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   محوی حميد:برگردان از
  ٢٠١٣ می ٢۵

  

  قدرت ھای اروپائی
  القاعده را با خريد نفت غارت شده از سوريه

  تأمين مالی می کنند
  

 

 می در روزنامۀ بريتانيائی، گاردين منتشر شد، اتحاديۀ اروپا تروريست ھای ١٩بر اساس گزارشی که روز 

بشار اسد می جنگند، مستقيما تأمين مالی می اسالمگرای سنی را که با پشتيبانی اياالت متحده در سوريه عليه رژيم 

اين گروه ھای مسلح در حال غارت ذخائر نفت در برخی مناطق شرق سوريه ھستند که تحت تصرف خود . کند

  .گرفته و آن را به کشورھای اروپائی به بھای بسيار نازلی می فروشند

رفتن تحريم نفت سوريه به ھدف کمک به تصميم اتحاديۀ اروپا برای پس گ«: گاردين در اين مورد  نوشت که 

اپوزيسيون، مبين تسريع جريان تسلط بر چاه ھا و خطوط لوله ھای نفت و گاز در مناطق اشغال شده توسط 

اتحاديۀ اروپا بر آن است تا برای مواضع گروه ھای جھاد طلب در رابطه با منابع مھم کشور ثبات . شورشيان است

  ».بيشتری ايجاد کند

 و ديگر گروه ھای ةگاردين، برنده ھای اصلی حذف تحريمات اعالم شده توسط اتحاديۀ اروپا، جبھۀ النصربه گفتۀ 

، از شبکه ھای القاعده و ديگر گروه ھای اسالمگرای افراطی ةجبھۀ النصر«. تروريست اسالمگرای مشابه ھستند
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يل سنی محلی را از اين منطقه بيرون بخش اعظم چاه ھای نفت در منطقۀ ديرالزور را در تصرف خود دارند و قبا

آنھا در عين حال منابع نفتی در منطقۀ حسکه . رانده و در برخی موارد به زور به چنين تخليه ای مبادرت کرده اند

  ».را نيز تصرف کرده اند) از شھرھای کردستان سوريه(

ری از ذخائر نفتی که تحت تصرف تصميم اتحاديۀ اروپا برای از  سر گيری مناسبات تجاری در زمينۀ بھره بردا

 دعاوی قدرت ھای امپرياليستی را مردود می سازد، مبنی بر اين که از جنگ عليه  می باشد کامالً ةجبھۀ النصر

در واقع، قدرت ھای امپرياليستی از نيروھائی پشتيبانی می کنند که . سوريه برای تعويض رژيم مستبد دفاع می کنند

  .ب اختناق و سرکوب عمومی ھستند ارتجاعی بوده و موجقوياً 

که واشينگتن و _ را به نمايش گذاشت » جنگ عليه تروريسم«چنين رويدادھائی در عين حال بنياد دروغين دعاوی 

اتحاديۀ اروپا عليه القاعده مبارزه می کنند، موضوعی که بھانه ساز تسخير افغانستان و عراق توسط اياالت متحده 

  . تاين يک دروغ محض اس_ شد 

حقيقت اين است که امپرياليسم گروه ھای تروريست وابسته به القاعده را تأمين مالی کرده و به آنھا اسلحه می دھد تا 

  . اروپا و واشينگتن واگذار کنندۀعليه مردم سوريه به جنايات دھشتناک دست بزنند و ثروت ملی سوريه را به اتحادي

بارۀ چگونگی فروش نفت سوريه توسط اسالمگرايان به بازارھای جھانی  دراخيراً » اشپيگل آن الين«لمانی انشريۀ 

، گروه شورشگر ليوا االسالم ذخائر نفتی الثوره  در  فبروریاز ماه«: گزارشی منتشر کرده است _ به بھای نازل _ 

ون نفتکش می را به تصرف خود درآورده اند، شورشيان مستقر در الثوره روزانه معادل ده کامي[...] منطقۀ الرقه 

با اين وجود، در .  برای ھر بشکه نفتدالر ١٣دست می آورند، تقربيا ه به اين ترتيب پول سھل الوصولی ب. فروشند

 خريد و فروش می شود، ولی اين موضوع در اينجا اھميت چندانی دالر ١٠٠ر بشکه نفت معادل ھبازار جھانی 

  ».ندارد

از تيپ اھر، وابسته به اخوان المسلمين چشم انداز ديگری از شيوۀ ابو سيف، يکی ديگر از مبارزان اسالمگرا 

 در اقتصاد سوريه سرمايه گذاری می کند تا ة النصرۀجبھ. غارت سوريه توسط اسالمگرايان را ترسيم می کند

د، فتد معامله می کنندستشان بيه  ھر چيزی که بة النصرۀمبارزان جبھ. موضع خود را در سوريه و عراق تقويت کند

  .از گندم گرفته تا اشياء عتيقه و تجھيزات صنعتی، ابزارھای حفاری، اتومبيل، قطعات يدکی و نفت خام

برای پاسخگوئی به نيازھای حراستی از منابع نفتی، تروريست ھا ھر فردی را که راه آن ھا را سد کند، به قتل می 

کدۀ المسرب نزديک ديرالزور را پاکسازی کردند دھة ود دارد، مبارزان النصرجيک نمونۀ بسيار مشھور و. رسانند

کشتار جمعی .  نفر را به قتل رساندند۵٠و پس از مشاجره با اعضای قبيلۀ ساکن محل روی موضوع يک نفتکش، 

 ثابت شده و که تروريست ھا برای تسلط بر  مناطق تحت نفوذ و  برای تأمين نفت مورد نياز امپرياليسم اروپا کامالً 

  .سمعی و بصری که در يوتوب قابل دسترسی می باشد به روشنی اين واقعيت را نشان می دھدپرونده ھای 

ژی خاص خودشان برای تسلط بر منابع وسيع انرژی در خاورميانه و يقدرت ھای امپرياليستی در چھار چوب سترات

 جنگ ھائی بوده است که اين منافع بنيادی پايه و اساس. آسيای مرکزی از گروه ھای تروريستی استفاده می کنند

 راه اندازی کردند، و به ھمين گونه علت اصلی تدارکات فعلی برای جنگ عليه ايران اعليه افغانستان، عراق و ليبي

  .شيعه است که با رژيم بشار اسد با برتری علويان در رابطۀ تنگاتنگ می باشد

ت رسيده، واشينگتن و ھم پيمانان اروپائی و از مدتھا پيش ايران مثل سوريه در فھرست سياه امپرياليسم به ثب

خاورميانۀ او ايران را به عنوان يکی از موانع اصلی در تسلط بر تجارت نفت در خليج فارس، و در نتيجه در تمام 

  .دنيا می دانند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

سازمان بين المللی مانند _ تجاوز به سوريه پرده از تصميمات بی شرمانۀ سازمان ھای چپ طبقۀ متوسط برداشت 

، حزب نوين ضد سرمايه داری در انگلستان، يا حزب کار )٢(» دی لينک«لمانی ا، حزب )١(سوسياليست 

موضع گيری طبقاتی آنھا حاال به روشنی . که جنگ در سوريه را به عنوان انقالب معرفی کردند_ ) ٣(سوسياليست

درآمد کمپانی ھای نفتی دست می زنند و غارت را برای غارت نفت سوريه و افزايش : قابل تشخيص شده است 

  .و غارتگران را نيز انقالبی می نامند» انقالب«

 و ھم امريکاپشتيبانی خارجی بيش از پيش قوی از نيروھای اسالم گرای سنی به ھمراھی تھديدات تازۀ امپرياليسم 

  .ظامی مستقيم استپيمانانش برای فراری دادن بشار اسد و تسريع تدارکات به ھدف مداخلۀ ن

 امريکاپنجشنبۀ گذشته، در يک مصاحبۀ مطبوعاتی با نخست وزير ترکيه اردوغان در واشينگتن، رئيس جمھور 

و اعالم کرد . فشار بيشتری روی رژيم اسد وارد سازد و با مخالفان رژيم سوريه کار کند«بارک اوباما قول داد که 

  ».تيمموافق ھس» اسد بايد برود«که ما روی موضوع 

روز جمعه، رئيس سازمان سيا، جان برنان با نخست وزير اسرائيل بنيامين نتانياھو، وزير دفاع موشه ياالون، رئيس 

. گو دربارۀ سوريه مالقات داشت و مرکز فرماندھی ارتش اسرائيل بن گانتز، و رئيس موساد تمير پاردو برای گفت

 را  به تمديد بمباران ھوائی تھديد کرد، و اعالم کرد اسرائيل فردای آن روز در گردھمآئی دولت، نتانياھو سوريه

برای تضمين منافع حياتی دولت اسرائيل و از ارسال سالح ھای مدرن به [...] با قاطعيت «واکنش نشان خواھد داد 

  ».حزب هللا و ديگر عناصر تروريستی جلوگيری به عمل خواھد آورد

شبھه .  برای جلو گيری از ارسال اسلحه از سوريه به حزب هللاکرد، ظاھراً اسرائيل دو ھفتۀ پيش دمشق را بمباران 

نظاميان شيعۀ لبنان متحد نزديک سوريه و ايران ھستند و به عنوان مانع اصلی تسلط نظامی اسرائيل در خاورميانه 

  .تلقی می شوند

ی آرژانتينی تلما در کاخ خود در روز شنبه، رئيس جمھور بشار االسد با روزنامۀ آرژانتينی کالرين و بنگاه خبر

او اطمينان داد که در قدرت باقی خواھد ماند، او اسرائيل و قدرت ھای خارجی . دمشق مصاحبۀ مطبوعاتی داشت

اسرائيل مستقيما از گروه ھای تروريست به دو شيوه «: پشتيبانی از مخالفان اسالمگرا متھم کرد، و گفت ه برا ديگر 

 پشتيبانی لوژيستيکی، و سپس به آنھا نشان می دھد که به کدام ھدف بايد حمله کنند و چگونه ءاپشتيبانی می کند، ابتد

  » .بايد حمله کنند

می خواھد بر اساس اتھامات واھی برای مداخلۀ مستقيم » غرب«يميائی را تکذيب کرد و گفت کاو کار برد سالح 

  ».ش را توجيه کند، اين از عادات آنھا استاليلی اختراع می کند تا جنگ افروزی ادغرب «تدارک ببيند 

اين يک احتمال روشن است، به ويژه در حال حاضر که موفق شديم گروه ھای «او در مورد مداخلۀ نظامی گفت 

گو با  و ما برای گفت«با اين وجود او اضافه کرد » .مسلح را در چندين منطقه در سوريه به واپس نشينی وادار کنيم

  ». بی ھيچ استثنائی،گو باشد آماده ھستيم و ه گفتھر کسی که مايل ب

بشار اسد به روشنی اعالم کرد که اميدوار است در قدرت باقی بماند و واشينگتن را متقاعد خواھد ساخت که او 

اگر پی ببرند که شکست .  پراگماتيک استامريکا«:  معتبرتر از القاعده در منطقه است امريکابرای تضمين منافع 

  ».ند و رژيم پيروزمندانه باقی مانده، با قدرت واقعی وارد به موافقت خواھد رسيدخورده ا

در واقع، ھمان گونه که گزارشات . اين فرمانبرداری از واشينگتن ورشکستگی ملی عرب را آشکار می سازد

ی سرنگون سازی گاردين نشان می دھد، واشينگتن و ھم پيمانان امپرياليست اروپائی او مخالفان اسالمگرا را برا

  .رژيم تأمين مالی و پشتيبانی می کنند
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ھفتۀ گذشته، وزير امور . دولت اوباما در عين حال تالش می کند تا با مسکو متحد اصلی سوريه به توافق برسد

گو پيرامون پايان بخشيدن به جنگ در سوريه با ھمکار خود جان  و خارجۀ روسيه سرگئی الوروف برای گفت

جای  بشار ه در  چنين گردھمآئی، واشينگتن از طريق مذاکره تالش خواھد کرد که فردی را ب. سيدکری به توافق ر

  .د مسکو باشدئياالسد برگزيند که تابع و فرمانبردار و در عين حال مورد تأ

 ئی ھا و اسرائيلی ھا را در رابطه با فروش احتمالی موشکھایامريکاالوروف در عين حال بر آن است تا نگرانی 

ر ييتوازن نيروھا را به ھيچ عنوان در منطقه تغ«او تأکيد داشت که اين سالح ھا . روسی به سوريه برطرف سازد

  ».نمی دھد و برتری نظامی در مبارزه عليه مخالفان ايجاد نمی کند

چ  ھي٢٠١١ را به سوريه می فروشد، ولی در قرار داد سال ٢۶ –ان –روسيه تنھا موشکھای دفاع ساحلی اس اس 

الوروف در عين حال اطمينان داد که ھيچ قرار داد جديدی با سوريه منعقد .  ضد ھوائی قيد نشده است٢١اس آ 

  .نخواھد کرد
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