٠

به مؤسسه ھای مختلف حمله کند و طی تظاھرات، گروه مسلحی که زير نقاب پنھان مانده بايد . تظاھرات تشخيص دھد

  .ندازد روی داد را به راه بين در کی يفتقلبی مشابه آنچه در ميدان ميادي» انقالبی«

 تنظيم شده بود، او فرد کارمند قديمی يکی از بنيادھای جرج سوروس Mile Zechevichاين کودتا توسط ميل زچويچ 

George Soros)  است)مريکائی مجارستانی تباراميلياردر.  

جنگ لوله ھای انتقال گاز برای درک فوريتی که واشنگتن برای سرنگونی دولت مقدونيه در نظر گرفته بايد به 

زيرا سياست بين المللی بازی شطرنج بزرگی را ماند که حرکت ھر مھره روی وضعيت مھره ھا ی ديگر . بازگرديم

  .تأثير می گذارد

  

  جنگ گاز

  

 از ترکيه، يونان، مقدونيه و صربستان عبور کند تا گاز د بايTurkish Streamلوله ھای انتقال گاز ترکيش استريم 

وزاری امور Viktor Orbán به ابتکار رئيس جمھور مجارستان ويکتور اوربان .  اروپا برساندۀيه را به اتحاديروس

 اروپا گردھمآئی ۀ در بوداپست برای ھمآھنگ سازی با اياالت متحده و اتحادياپريل ٧خارجۀ کشورھای مربوطه روز 

 .تشکيل دادند

 ه موفق شدهتا کنون اياالت متحد. ط بين روسيه و اتحاديۀ اروپا می باشد اياالت متحده در پی قطع ارتبا٢٠٠٧از تاريخ 

ن طرح تخريب کند، را با واداشتن بلغارستان به کناره گرفتن از اي South Stream» ت استريموس«تا جريان جنوبی 

زه ای را راه  خالف تمام انتظارات عمومی، رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين طرح تا٢٠١۴مبر ولی اول ماه دس

اندازی کرد و موفق شد که موافقت ھمکار خود در ترکيه رجب طيب اردوخان را نيز به دست آورد، گرچه ترکيه عضو 

قرار بر اين شد که مسکوبه آنکارا گاز تحويل بدھد و آنکارا نيز به نوبت خود به اتحاديۀ اروپا گاز ). ٣(ناتو می باشد

 ٢٠١۵ اپريل ١٨. وسی که در بروکسل تدارک ديده شده دور زده می شودبرساند و بر اين اساس محاصرۀ ضد ر

توافق خود را برای عبور لوله ھای انتقال گاز از کشورش Aléxis Tsípras نخست وزير جديد يونان آلکسی تسيپراس 

گاز از  نيز برای عبور لوله ھای انتقال Nikola Gruevskiنخست وزير مقدونيه، نيکال گروسکی ). ۴(اعالم کرد

» ت استريموس«سرانجام صربستان که در طرح ). ۵( کرد مذاکره گذشته چکشورش به شکل بی سر و صدا در مار
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، اعالم اپريل در بلگراد در ماه Aleksandar Novakشرکت داشت، به وزير انرژی روسيه الکساندر نواک ) ناکام(

 ).۶(کرد که برای طرح ترکيش استريم حاضر به ھمکاری خواھد بود 

  :برای متوقف ساختن طرح تازۀ روسيه، اياالت متحده به اقدامات مختلفی دست زده است 

در ترکيه از حزب جمھوری خواه خلق عليه رئيس جمھور اردوخان پشتيبانی می کند و اميدوار است که موجب ) ١

  .شکست او شود

نرژی را فرستاده است تا به دولت تسيپراس  مدير ادارۀ منابع اAmos Hochstein آموس ھوشتاين ی م٨در يونان، ) ٢

  .ھشدار بدھد که از توافق با گاز پروم روسی صرفنظر کند

 راه لوله ھای انتقال گاز را با سرکار آوردن عروسک ھای — در صورتی که نيازی باشد —پيشبينی کرده است ) ٣

  .خيمه شب بازی اش در مقدونيه مسدود سازد

د تا بخشی از سرزمين اين کشور را در استان خود مختار وويوودينا به مجارستان و در صربستان، تالش می کن) ۴

  ).٧(ضميمه کند 

ترکيش استريم به مجارستان و اتريش گاز می رساند و بر اين اساس به طرح : آخرين نکته که اھميت کمتری ندارد ) ۵

  ).٨(پايان بخشيد ) ويکرد پاسداران انقالبخالف ر(گاز رسانی آلترناتيو اياالت متحده و رئيس جمھور حسن روحانی 
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