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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  par Thierry Meyssan -تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی: برگرداننده
  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٩

 

  سومين جنگ جھانی به وقوع نخواھد پيوست
  

 که طی جنگ سرد و برای جنگ سرد آموزش ديده بودند در بر پا کردن جنگ ،کارانشاھين ھای ليبرال و نئو محافظه 

در حالی که مخفيانه . عليه روسيه توفيقی به دست نياوردند و سرانجام صدای خرد بود که شنيده شد و طنين انداخت

 ساختن اياالت متحده و ھم ھائی را آغاز کرده اند، روسيه و چين در پی متقاعدمذاکره برای خروج از بحران اوکرائين 

 سال تنش، طرح ۵پس از . پيمانانش ھستند تا در اتحاديه ای منسجم در سطح جھانی عليه تروريسم وارد کارزار شوند

 . و اعالم خليفه به شکست انجاميد و صلح نجات يافت— بھار عرب —به قدرت رسيدن اخوان المسلمين 

 ٢٠١۵مبر  سپت٢٨ /) سوريه(دمشق / کۀ ولتر بش

 

جھان اسالم با مداخلۀ جھان مدرن و  غرب در حال ) ١٩٢٣معاھدۀ سور (برای حسن البنا از سقوط خليفۀ عثمانی 

ّاسالم، او انجمن سری اخوان المسلمين را » دوران طالئی«برای بازگشت به . زوال، رو به اضمحالل می رود

، به پشتيبانی قطر و سازمان ٢٠١٠مبر در دس. ستی خليفه از طريق جھاد ابنيانگذاری کرد که تنھا ھدفش بازساز

را راه اندازی کرد و بر آن شد تا در تونس قدرت را به دست گيرد، » بھار عرب» «االخوان المسلمون«سيا، اتحاديۀ 

پس از يک سال نمايش خيابانی و تحريف قيام مردمی، برادران ناگھان در تمام .  و سوريهاسپس در مصر، ليبي

برخی از آنھا ھمه چيز را برای به دست آوردن ھمه چيز به ميدان آوردند و در سوريه و .  زده شدندکشورھا واپس

  .عراق اعالم خالفت کردند
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 سال پيش برای سرنگونی جمھوری ۵طی يک ھفته تمام رھبران غربی، يکی پس از ديگری از اھداف مشترکی که از 

  . قطع نظر کردند،وکراتيک برگزيده شده بود داشتندمھوری که به شکل دمجعرب سوريه و بشار اسد رئيس 

 با ايران ھمه چيز تغيير کرده است، به دليل خواست رھبر انقالب و رئيس ۵+١بايد بپذيريم که اگر از امضای توافقات 

  .جمھور روسيه والديمير پوتين نبوده، بلکه به اين علت نيز بوده که با خواست کاخ سفيد نيز ھمآھنگی داشته است

 —، اياالت متحده و روسيه به پوچی طرح به قدرت رسيدن اخوان المسلمين پی برده بودند ٢٠١٢طی نخستين ماه ھای 

 و در ذھنشان طرح تقسيم خاورميانۀ بزرگ جديدی را ترسيم کردند که نخستين تمايالت آن در —» بھار عرب«

يک ھفته بعد، فرانسوآ ھوالند . ولش عمل کندولی رئيس جمھور اوباما نتوانست به ق. و منعکس شديگردھمآئی ژن

را برای تجديد آتش جنگ فراخواند، سپس کوفی عنان به شکل پر سر و صدائی از پست ميانجيگری » دوستان سوريه«

ندازی کردند و رؤسای ارا راه » آتش فشان دمشق« داد، در حالی که فرانسه، قطر، اردن و اسرائيل عمليات ءاش استعفا

  .ت ملی سوريه را به قتل رساندندشورای امني

ن وزير امور خارجه، ديويد پترائوس رئيس سازمان سيا و جفری فلدمن مدير جديد خيلی زود آشکار شد که ھيلری کلينت

بايد منتظر پايان اردوی انتخاباتی اياالت متحده و . دست داشته انده امور خارجۀ سازمان ملل متحد از آغاز  سر نخ را ب

ن را ل پترائوس را باز داشت کند و ھيلری کلينتنراج هليسی کلمود بارک اوباما می بوديم تا او به مفھوم پپيروزی مجد

ولی فلدمن در سايه باقی ماند و به تخريب سياست کاخ سفيد ادامه داد و ھمه را از طريق زير دستانش . نيز برکنار سازد

د که جمھوری عرب سوريه دير يا زود شکست خواھد خورد و لخضر ابراھيمی و استفان دو ميستورا  متقاعد کرده بو

  .بی ھيچ قيد و شرطی تسليم خواھد شد

در » انقالب رنگی«با )  نظامی اياالت متحده به سوی خاور دورقطعاتنرمش با روسيه و چرخش (سياست اوباما 

ين و انزوای ئند تخريب اوکرااين عمليات که رو. رو شده  به شکل ناگھانی با شکست روب٢٠١٣مبر ين در نوئاوکرا

روسيه را پی گيری می گرد از فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی آغاز شده بود، بی آن که کاخ سفيد از آن 

  . گذاشته شده بودءمطلع باشد به اجرا

ز ديدگاه اياالت متحده ھميشه عمليات مخفی خود را از سال ھا پيش آماده می کند و به محض اين که وضعيت را ا

اين بار يک نفر بی آن که به شورای امنيت ملی اياالت متحده مراجعه .  می گذاردءسياسی مناسب ببيند، آن را به اجرا

 انجاميد، استقالل کريمه که با کودتا مخالف بود، پيوستن آن ه اینتيجه به بحرانی بی سابق.  دستور صادر کرده بود،کند

کوتاه . و لوگانسک، تحريم روسيه توسط غربی ھا و تحريم غربی ھا از سوی روسيهبه فدراسيون روسيه، قيام دنباس 

  . اعالم تحريم دو جانبه به متارکۀ تمام مناسبات غرب و شرق انجاميد سخن،

را آزاد گذاشته تا سياستی » ھايششاھين «نظر می رسيد که رئيس جمھور اوباما دست و باله به شکل تعجب آوری، ب

منتظر ) ١(اين جريان به درازا کشيد، و می بايستی برای توافقات . را تحميل کنند که در واقع انتخاب خود او نبوده است

  . باقی می مانديم٢٠١۵ جوالی

ين ئحران اوکراجوی راه حل برای ب و از اين تاريخ به بعد ما شاھد از سر گيری مناسبات واشنگتن و مسکو، و جست

 و —ين ئ نخستين کار بست ھای خود را آغاز کرد، قرارداد انتقال گاز روسيه به اوکرا٢ توافقات مينسک —ھستيم 

  .وي بوديم، يعنی بيانيۀ ژن٢٠١٢ جون ٣٠ما در واقع به وضعيتی بازگشته ايم که در . چرخش تازۀ سياسی در خاورميانه

 نفر جان ٢٠٠٠٠٠م که طی سه سال سوريه به شکل گسترده تخريب شد و بيش از با اين وجود، بايد به ياد داشته باشي

 برای آن جھاد می کند و از اين پس بلند ١٩٢٨خود را از دست دادند، اخوان المسلمين اعالم خالفت کرد که از سال 

  .پروازی ھايشان تمام منطقه را تھديد می کند
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به رئيس  هپايدار بودن ايران و روسي و —شان به ويژه حزب هللا در ھر صورت، مقاومت مردم سوريه و ھم پيمانان

دست راست ديويد پترائوس، . مريکا اوباما اين فرصت را فراھم ساخت که به ارباب خانۀ خودش ارتقاء يابداجمھور 

 فرماندھی او اتحاديۀ ضد داعش را. در برده بود، بر کنار شدلم ب جان سا٢٠١٢مبر پاکسازی نونرال جان آلن که از ج

  .فری فلتمن بين اعضای شورای امنيت دست به دست می گرددج عالوه بر اين پروندۀ کار. ی کردم

  .به جنگ جھانی سوم جلوگيری کردند» بھار عرب«مردان باشھامت و خردمند از تبديل 

  

  :به ياد داشته باشيم 

در واکنش به شکست اين طرح، برخی . ھدفش به قدرت رساندن اخوان المسلمين در جھان عرب بود» بھار عرب«) ١

  .فت کردند ھا با تکيه به داعش اعالم خالیاز اخوان

را » بھار عرب«به ھمين علت . شاھين ھای ليبرال و نئو محافظه کار خواھان تحريک جنگ عليه روسيه ھستند) ٢

ين انقالب رنگی را ئتشويق و تسھيل کردند، و سپس پيش از پشتيبانی از داعش در عراق و سوريه، در اوکرا

  .سازماندھی کردند

  .رئيس جمھور اوباما به سه سال وقت نياز دارد تا در دولت خود خانه تکانی کند) ٣

  .بين اوباما، والديمير پوتين و آيت هللا علی خامنه ای توافقی برای صلح در خاورميانه وجود دارد) ۴

  

Thierry Meyssan 

 

در مقاله ھای پيشين، اين توافقات را مورد بررسی قرار دادم و آن را در دراز مدت به عنوان خسارتی بزرگ برای ) ١

ولی اين موضوع ديگری . ايرانی و در کوتاه مدت به عنوان توقف تنش در منطقه تعريف کردمضد امپرياليست ھای 

  .است

  

  :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 

La 3ème Guerre mondiale n’aura pas lieu  
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