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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      قندهاري–جنير داودعطايي آن  :ليکوال  ٢٨-٠٢-٢٠١١  ني
          

    مخمليشرق ميانهامريكا و 
  
شرق  و ديگر نقاط جهان در جريان بود بالک دي قبل آه آنقالبات رنگي اعم از جنبش سبز و سرخ  و نارنجي در چن

اما همان مفسران در مورد .  نستنداعده ای از صائب نظران امريكا  وغرب را صحنه گردان اصلي آن جريآنات مي د
را بدون شك جنبش هاي مردمي  و خود جوش حوادث مخملي دنياي عرب چنين عقيده اي ندارند و برعكس آنها 

  .ننداميد
  

رب سعي دارند تا با بحران آفريني و نا آرام آردن غ وبا وجود آن عدۀ ديگری آگاهان را عقيده بر اينست آه امريكا 
عبور ِکشتی های نظامي ايران .    راه را براي گسترش روز افزون نفوذ متحد پنهان خود باز آنندشرق ميانهاوضاع  

 يعني لبنان –ن اراز آآنال سويز بالفاصله بعد از سقوط ديكتاتور مصر و حرآت اين کشتی ها به طرف مرآز اصلي بح
در هرحال با توجه به نقش پر .   اين تصورات و گمان ها را بيشتر از پيش تقويت و به حقيقت مقرون تر مي سازد-

واقع اين امريكا است آه راه را براي عبور کشتی هاي رنگ امريكا در مصر اين گمان ها را تقويت آرده آه  در 
  .نظامي ايران آماده  و پاك آرده است

  
 - موسي صدر–ن لبنان آاز طرف ديگر گمان ميرود آه هدف از بهم ريختن اوضاع  ليبيا  نيز رهايي رهبر قديمي شيعي

... د يك مهرۀ تازه نفس  و مهمي باشدچرا آه اين شخص براي تقويت روز افزون حزب اهللا  در لبنان مي توان. باشد
جايی آه  در پشت سر محکمۀ .  نچه ميدآنيم آانون اصلي بحران اين زلزله ها لبنان بود  وهمه چيز از آنجا آغاز شداچن

 عربستان  و مصر از يكطرف  و ايران  و سوريه از طرف ديگر با هم دست و پنجه نرم مي –ترور رفيق حريري 
 اعالم اسامي مظنونين اصلي بود آه حزب اهللا و ۀدرست در آستان. رب آارگردانان اصلي بودندغ وآردند و امريكا  

 ... حاميانش قواعد بازي را به يكباره بهم  ريختند و طوفان شورش هاي مخملي از لبنان آغاز شد 
تقيم يا غير مستقيم به راق نيز به طور مسع و در آشورهاي تحت اشغال خود يعني در افغانستان  ً البامريكا و ناتو ق

 مورد پسند امريكا در اين آشورها بشدت توسعه پيدا آرده تشيعگونۀ عمل آرده اند آه نفوذ ايران و قرائت خاصي از 
 مستقيمًا از خود - اهل بيت - تفرقه برانگيزي آه شبكه هاي تبليغاتي رسوای آن مثل شبكه ماهواره يیتشيعهمان . است

  ...تصادفي نيست آه همزمان در امريكا فردي حسين نام به رياست جمهوري انتخاب مي شودو ...امريكا پخش مي شود
  

در مجموع آليۀ شواهد دال بر اين است آه از زمان ورود نظاميان ناتو به منطقه همه برنامه ها و سياست هاي امريكا 
با گسترش فرقه گرايي هاي مذهبي و ناتو به صورت مزورنانه اي در جهت تقويت ايران و تقويت حزب اهللا و همسو 

  .ن دادن به تسنن تروريست سلفي از طرف ديگر بوده استآ صفوي از يكطرف  و ميدتشيع
در بعد از يازدهم سپتامبر امريكا  وغرب به .  سؤال اينجاست آه دليل اين سياست هاي ضد و نقيض امريكا چيست ماا

آنها تند روان اسالمي است آه از درون جهان عرب سني به صورت اين نتيجه رسيدند آه دشمنان اصلي و قسم خورده 
جورج بوش در استانه حمله به افغانستان در جمع .. سازمان هاي مخوفي چون القاعده  و طالبان ظهور آرده است

وآنان را فرماندهان بلند رتبۀ تفنگداران امريكا طي يك سخنراني خشم  آلودي فرياد مي زند آه ما به انجا خواهيم رفت 
نيست  و نابود خواهيم آرد بدون هيچ رحم و شفقتي و بدون آوچكترين عفو و بخشايشي با آنها خواهيم جنگيد بدون هيچ 

  ... لحي ص وگونه مذاآره 
  

اما اينك به نظر مي رسد آه جنگ هايی را آه امريكا تحت عنوان جنگ هاي صليبي  برعليه آل دنياي اسالم آغاز 
 محدود جنگهاي ذات البيني في مابين خود مسلمانان تداوم غالب ها اينك قصد دارند تا آنرا در  انگليس–آرده بود 

درجاي آه دوستان خود جگرهمديگر را به دندانهاي تعصب پاره پاره مي آنند چه احتياج به زحمت دشمن  ...ببخشد
  ...است

  
 – سلفي  در موضع ضعيف تري قرار داشت اما از آنجايی آه هالل باريك شيعه صفوي نسبت به تربيع گستردۀ سني

 بيشتر سياست هاي پنهان و آشكار امريكا در جهت سنگين تر آردن –مطابق سياست مهاردوگانه  و حفظ  توازن قوا
  .وزنۀ آفۀ ضعيفتر طراحي شده است

 شرق ميانه بحراني در اين روزها جامع آالم اغلب روزنامه نگاران دنيا  و حتي امريكا اين است آه  ايران از اوضاع 
چنانچه مي نويسند آه در طول اين مدت امريكا در .  بيشترين سود را جهت تقويت و گسترش نفوذ خود برده  و مي برد



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 همواره به گونه ای عمل آرده است آه همه چيز به نفع ايران  و در جهت تضعيف نفوذ عربستان در منطقه شرق ميانه
قيقت گفته مي شود آه اين موضوع  ناشي از اشتباهات و محاسبات غلط امريكا است بعضًا در توجيه اين ح.  بوده است

امريكا ملياردها  دالر پول ماليات دهندگان خود را خرج . درحاليكه اين همه اشتباهات عمدي نمي تواند تصادفي باشد... 
اينجا همه چيز آامًال حساب شده در .  نكرده است آه اشتباهًا دوستان خود را تضعيف و دشمنان خود را تقويت آند

امريكا فقط آاري آرده آه دوستان خود را در جايگاه فرضي دشمنان خود قرار داده چون در دنياي سياست .  است
و اين موضوع است آه در واقع تحليلگران را . معناي واقعي خود را نداشته استتعاريف دوست  و دشمن هيچگاه 
  . استدچار اشتباه  و سر درگمي آرده

  
اما چيزي آه براي . دنياي سياست مثل يك ماشين پيچيده  و سرپوشيده ايست آه  کار آن به خوبي روشن و آشكار نيست

ما سيل بينان حاشيه نشين آامالً  واضح و روشن است آن نتايج اصلي  و محصوالت نهايی است آه از درون آن برون 
ماشين نظامي و سياسي ناتو در هرحال تقويت ايران و توسعۀ نفوذ به اعتراف اغلب محققين محصول عملي ... مي آيد

  ...آن در منطقه بوده است
اما سؤال اصلي اين است آه سران غافل آشورهاي اسالمي در بازي در اين سناريوهاي خطرناك تا به آجا پيش 

هاي خوني آه در عراق و آيا تا سرحد يك رويارويي نظامي به پيش خواهند رفت يا به همين حمام .  خواهند رفت
  ... بحرين و ليبيا به راه انداخته اند اکتفا خواهند آرد

  
  پايان

 
 

 
  


