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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٦ مارچ ٠٥
  

  امريکاو منافع اقتصادی اياالت متحدۀ " اسد"پافشاری در سرنگونی 

  

 بر اين امريکابرادر زادۀ رئيس جمھور قديمی اياالت متحدۀ  Robert F. Kennedy Jr )جوان(رابرت اف کندی 

ئی ھا نمی دانند واشنگتن در جنگ عليه سوريه ھدفش تنھا سرنگونی دولت سوريه که به امريکاباور است که اغلب 

   نيست، دموکراتيک برگزيده شدهشکل

 يادآور شده است "جان اف کندی"ئی و برادرزادۀ رئيس جمھور قديمی امريکاوکيل دعاوی ) جوان(رابرت اف کندی 

 با طرح لوله ھای انتقال گاز قطر مخالفت کرد، برای سرنگونی او طرح ريزی "بشار اسد"که اياالت متحده از وقتی که 

  .کرد

، يعنی ٢٠٠٠ری در سال الآور می شود تنھا پس از آن که طرح لوله ھای انتقال گاز چند ميليارد د يادرابرت اف کندی

  . طرح ريزی کرد"اسد"ده سال پيش از قيام بھار عرب در سوريه مطرح شود، سازمان سيا برای سرنگونی 

ايستی از عربستان سعودی، طرح لوله ھای انتقال گاز شامل ساخت زير بناھائی بود که از قطر شروع می شد و می ب

  .اردن، سوريه و ترکيه به مقصد اروپا عبور کند

 گذاشته شده بود، لوله ھای انتقال گاز تأثير شگرفی در ءئی توضيح می دھد که اگر اين طرح به اجراامريکاتحليل گر 

ليج فارس اجازه دھد تا  و در نتيجه می توانست به رژيم ھای سلطنتی اھل سنت در خ زمينۀ جغرافيای سياسی می داشت

بر بازار جھانی گاز طبيعی تسلط يابند و بر اين اساس قطر به عنوان نزديکترين ھم پيمان واشنگتن در جھان عرب 

  .تقويت شود
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تمام اين موارد به روشنی نشان می دھد که جنگ در سوريه نه يک جنگ داخلی بوده و نه برای گسترش ھر چه 

شونت بار با پشتيبانی و پدرخواندگی از سوی عوامل خارجی در پی اجرای يک طرح بيشترحقوق بشر، بلکه شورش خ

  .بازرگانی بوده است

ًئی ھا کامال از علت پافشاری ما در سرنگونی امريکااغلب « با اسپوتنيک اظھار داشت که مصاحبه در رابرت اف کندی

  .» بی اطالع ھستند،دولتی که به شکل دموکراتيک در سوريه برگزيده شده

به گفتۀ او، اين موضوع تنھا به سوريه مرتبط نيست، بلکه شامل حال ايران، عراق و بسياری از کشورھای منطقه نيز 

ئی ھا نمی دانند که انقالب اسالمی در ايران نتيجۀ مستقيم کودتائی است که امريکاعالوه بر اين، اغلب . می شود

  .ه اندازی کرد در ايران را١٩۵٣واشنگتن در سال 

 را به قدرت رساند، طی "صدام حسين"ما در عراق دست به عملياتی زديم که . عراق به ھمچنين« او اضافه می کند که 

طور مشخص می گويد برای متحد شدن با ه  برابرت کندی. »جنگ عليه ايران به او سالح کشتار جمعی داديم

  .ت متحده می کند يک رياکاری تمام عيار استديکتاتورھا فراخوان نمی دھد، ولی کاری که اياال

و سعودی ھا کسانی ھستند که به زن ھا اجازۀ . ولی ما با سعودی ھا متحد ھستيم. نمی گويم با ديکتاتورھا متحد شويم« 

و مردم را شکنجه می کنند . ًاگر زنی در حال رانندگی مشاھده شود مستقيما او را به زندان می برند. رانندگی نمی دھند

  .» و دست به کارھای شنيعی می زنند ھر گونه آزادی بيان را از آنھا سلب کرده اند

ًبه گفتۀ تحليل گر سياسی، انگيزۀ واقعی رفتار واشنگتن در خاورميانه تقريبا ھميشه در رابطه با منافع اقتصادی شرکت 

  .ئی در اين منطقه قابل درک می باشدامريکاھای بزرگ 

 جنگ انتقال لوله ھای گاز را کشف خواھيد ًنگاه کنيد، حتما) داخلی در سوريهجنگ (ی اين جنگ اگر شما به ريشه ھا« 

 و چندين مورد،  اين انقالب سنی مذھب توسط ھم پيمانان ما تأمين مالی شده است، توسط قطر و عربستان سعودی. کرد

  .سربازھای اين انقالب توسط اياالت متحده آموزش ديده و مسلح شده اند
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