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 Political  سياسی

  
  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٢
 

  -روزنامۀ تغيير نظم جھان

 Journal du changement d’ordre mondial #6  

  گسترش جنگ
Extension du conflit 

. تی يری ميسان در اينجا به روايت جنگی که واشنگتن و ھم پيمانانش را در مقابل بقيۀ جھان قرار داده ادامه می دھد

. با وجود شکايت عراق، ترکيه نيروھايش را در عراق حفظ می کند. اسرائيل به سوريه حمله کرد. مصر وارد جنگ شد

 . شورای امنيت عليه طرح پيشنھادی فرانسه در راه استپنجمين وتوی روسيه و چين در

 ٢٠١٦بر و اکت٨ /)لبنان(  بيروت /شبکۀ ولتر

 

او اطمينان داد که طی . وزير دفاع روسيه سرگئی شوئيگو ترازنامۀ عمليات ارتش روسيه در سوريه را معرفی کرد 

ک سوريه را آزاد کرده، عالوه بر اين  کيلومتر مربع از خا١٢٠٠٠ مکان و بيش از ٥٨٦ارتش روسيه «  يک سال

 نفر از آنان از اھالی روسيه و کشورھای اتحاديۀ کشورھای مستقل بوده ٢٧٠٠ تروريست را از بين برده که ٣٥٠٠٠
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مريکا مطرح کرد که با اعالم مبارزه عليه تروريسم از آنان عليه ااو اين نتايج را در مقايسه با اياالت متحدۀ . »اند

 . سوريه پشتيبانی می کندجمھوری عرب 

قرارداد روسيه و سوريه مبنی بر استقرار نيروی ھوائی روسيه برای مدتی محدود ) مجلس سفلی پارلمان روسيه (دوما

ً رسيده بود و صرفا برای ء مخفيانه به امضا٢٠١٥ت گساين متن در ا. در پايگاه حميميم در سوريه را تصويب کرد

ً مشخصا يادآور شد که حضور نظامی روسيه را در دوما.  معرفی شددوماسيه به رسميت بخشيدن به موضع گيری رو

  .شامات برای مبارزه عليه تروريسم امری ضروری می داند

. ھم زمان بزرگترين تمرينھای نظامی مشترک روسيه و مصر که از دوران جمال عبدالناصر بی سابقه بود آغاز شد

 به ھدف ايجاد ھمآھنگی در مبارزۀ دو ارتش عليه جھاد طلبان، مانورھاين مرکز فرماندھی روس خاطر نشان کرد که ا

حتا اگر در ( روسيه عالوه بر سوريه و يمن مانورھابا آغاز اين . خاصه در مناطق صحرائی يا کويری، انجام می گيرد

  .دنيروھای نظامی اش را در اين کشور مستقر کر) ًحال حاضر حضور در يمن رسما اعالم نشده باشد

، ھرگز وضعيت به اين اندازه وخيم نبوده وريامريکا اظھار داشتند که از تاريخ جنگ کانرال اياالت متحدۀ ج چندين 

به گفتۀ آنان، برخورد بين اياالت متحده و روسيه مختصر خواھد بود، ولی با وسعتی که ھرگز و ھرگز در تاريخ . است

 مرکز فرماندھی ارتش نيروی زمينی، ه فرماندMark A. Milleyنرال مارک ميلی جبه گفتۀ . معادلی نداشته است

. ديگر را خنثی خواھند کرد ولی سخت ترين نبردھا روی زمين صورت خواھد گرفت  و ھوائی يکبحرینيروھای 

 در مورد خطر ارتکاب به عمل ھشدار داد، در Charles W. Freeman, Jrمريکائی چالز فريمن  اديپلمات و نويسندۀ 

  .ی اجتناب کرده اندئکه اياالت متحده و روسيه تا کنون از جنگ ھسته حالی 

حزب کارگران کردستان، يعنی کردھای ترکيه از اين فرصت برای باز پس گيری جرابلس در شمال سوريه استفاده 

 عراق آنکارا از بيرون کشيدن سربازانش از خاک. در حالی که ترکيه به شکايت عراق عليه او اعتراض کرد. کردند

امتناع می کند و برای توجيه حضور خود يادآور شد که فقط حضور سربازان ترکيه از سوی بغداد زير سؤال رفته در 

  . کشور در عراق مستقر ھستند٣٠حالی که نيروھای 

روياروئی خود ھستند و فرصتی برای مداخله ندارند، ارتش امر که واشنگتن و مسکو سرگرم اين به ويژه، با توجه به 

  . اسرائيل به دامنۀ بلنديھای جوالن اشغالی حمله کرد

 کاله آبی ھای نيروی ھای پاسدار صلح ملل متحد  را اخراج کرد و جای آنان را به جھاد طلبان ٢٠١٤ت گستآلويو در ا

مرکز ( جھاد طلب که در بيمارستان اسرائيلی ٥٠٠ا چند تن از نخست وزير بنيامين نتانياھو ب. القاعده واگذار نمود

 اعالم کرد که جوالن را ھرگز به مالک آن ٢٠١٦ جوناو در . عکس گرفت) Ziv Medical Centreدرمانی ربکا يا 

  .يعنی سوريه باز پس نخواھد داد

نظر می رسيد ه  روی بهيه اندکی زيادمريکا و روساچنين رفتاری از سوی نخست وزير اسرائيل از ديدگاه اياالت متحدۀ 

و به ھمين علت قطعنامه ای نوشتند که بر اساس آن اسرائيل بايد از پشتيبانی تروريستھا دست بردارد و به ملل متحد 

ت ارسال می شد ولی به دليل خدشه ای که گساين قطعنامه می بايستی در ماه ا. اجازه دھد تا مأموريت خود را انجام دھد

  .ات بين مسکو و واشنگتن وارد آمد، دوام نياوردبه مناسب

 و به ھمينگونه نيروی ھوائی اسرائيل در سراسر بعد از ظھر از مرز ھوائی اسرائيل به خاک سوريه شليک هتوپخان

در صورتی که اسرائيل و جھاد طلبان بتوانند . جھاد طلبان نيز زير پوشش ھمين بمباران دست به عمليات زدند. کردند

ی بين منطقۀ غير نظامی سوريه و دھکده ھای شباع در شھرستان حاصبيا در لبنان ايجاد کنند، می توانند جنگ را داالن
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مردم کرد اين منطقه که به شاھزاده طالل ارسالن وفادارند و نه به وليد جومبالت در . به جنوب لبنان گسترش دھند

  .دست جھاد طلبان قرار خواھند گرفته خطر کشتار جمعی ب

مريکا در خواست کرد که دربارۀ حملۀ سوريه و روسيه عليه جھاد طلبان در شرق ادر سطح ديپلماتيک، اياالت متحدۀ 

 Steffan deنمايندۀ ديبر کل برای سوريه، استفان دو ميستورا . تحقيق صورت بگيرد» جنايت جنگی«حلب و به جرم 

Misturaرا به قصد ادلب ترک کنند در امان باشد، و برای نجات  پيشنھاد کرد که جان مبارزانی که می خواھند حلب 

ابتکار آميز مدير امور سياسی در ملل متحد، جفری فلتمن، به (ولی فرانسه اين پيشنھاد . شھروندان نبرد بايد متوقف شود

  .را نپذيرفت) نام واشنگتن

ژان مارک آيرو با ھمکار روسی خود پاريس پس از مشاورۀ اسرائيل، تصميم گرفت تغييراتی را که وزير امور خارجه 

 و طرح پيشنھای اش را روز شنبه به شورای امنيت معرفی  سرگئی الوروف در قطعنامه ايجاد کرده بودند نديده بگيرد

  .ًژان مارک آيرو شخصا به به نيويورک خواھد رفت تا از متن خود دفاع کند. کند

شرق حلب، توپخانه و يا بمباران ھوائی و يا پرواز ھواپيماھای گونه بمباران ھرطرح فرانسوی پيشبينی کرده است که 

از موضعگيری چين .  اعالم کرد که اين طرح را وتو خواھد کردًاروسيه فور. نظامی بر فراز شھر ممنوع اعالم شود

م پس از جنگ دو. بر می توانيم شاھد پنجمين وتوی مشترک مسکو و پکن باشيمو اکت٩اطالعی نداريم، ولی فردا 

ملل اين گره کور می تواند آيندۀ . جھانی، سوريه به نقطۀ شکاف اصلی در زمينۀ مناسبات بين المللی تبديل خواھد شد

  .ندازدمتحد را به مخاطره بي

  :لينک متن اصلی  
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