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Von Knut Mellenthin 

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ اگست ٣١

 

  ؟امريکائی ھا خارج و روسھا داخل شوند
  

" عقب نشينی" دستپاچگی به نسبت. ظامی مشترک دعوت نمودرا به کار ن" مسکو"، "يمن"رئيس جمھور سابق 

  ".عربستان سعودی"امريکا از ھمکاری مشترک با 

  
مبارزه "پشنھاد ھمکاری مشترک  در" پوتين"از طرف راست به والديمير " صالح"رئيس جمھور سابق يمن علی عبدهللا : ھمکاریآمادۀ 

  دروسحينين\الکسی\پول\ ريا نووستی\رويتر: سعک  -)٣٠.٠۶.٢٠١۶مسکو .(را نمود" عليه تروريسم

  

" رئيس جمھور سابق يمن به دولت روسيه در" صالح"، علی عبدهللا "٢۴روسيه "طبق گزارش فرستندۀ خبری روسيه 

  . پيشنھاد ھمکاری مشترک را نموده است" مبارزه عليه تروريسم

کشورش آماده است، تا به منظور ھمکاری، بندر گاه  ساله ای که از دھه ھا يار و شريک امريکا بود گفت، که ٧۴مرد 

  .ھا و ميدانھای ھوائی را به روی روسھا باز کند
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ی را رھبری می کند، اتحادی را با بخش" Allgemeiner Volkskongress کنگرۀ عمومی خلقھا"که حزب " صالح"

در تبعيد زندگانی می " ستان سعودیعرب "ضی که در جنگ عليه دولتی که در شھر ريازياد از تنظيم ھای نيروی رزمي

  .، بسته کردند"انصار هللا"کند و ھمچنان  با گروپ خلق شيعه و سازمان آنھا 

، پيشنھادی "يمن"که رئيس جمھور سابق  اما اين.  را تشکيل بدھندیقتوآنھا می خواھند تا در روز ھای نزديک، دولت م

  .در ميان گذاشته، آشکار نيستًنموده، آيا قبال با متحدين خود " مسکو"را که به 

  ٢٠١۵ که توسط عربستان سعودی رھبری می شود، از ماه مارچ سال سلطنتی عربکشور ھای ت اائتالف حکوم

  .شرکت دارند" يمن" و مشاوران نظامی در جنگ ويژهًعمدتا با حمالت ھوائی، و ھمچنان با قوای 

چراغ سبز نشان داد " عربستان"، به دولت "يمن"ور داخلی در ام" عربستان سعودی"به نسبت مداخلۀ " امريکا"دولت 

امريکا ضمن مسايل ديگر پرکردن . ًو بعد از شروع مداخله فورا به آنھا به صورت علنی قول حمايت و پشتيبانی داد

پر کردن مواد سوخت طيارات جنگی درھوا، سبب طوالنی شدن . مواد سوخت طيارات جنگی در ھوا را به عھده گرفت

  .ن پرواز ھا می شود و به اين وسيله تعداد زياد حمالت انفرادی را امکان پذير می سازدزما

ی و تشخيص ھدفگيری خدمت می کنند، در ئرا که جھت شناساوسايل لجستيکی و اطالعاتی " امريکا"عالوه بر آن 

  .ار آنھا قرار می دھدتياخ

 مشترکھستۀ " اطالعات در زمينۀ ھدفگيری،  ھمچنان جھت ھماھنگ ساختن کار مشترک، به خصوص جمع آوری 

  .با اشتراک افسران امريکائی، به وجود آورده است"  عربستان سعودی"را در " پالنگذاری

ًقبال در ماه جون به طور مخفی در منطقۀ کوچک پرنس ھستۀ مشترک نامبرده   اشکار شد، جمعهاما طوريکه به روز 

  .  امريکا در آنجا مستقر است۵ بحری فرماندھی کل نيروی  که  جائی.نشين بحرين انتقال داده شده بود

را با اطالعات " رويتر"ً مشترک که بعدا آشکار شد، ارتش امريکا، آژانس خبر رسانی ھستۀ در رابطه به تعويض محل 

  .نمودندمعلوماتی  زمينه تغذيه رکافی د

 ارائه گرديد، مگر از طرف منابع رسمی تأئيد را می کرد" سخنگوی نظامی"اين معلومات از جانب منبعی که ادعای

  .نشده است

 ۴۵ مشترک ارتباط دارد به کاھش سھم کارکنان امريکائی، که  از ھستۀ  ضمن ديگر گزارشات رسمی، تعويض محل 

ايان "ن ړجگ، ۵ بحریھمچنان طبق اظھارات رسمی سخنگوی نايب فرماندھی نيروی . نفر می رسد" کمتر از پنج"به

 مستقيم از ما ی حمايت به اينکه از جانب سعودی، کمتر تقاضا  بودهی، تعويض محل عکس العمل"ھیکونوگ کم

  .صورت گرفته است

 ۀکه وعدھرچند ، صورت گرفت به آتش بس ی ماه اپريل توافقاواسطاز چون اين است، که دليل اساسی چنين تصميمی  

البته اين آتش بس از آخر ماه جوالی  اعتبار . ائی گرديد حمالت ھوتشدکم شدن ًآتش بس کامال عملی نشد، مگر باعث 

  .خود را از دست داد

گذاشته شده بازھستۀ مشترک  نظر به نتيجه گيری، سخنگوی ارتش امريکا امکانات افزايش دوبارۀ کارکنان مقتدر 

  .است

 ، که سعوديھا حمالت آگاھانۀ به اين واقعيترابطه دارد ايالت متحدۀ امريکا آشکار درعقب تمام اقدامات، نارضايتی  

متوقف  و فابريکه ھا ھای خريد و فروشعی از مراکز مدنی مانند شفاخانه ھا، مکاتب، ميدان ي ساحات وسدررا شان 

فقط پيشنھادات " ھستۀ مشترک"بار ھا تأکيد کرده، که افسران امريکائی در " ادم اشتومپ"ی پنتاگون سخنگو. نساختند

  .  را مورد تأئيد قرار نداده اندھا سعودی تعيين شده از اھداف ھا تصميم گيری ازما در ھيچ يک خود را مطرح نمودند، ا
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به اساس گزارشات رسانه ھای امريکائی در مقطع فعلی، اين سياست امريکا می تواند به فاصله گيری از عربستان 

ده با ح با آنھم اين تصاميم شامل ھمکاری ھای عملی اياالت مت.سعودی و حتا خروج امريکا از آن پيمان تلقی بگردد

  ائتالف در زمينۀ سوختگيری ھوائی و ارائۀ معلومات نمی گردد

: Aus23.08.2016Ausgabe vom Ausland / 6Seite ,   
 

  

  :افزودۀ مترجم

اين کشور به دو اردوگاه متخاصم تقسيم شده . به سرعت، وخيم شده می رود" يمن"د که موقعيت در ديده می شوتا جائی 

 . و ديگری در پايتخت کشور "عدن"در " عبدهللا منصور ھادی"يکی ھواداران رئيس جمھور : است

وزش نيروھای  گستردۀ خود عليه تروريسم در سطح منطقه، مشغول آمۀاز مدتھا پيش در چارچوب مبارز" امريکا"

عليه " جنگ"در " امريکا"که با  عالوه به اين" يمن"رئيس جمھور سابق " صالح. "بوده است" يمن"امنيتی و ارتش 

را " روسيه"امروز امپرياليسم " صالح"اما . ھم بود" امريکا"و مدگار امپرياليسم  تروريسم ھمدست بود، يار و ياور

 جانب قدرت از دست رفتۀ خود را دوباره به دست بياورد و از جانب دعوت به ھمکاری نظامی می نمايد تا از يک

  ".روسيه"ديگر به جنايات خود عليه خلقھا ادامه بدھد ، مگر اين مرتبه با پشتيبانی امپرياليسم 

که ما شاھد اوضاع پر از آشوب در جھان ھستيم به ھمين ترتيب شاھد سردرگمی ھائی  خوانندگان گرامی قسمی

  .نيز می باشيم، که گاه دست حمايت و کمک به سوی يک امپرياليسم دراز می کنند و گاه به سوی ديگری دولتمداران 

 در یاز ھيچ نوع جنايت" بشار اسد"عليه " سوريه"حدود پنچ سال از ھمکاری با امپرياليسم جھانی در جنگ " اردوخان"

دريغ نورزيد، اما به يکبارگی تغيير سمت داده و و از ھيچ نوع حمايت و ھمکاری به امپرياليستھا " سوريه"حق خلق 

باشد، ھمکاری نظامی و استخباراتی را به پشتيبانی و " روسيه"می خواھد با به اصطالح دشمن و حريف متحدش، که 

، شروع نمايد و باز ھم مانند سالھای گذشته مگر اين مرتبه به ياری و ھمکاری  "سوريه"در جنگ " بشاراسد"حمايت از 

  .به قتل خلق سوريه  ادامه بدھد"  يهروس"

ًکه قبال تذکر رفت، دوست و  شريک جرم و جنايات  ، طوری"اردوخان"ھم مانند " صالح" "يمن"رئيس جمھور پيشين 

، از "يمن"به " عربستان سعودی"که می دانيم، حمالت نظامی  طوری. بوده است" يمن"در کشور " امريکا"امپرياليسم 

اما  امروز .  برخودار است"اسرائيل" مخفی  و"کشور ھای خليج فارس"، "ترکيه"،  "مصر"، "امريکا"آشکارحمايت 

به حمايت وھمکاری " مسکو"که  کند و حاضر است، در صورتی دراز می" پوتين"دست  ھمکاری به سوی " صالح"

 .را به روی آنھا باز می کند، بندرگاه ھای ھوائی نظامی جنايتکارجواب مثبت بدھد، اين انسان " يمن"با وی  در جنگ 

را مورد " يمن"، خلق "ائتالف عربی "بوده و است که با حمايت و ھمکاری" امريکا"تا حال امپرياليسم اگر در نتيجه 

پس در ھر . است، که به آن ادامه بدھد" روسيه" حال نوبت حمايت و ھمکاری امپرياليسم ،بمباران قرار داده و می دھد

مپرياليستھا را حامی کشورھا و خلقھا می دانند، خاينان و خود فروختگانی ھستند، که حاضر ھستند که ا دو حالت کسانی

  . آن باشندۀتا کشورھای خود را در اختيار امپرياليستھا قرار بدھند و خود شاھد قتل و قتال خلقھای بی بضاعت و ستمديد

به " يمن"که جنگ  ، احتمال اين شود"يمن"جنگ داخل " صالح"اگر مسکو ھم به ھمکاری با رئيس جمھور سابق يمن 

و " امريکا"کشور ھای ديگر منطقه نيز کشيده شود و به بحران خاور ميانه بيفزايد، بعيد نيست، به خصوص اگر 

  .در مقابل ھم قرار بگيرند" يمن"در جنگ " روسيه"
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ھر کدام به دنبال " يمن"و " لبيا"، "اقعر"، "سوريه"، "افغانستان" طرفين درگير در جنگ ۀاما حقيقت اين است که ھم

، تا جھان سرمايه داری را چار اندمنافع اقتصادی، سياسی، نظامی و ستراتيژيک خود ھستند و به اين وسيله  در صدد 

و چه ھم " امريکا"الکن زد و خورد ھای امپرياليستھا چه امپرياليسم . صباحی ديگر استوار و پا بر جا نگھدارند

که  اين. ، باعث تباھی و نابودی خلقھا و کشور ھای شان می گردد"روسيه"و چه ھم امپرياليسم " ناتوئی"امپرياليسم 

ست که از ساليان ی ادولتھای کشور ھای تحت ستم می خواھند يک امپرياليسم خارج  شود و ديگری داخل شود، بازي

ايکاش که خروج و دخول آنھا مانند تختۀ . ا استاما بازی با سرنوشت خلقھ. متمادی به ھمين منوال پيش رفته و می رود

ست که جريان دارد اما به يقين که روزی خواھد رسيد که ی ارنج می بود که شخ و مات می داشت، ولی بازيشط

  . زحمتکشان و ستمديگان قادر شوند با بازوان پرتوان خود به بازی آنھا خاتمه بدھند
  .ما را ايمان بر آنست، که آنروز رسيدنيست

 

 

 

 
 


