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  کثيف امپرياليستیموريتأمبرای اجرای پاکستان   وعربستان
شوند  آماده می  

 
ا و برتانيه طور خاص برای انھدام نظام  سال است که غرب در مجموع و امريک٢٠بيش از 

ھدف اصلی نابودی فزيکی قذافی نيست، بلکه دزديدن و به .  دچيننکامۀ قذافی توطئه می  خود
تاراج بردن ثروت تيل و گاز ليبيا است که در حال کنونی در اختيار کورپوريشن ھای جھانی 

و شمال افريقا و از دست دادن در شرق ميانه آزاديخواھی و خيزش ھای مردمی .  قرار ندارد
رھبران دست نشانده در تونس و عراق که باالخره  دامنگير رھبران دست نشاندۀ کشور ھای 

ليبيا تشويق نمود تا قذافی و ناتو را به تجاوز به حوزۀ خليج فارس ھم خواھد شد، امريکا 
 ،انستان و عراق مانند افغاتی  با استقرار يک دولت مستعمروداشته سرکش را از صحنه بر

بر ليبيا و ثروت طبيعی اين يعنی ناتوی افريقائی   ) Africom(و افريکوم  تسلط غرب 
  .کشور تثبيت گردد

  
ا به عربستان سعودی دستور داد که بحرين را مورد حمله قرار داده و نھضت مردمی کامري

قذافی که کرد و در عوض اين خدمت عربستان، امريکا ھم وعده  را در آن کشور خنثی سازد
 ھای بوده است که بحران لبييا و بحرين را با ھم د عصارۀ تمام زد وبنناي.  ميان برداردرا از 

بدون کمترين ترديد که يک توطئۀ عظيم امپرياليستی در حال تکوين است که .  وصل ميدھد
طرح ھای مبارزات مردمی را در نطفه نابود کنند و از جانب ديگر از يک جانب 

  . بگذاردءليستی را در سطح منطقه و جھان در حال اجراامپريا
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عربستان برای مقاصد امپرياليستی مسلح ساخته شده است تا در صورت بروز بحران در 
 کشته نمیامپرپاليسم بدين صورت . ان اجنبی وارد ميدان گرددبرحسب دستور اربابمنطقه 
 يکی از نتايج جانبی معاملۀ سری . شود نمیھم " بد نام"و گردد مينرف  مصزياد پولش ،دھد

 بحرين و خيزش ھای  اوباما ميخواھد بحرانۀامريکا و عربستان سعودی اين است که ادار
 و ھمه متوجه ليبيا شودمردمی درين کشور از سرلوحۀ مطبوعات امريکا و جھان حذف 

حرين مرکز وری است که ب قابل ياد آ. درين مورد امريکا به موفقيتی ھم دست يافت ند کهگرد
امريکا صدمۀ امريکا در خليج فارس است که با از دست دادن آن  ٥بحری شماره عمدۀ قوای 

 فيصد نفوس بحرين شيعه مذھب اند ٧٥ ھمه مھمتر از.  جبران ناپذری را متحمل خواھد شد
در صورت سقوط .  دن که قدرت سياسی را در دست دارستاقليت سنی ا فيصد ٢٥و صرف 

ندی ايران وارد صحنۀ سياسی و مذھبی بحرين شده و عربستان به يک باخت بحرين، نظام آخ
پس بھترين راه خلق بحران .  بزرگ و امريکا به عقب نشينی ستراتژيک مواجه خواھند شد

ران ليبيا عبارت اند از کشور ھای غرب، پيمان تجاوز کار ناتو، حان بگبھره گيرند.  ليبيا بود
 شخصی بنام ابو موسی سرمنشی اتحاديۀ عرب که آرزوی عربستان سعودی، کويت، قطر و

در صورت تداوم بحران ليبيا و مقاومت .  در سر می پروراندرياست جمھوری مصر را 
قذافی، احتمال موجود است که غرب ليبيا را مانند کوريا به شمال و جنوب تقسيم کند و با 

عربستان .  تسخير چشمه ھای تيل قسمت شمال، قذافی را در جنوب در حال احتضار درآورد
  .خود را انجام دادف کثيسعودی دستور امريکا را در تجاوز به بحرين پذيرفت و وظيفۀ 

 
کشور ھائی که .  نقش دوم برای تطبيق طرح ھای امپرياليستی به پاکستان محول شده است

پاکستان ھم آماده ميشود که .  کنندا مورد حمايت امپرياليسم اند، بايد دين خود را به اربابان اد
فريقا داخل برای مقابله با نھضت و جنبش ھای مردمی در شرق ميانه و شايد ھم شمال ا

 بود تا شکر رنجی ھا را برطرف ساخته داين زمينۀ خوبی برای پاکستان خواھ.  صحنه شود
 .و وفاداری تاريخی خود را به امپرياليسم ثابت نمايد

 
در برخورد احتمالی سنی و شيعه در شرق ميانه، پاکستان آماده ميشود که عساکر خود را در 

روابط پاکستان با عربستان و .  انسو اعزام بداردحمايت از عربستان سعودی و بحرين بد
.  ساير کشور ھای شرق ميانه از زمان خلق پاکستان تا اکنون ھمواره دوستانه بوده است

د، نپاکستان نظر به ضرورت و نوعيت بحران به شرق ميانه فرستاده ميشوقوای نظامی 
ب أسيس مکاتتان سعودی در تعربس.  طوريکه اين حالت را در اردن دھۀ ھفتاد مشاھده کرديم

در جريان .  اسالمی و ترويج اسالم  در پاکستان سرمايه گذاری قابل توجھی نموده است
ليون ھا دالر به پرياليسم شوروی، عربستان سعودی ماشغال افغانستان توسط سوسيال ام

  و ھر دو کشور ھم تنظيم ھای خاص ھای خود را برای مقاصد سياسی وپاکستان تحفه داد
حال نوبت پاکستان است که به کمک دوستان بشتابد، البته .  ستراتژيک آينده به وجود آوردند

  ." آقای بزرگ"با اجازۀ 
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 حالت از اردوی خود را به، پاکستان دو غند ٢٠١١ اپريل ٢رخ ؤم طبق گزارش ايشيا تايمز 
اکستان ھمچنان آمادگی پ.  تا به زودی آنھا را به عربستان سعودی بفرستدآماده باش قرار داده 

دارد تا قوای ضربتی خود را برای حمايت فاميل فاسد سنی مذھب امير بحرين به آن کشور 
 شبدون کمترين ترديد که اعزام قوای نخبۀ پاکستان به بحرين در سرکوبی جنب.  گسيل دارد

 آيا ميھن درين جا ميخواھم بدانم که.  دنئيد صد در صد امريکا را دارأھای مردمی آن کشور ت
فروشان افغانی که حامی دايمی شدن مراکز نظامی امريکا در افغانستان اند برای اينکه 

از نقش کثيف پاکستان در شرق ميانه انتقاد ون باشد، انستان از شر پاکستان و ايران مصافغ
ميکنند يا اينکه به خاطر دو چشم باداران اصلی آن را ناديده می گيرند؟ مراکز به اصطالح 

در صدد است که ھزاران سنی مذھب بيکار و آشفته حال را در بدل در پاکستان ضا کاران ر
  دالر در استخدام درآوده و آنھا را برای کشتار شيعه مذھبان و آزاديخواھان ١٢٠٠ماھانه  

در سطح ديپلماتيکی دقيقاٌ بعد از بحرانات تونس و مصر، پاکستان .  ندزروانۀ  شرق ميانه سا
  .ه استد را علم بردار اسالم سنی معرفی نمودمنطقه، خو

  
امپرياليسم سعی دارد که برای .  شرق ميانه و شمال افريقا آبستن تحول و دگرگونی است

بيرنگ ساختن خيزش ھای مردمی جنگ مذھبی را در منطقه به راه اندازد و جھان اسالم را 
  .  قه به سھولت ميسر ميشوداين جاست که زمينه برای تاراج و چپاول ثروت منط.  بسوزاند

  
      
  
  

        
 
 

   


