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  افشای معامله ميان امريکا و عربستان سعودی

  بر سر ليبيا و بحرين
  

  

به طور خالصه، اين است اصل معامله ای که . ا کنار می زنيمما قذافی ر. شما نفوذتان را بر بحرين اعمال می کنيد

دو منبع ديپلماتيک در سازمان ملل، مستقل از يکديگر تأئيد کرده اند . ميان دولت اوباما و آل سعود صورت گرفت

که واشنگتن توسط ھيالری کلينتون توافق خود را به عربسان سعودی برای ورود به بحرين و نابودی جنبش 

سی طلب در کشور ھمسايه در عوض تأئيد اتحاديه عرب نسبت به کنترل ممنوعيت پرواز بر فراز ليبيا که دموکرا

  . سازمان ملل بود، اعالن نموده است١٩٧٣مھمترين دليل صدور بيانه شماره 

  

  ورود نيروھای عربستان سعودی به بحرين

برزيل،  (BRICئی و ديگری عضو گروه يکی از آنھا اروپا. افشاء مزبور از جانب دو ديپلمات صورت گرفت

می باشد که مستقل از يکديگر به اطالع يکی از کارشناسان امريکائی و سايت اينترنتی ) روسيه، ھندوستان، چين

  .بر طبق رسوم ديپلماتيک نام اين دو تن بايد مخفی بماند. آسيا تايمز انالين رسيد

استدالل ما اين بود که ليبيا، بحرين و يمن . زمان ملل حمايت کنيم سا١٩٧٣ما به ھمين دليل نمی توانستيم از بيانيه 

ما بر موضع رسمی . موارد شبيه يکديگر بوده و خواھان تشکيل کميسيون کارشناسی برای بررسی موضوع گشتيم

  . خويش باقی مانديم که بيانيه مزبور به اندازه کافی روشن بوده و می تواند برای دخالت جنگی تبيين گردد

نانکه سايت اينترنتی آسيا تايمز گزارش می کند، توافق اتحاديه عرب با محدوده ممنوعيت پرواز داستانسرائی چ

 تای آنھا عضو ٦.  کشور به ھنگام رأی گيری حضور داشته اند١١ کشور عضو اتحاديه عرب فقط ٢٢از . است

مايت امريکا در خليج فارس بوده و  بوده اند که متشکل از سلطان نشينان مورد ح(GCC)شورای ھمکاری خليج 
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لذا عربستان سعودی برای به دست آوردن . سوريه و الجزائر مخالف بوده اند. سردستۀ آنھا عربستان سعودی است

  .تأئيديه مزبور الزم داشته فقط توافق سه عضو ديگر را جلب نمايد

رأی گيری به طور عمده . وافق نمودند عضو اتحاديه عرب با برقراری محدوده پرواز ت٢٢فقط نه تا از : ترجمه

عملياتی بود که توسط آل سعود صورت گرفت و طی آن امر موسی، دبير کل اتحاديه عرب برای درخشان نمودن 

  .زندگينامه خويش به قصد دستيابی به رياست جمھوری مصر کوشش نمود

  . امريکا و عربستان سعودی منجر گشت بود الجرم به عمليات ضد انقالبی٢٠١١لذا آنچه در آغاز قيام اعراب سال 

  

  تمجيد سوداگران

امپرياليست ھای انساندوست با قصد و بسيار از تحريف وقايع استفاده کرده، می گويند توطئه ای در کار است ، 

آنھا . ھمانگونه که آنھا با تحريف واقعيات ادعا می کنند که بمباران ليبيا از کشتار وسيع مردم جلوگيری می نمايد

برای  حمايت از عربستان سعودی خواھند گفت که اين کار برای جلوگيری از تعرض ايران در خليج فارس می 

آنھا از ليبيا پس از قذافی به عنوان مّکۀ حقوق . ظاھرا مسؤوليت آنھا در حمايت از انسانھا شامل بحرين نيست. باشد

امل بر حاکم دست نشاندۀ سازمان جاسوسی امريکا، بشِر نفتی تمجيد خواھند نمود، به انضمام مجموعه خدماتی، ش

  .عمليات پشت پرده، کماندوھای ويژه و طرِف معامله ھای مرموز

آنھا ھر چه را ھم که بگويند در واقعيات موجود و در معاملۀ نمايشی ميان امريکا و عربستان سعودی تغييری 

ينه ھست که چه کسانی از حمله به ليبيا کسب منفعت در سايت اينترنتی آسيا تايمز گزارشی در اين زم. نخواھد داد

، پيمان ناتو، عربستان سعودی، موسی  ) Africomبه واسطۀ (بازيگران اين نمايش وزارت جنگ امريکا . می کنند

به اين ھا بايد سلسله خاندان الخليفه در بحرين، توليد کنندگان جنگ افزار و . از اتحاديه عرب و قطر می باشند

البته در اين فھرست .  را خصوصی می کنند ، افزود– از جمله آب آشاميدنی - ن مظنونی را که ھمه چيزسوداگرا

  .ھنوز کرگس ھای غربی که بر فراز نفت و گاز ليبيا در پروازند به حساب نيامده اند

  

  س ھا برفراز ليبيانقاشی با کرگ

که يک حمله ناگھانی را در شمال افريقا و خليج در اين بين بيش از ھمه رياکاری دولت اوباما افشاء گشته است 

اينکه چگونه حمله اخير امريکا به يک . فارس ترتيب داده و آن را به ظاھر، عملياِت انساندوستانه ای معرفی می کند

  .ملت مسلمان ديگر صورت می گيرد، می توان گفت عملياتی است که استعداد وقوع دارد

کا و ھم در تمامی خاورميانه ھست که واشنگتن، لندن و پاريس با توجه به گمان زنی ھای شديدی، ھم در امري

وضعيت آچمزی که در ليبيا به لحاظ نظامی به وجود آمده است، بر سر به دست گرفتن کنترل بر شرق ليبيا به توافق 

ذافی در اين ميان رسيده اند که به گونه ای شباھت به امارت نفتی ثروتمندی در شمال آفريقا خواھد داشت و سھم ق

  .تريپولی فقيری نظير کره شمالی خواھد بود

اما با توجه به صاحب منصبان بر جسته ای که تغيير جبھه داده اند و نيز با توجه به سخن اخير اوباما مبنی بر اين 

ت نمايند که که قذافی بايد برود، ديگر نبايد واشنگتن، لندن، پاريس و رياض به لقمۀ کوچکتری از تمامی کباب قناع

  .به آن ايجاِد پايگاه ستراتژيک مھمی برای ناتو و آفزيکم افزوده خواھد گشت

  

  مشکوک ھای ھميشگی
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يکی از آثار جنبی معاملۀ کثيف ميان امريکا و عربستان سعودی اين است که کاخ سفيد ھمۀ آنچه را در توان خود 

گوينده . سانه ھای امريکا به فراموشی سپرده شوددارد فروگذار نخواھد کرد تا اينکه سرگذشت تلخ بحرين در ر

  :دستکم اينقدر صداقت داشت که بگويد" کاتی کی"اخبار بی بی سی امريکا، 

  ".سپری گردد، زيرا واقعا حمايت از تعرض شيعيان فايده ای برای آنھا در بر ندارد) بحرين(آنھا مايلند که اين  "

خودرا ايفأ نموده ، در الجزيره ظاھر شد و گفت که اقداماتی الزم شده امير قطر، شيخ حامد بن خليفة الثانی سھم 

خبرنگاران الجزيره که معموال بسيار حرفه ای کار خود . بودند، زيرا توسط قذافی به انسانھای ليبيائی حمله می شد

ست که ھواپيماھای ميراَژش را برای کمک به را انجام می دھند، می توانستند از او بپرسند آيا وی حاضر ھ

  .فلسطينيان در مقابل اسرائيل يا حمايت از بحرين در مقابل عربستان سعودی ارسال نمايد

 سال پيش قدرت را ٢٣٠سلسله خاندان الخليفه در بحرين در اصل، مشتی از کوچ کردگان اھل سنت ھستند که حدود 

بحريِن مدرن با کابوسی که . تم آنھا بندگان مطيع امپراتوری انگلستان بودندبيشترين دوران قرن بيس. به دست گرفتند

  .است) و خاندان ابن سعود(آغشته به تعرض ايران باشد زندگی نمی کند و اين داستانسرائی الخليفه 

.  استبحرينی ھا به لحاظ تاريخی ھمواره مخالف اين بوده اند که بخشی از ملت شيعی باشند که تحت رھبری ايران

اعتراضات آنھا راھی طوالنی را پيموده و بخشی از يک جنبش اصيل ملی می باشد که بسيار نيز با فرقه گرائی 

بی جھت نيست که شعار تظاھر کنندگانی که توسط حکومت پوليسی وحشت زده الخليفه سرکوب گشت . فاصله دارد

  "نه سنی، نه شيعی، بلکه بحرينی: "چنين بود

  

  گانتصوير شعار دھند

آنچه خواست تظاھر کنندگان بود، در اصل سلطنت مشروطه بود، با مشروعيت پارلمانی، با انتخابات آزاد و 

اما آنچه به جای آن نصيبشان شد، بحرينی بود با صميميِت گلوله باران که جای بحرينی . منصفانه و تھی از فساد

  . سعود تأمين گشتصميمی برای تجارت را گرفت و تعرضی نظامی که با سرمايه ابن

کاربران تويتر فرياد بر می آورند که .  و از ديد رسانه ھای امريکا نيز به دور است–و فشار و سرکوب ادامه دارد 

 تن يا ٤٠٠به گفته نبيل رجب، رئيس مرکز حقوق بشر بحرين، بيش ار . آنھا و ھمسايگانشان دستگير می شوند

ھا در پست ھای کنترلی که يا توسط چماق به دستان يا نفراتی که از ساير برخی از آن. مفقود و يا زندانی گشته اند

از جمله . کنترل کنندگان نقاب ھای سياه بر چھره دارند. ممالک عربی و آسيائی آورده اند، متوقف و دستگير شده اند

ديگر نيز باشد که بالگ نويسی به نام محمود اليوسف دستگير گشته و بيم آن می رود که اين سرنوشت ھر بحرينی 

  .بالگ نويس بوده، يا در  تويتر يا فيس بوک اخباری را به حمايت از اصالح طلبان بگذارد

  

  Globocopحضور پليس جھانی 

حال ديگر اتحاديه محافظين .  سپری شده استOdyssey Downعمليات مجاز از جانب سازمان ملل، موسوم به 

وزارت دفاع امريکا : ترجمه. ارلز بوخارد رھبری می شوندحضور دارند و توسط يک کانادائی به نام چ

(Africom=) ناتو که چيز ديگری به جز حاکميت (=  عملياتی را که استعداد وقوع دارند به خود واگذار می کند

  . حال ديگر آفريکم و ناتو با ھم يکی ھستند). وزارت دفاع امريکا بر اروپا نيست
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 و توسط موشک، محاصره دريائی ليبيا و عمليات ناروشن و تعريف نشده ای می نمايش ناتو شامل بر حمالت ھوائی

انتظار وقوع حمالت ھوائی توسط ھليکوپترھای نظامی، . باشند که برای حمايت از قيام کنندگان صورت می گيرد

  . پاکستان و خسارات جنبی ناشی از آنھا نيز می رود-مانند افغانستان

ناتو به عمد می گذارد که نيروھای حامی قذافی در راستای .  می توان مشاھده نموداکنون تحوالت شگفت آوری را

ساحل دريای مديترانه پيشروی کرده و شورشيان را پس برانند و مدت زياديست که ديگر از بمب افکن ھا استفاده 

  .نشده، عمليات ھوائی ضربتی  صورت نمی گيرند

 که آلوده به ليبيائی ھای مھاجر می (INC)ريان و شورای موقت ملی احتماال ھدف آنھا اين است که از جانب فرا

مشتی از اين افراد عبارتند از وزير اسبق دادگستری مصطفی . باشد مزايای سياسی و اقتصادی دريافت نمايند

ايالت عبدالجليل، محمد جبريئل که تحصيل کرده امريکاست و خليفه ھيفتر که فرمانده نيروھای شورشی و سابقا مقيم 

 فبروری که در رأس قيام ١٧تمامی جنبش اصيل و ارزشمند جواناِن . ويرجينيا بوده، عامل سازمان سيا می باشد

  .بنغازی قرار داشت به کناری زده شده است

در اين . اين اولين جنگ ناتو در افريقاست، ھمانگونه که افغانستان اولين جنگ ناتو در آسيای مرکزی و جنوبی است

 که نقش پوليس جھانِی سازمان ملل را بر عھده دارد ، در حال پياده کردن طرحی است که در ديدار رھبران بين ناتو

اطالعات بيشتر در اين باره در مقاله ناتوستان در . (کشورھای ناتو در ليسابون در نومبر گذشته به تصويب رسد

  )٢٠١٠سايت اينترنتی آسيا تايمز، مؤرخ نوامبر 

ت قذافی بايد برکنار شود تا دريای مديترانه که در عھد عتيق روميان بدان دريای ما می گفتند تبديل ليبيا تحت حاکمي

 و يا يکی از Centcomليبيا تنھا کشوريست در شمال افريقا که زير فرمان آفريکم و سنتکم . به دريای ناتو گردد

 ارتباط با ناتو قرار ندارند عبارتند از اريتره، ساير کشورھای افريقا که در. پيمانھای ھمکاری با ناتو قرار ندارد

  .سودان، و زيمبابوه

 به - قطر و امارات متحده عربی –عالوه بر اين، دو کشور عضو پيمان ھمکاری استانبول که به ناتو مربوط است 

ارس در افريقا پيمان ناتو و متحدينش در خليج ف: ترجمه. ناتو به جنگ وارد شده اند/گونه آموزشی در کنار آفريکم

  .راھی که بايد رفت راه پوليس جھانی است. حال آيا به اروپا محدود گردد؟ اين بسيار روستا َمنِشی است. می جنگند

 مانند ديکتاتورھای –مطابق رياکاری رسمی دولت اوباما، ديکتاتورھائی که مناسب ارتباط با امريکا می باشند 

اری را که دلشان می خواھد انجام دھند و آنھائی که از افريقا گرفته تا  می توانند به راحتی ھر ک–بحرين و يمن 

پوليس جھانی که ناتو باشد در راه است تا : خاورميانه مناسب برای تحول رژيم ھستند، بايد مواظب خود باشند، زيرا

  !به حسابشان برسد، چه با معامالت کثيف باشد و چه بدون آن
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