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2018ژوئن  19مرکز پژوهشهای جهانی سازی،   

 

از ده، متمرکز شدر مدیترانه نورافکنهای سیاسی و رسانه ای که روی کاروان پناه جویان از جنوب به شمال 
پردۀ استتار کشیده است : یعنی کاروان شمال به جنوب  همین دریابستر در  روی کاروان دیگریسوی دیگر 

ی اصطالح مناسبتر« مدیترانۀ بزرگ»تجهیزات نظامی تشکیل می دهند.  که مسافران آن را نظامیان و
زیرا در چارچوب استراتژی ایاالت متحدۀ آمریکا و ناتو از گسترۀ اقیانوس اطلس شروع می شود  خواهد بود

 یج فارس و اقیانوس هند ادامه می یابد.تا خلو و تا دریای سیاه و تا جنوب 

نخست وزیر ایتالیا کُنت در مالقاتش با مدیر کل سازمان منشور آتالنتیک شمالی )ناتو( ینس استونتنبرگ 
رانه تا تکمان بی ثباتی از مدی»گفت که از سوی « مرکزیت مدیترانۀ بزرگ برای امنیت اروپا»در رُم دربارۀ 

ز همین رو کُنت اتحادیۀ آتالنتیک شمالی به فرماندهی ایاالت متحدۀ . ابه مخاطره افتاده است« هخاورمیان
یزی نیست چبازشناسی کرد. نکته ای که در واقع « ستون امنیت درونی و بین المللی» آمریکا را به عنوان 

 واژگونه از واقعیت. بجز برداشت

 راق و با دو جنگ دیگر کهکه با دو جنگ علیه ع ایاالت متحدۀ آمریکا و ناتو بود بطور کلی استراتژی
، و به همین گونه یک جنگ دیگر که در پی سرنگونی دولت لت یوگوسالوی و لیبی شددوموجب فروپاشی 



نقش »ۀ کُنت ، به گفتگها شرکت کردهدر همۀ این جن . ایتالیا کهانجامید« کمان بی ثباتی» سوریه است به 
 «.شته استکلیدی برای امنیت و ثبات جبهۀ جنوبی ناتو به عهده دا

: ]گفتارهای مانابو دینوچی به زبان اصلی[ ویدئو  

https://www.youtube.com/watch?v=dEiahigliJQ 

[ در ی خاکی]آب« ترنتون»یابیم. ناو ه رسانه ها استتار می کنند دربا آنچ می توانیم چگونه ؟ این موضوع را
بر خالف کشتی آکواریوس ]کشتی  پناه جو را پذیرا شد و مجاز بود که 42ارتش نیروی دریای آمریکا 

گشتی سازمان غیر دولتی برای کمک به پناه جویان در مدیترانه[ در سیسیل پهلو بگیرد ولی این ناو برای 
ک ناو پر ت : این کشتی یکمکهای بشر دوستانه روی آبهای مدیترانه در پایگاه سیسیل مستقر نشده اس

نظامی و خودروهای آنان  400کیلومتر در ساعت( که می تواند ظرف چند ساعت تا  80سرعت است )تا 
ویژۀ آمریکا در لیبی تمرین می کنند و هدایت گروه های را در سواحل شمال آفریقا پیاده کند. نیروهای 

 رزمی آمریکا با پرواز از سیگونال )سیسیل( به نظامی متفقین را به عهده می گیرند در حالی که پهپادهای
 .برنداهدافی در لیبی حمله می 

استولتنبرگ اعالم کرد که بزودی پهپادهای ناتو در سیگونال عملیاتی خواهند شد و در ستاد فرماندهی 
 و ، مرکز اطالعات برای عملیات نظامی در خاورمیانه، آفریقای شمالی، ساحل«استراتژیک ناتو برای جنوب

 آفریقای زیر صحرائی مستقر خواهند شد.

د شد و پایگاه آن در الگو پاتریا در ستاد ده در ماه ژوئیه عملیاتی خواهبر مرکز اطالعات برای مناطق نام
فرماندهی ناتو به فرماندهی دریا دار آمریکائی جیمز فاگو واقع شده است که فرماندهی نیروی دریائی آمریکا 

کاپودیچینو و ششمین ناوگان مستقر در گتا( و نیروی دریائی  -فرماندهی اش در ناپلدر اروپا )با مرکزی 
آمریکا برای آفریقا را نیز به عهده دارد. این نیروها به ناوهواپیمابر هاری ترومن پیوسته اند که دو ماه پیش 

 .ندبه همراه ناو گروه تهاجمی خود وارد مدیترانه شد

ان کشتی گشتی سازم] آکواریوس توضعی بهتوجهات عمومی را  که رسانه ها وقتی در همان ژوئن، 10روز 
سرباز، مسلح به  8000با  ایاالت متحدۀ آمریکا ، نیروی دریائیمی کردندجلب در مدیترانه[  غیر دولتی

در شرق مدیترانه عراق ریه و حمله به سو آماده برای موشک 1000هواپیمای شکاری و بیش از  90
ژوئن در لیوورن کشتی لیبرتی پراید یکی از ناوهای نظامی  13و  12در همین روزها، در  .متمرکز می شد

 Campسکوی خود از پایگاه ایاالت متحدۀ آمریکا در کمپ داربی  12ت متحدۀ آمریکا روی ایاال

Darby (Pise) ریه و برای جنگ در سو ماهانه بسته های جنگ افزار به اردن و عربستان سعودی
 .(1) یمن گسیل کردند

https://www.youtube.com/watch?v=dEiahigliJQ


ت جنگهای جاری سوخبه برای بهره برداری  با ساخت و ساز نو استعماری می بینیم که به این ترتیب
ساز نو استعماری به  ونتیجۀ این ساخت  .(2) رسانی می کنند و به فقر و آوارگی مردم دامن می زنند

ه نوعی ، بی گمان بسیاری قربانی و یا بدیار اسفناک می انجامافزایش جریان سیال پناه جویان در شرایط بس
. رئیس جمهور دونالد ترامپ با اشاره به تصمیم نه فقط سالوینی بلکه همۀ از بردگی محکوم می شوند جدید

یلی سخت بنظر می رسد که خ» یافته گفته است که شهرت « خیاالتی»به  دولت ایتالیا که نخست وزیر آن
 «.است و پناه جویان باید بپردازند

عریف ت« هم پیمان ممتاز » دقیق از سوی ایاالت متحدۀ آمریکا که در برنامۀ دولت به عنوان  بازشناسی
 شده است.

 

 Manlio Dinucci 

 پی نوشت مترجم :

جبهۀ النصره در  ژوئن اسپوتنیک اطالع داد که 23روز  این بود که شاید نتیجۀ این تدارکاتاز جمله ( 1

 مله کرده است.حژوئن به نیروهای دولتی سوریه  23به  22شب 
-https://ir.sputniknews.com/world/201806233690663 

های ارتش سوریه واقع در منطقه کاهش تنش در حدود هزار تن از نیروهای جبهه النصره به پایگاه»

تن از نیروهای جبهه النصره عصر  1000در این بیانیه آمده است، بیش از  جنوب این کشور حمله کردند.

ای را آغاز ارتش سوریه واقع در اطراف دو روستای داما و دیر داما حمله 9تیپ  روز جمعه به پایگاه

در ادامه بیانیه  گزارش شده که نیروهای ارتش سوریه در حال مبارزه با نیروهای مهاجم هستند. کردند.

تن دیگر از آنها در حمله جبهه النصره  19رتش سوریه کشته و تن از نیروهای ا 5یاد شده آمده است، 

 «در حومه سویداء زخمی شدند.

سال در ایران را تشکیل می دهند(  40جمعیت زیر  70جوانان ایرانی )که % ( خوانندگان و به ویژه2

که در عین حال هدف بسیاری از تبلیغات شوم و دروغین دشمنان ایران و خاصه اپوزیسیون های ایرانی 

پنتاگونی مزدور و خائن هستند، باید هوشیار باشند زیرا دستگاه های تبلیغاتی مزدوران پنتاگونی دائماً 

اربابان جنگ امپریالیستی  را مطابق بر امیال و حرص و آز رشات و تحلیل های هدایت شدهگزا

 کنند.  می منتشر

ایران  ملی سمینار پیشکنگرۀ سازمانهای جبهۀ سخنرانی دکتر کاظم علمداری در»اخیراً در ویدئوئی که 

   دهد مینشان   را «در خارج از کشور

(https://www.youtube.com/watch?v=aEmted9mQiU ) 

هوری جم»تا چه اندازه مزدوران پنتاگون در تحریف حقایق می کوشند و به بهانۀ مبارزه علیه می بینیم 

بار گناه آن را صرفاً به  تتار کرده ونقش مخرب امپریالیستها در جنگ های خاورمیانه را اس« اسالمی

ایران  که به نفع مردممی کارهائی می کند جمهوری اسال»که گوئی هوری اسالمی می اندازند. دوش جم

https://ir.sputniknews.com/world/201806233690663-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=aEmted9mQiU


همۀ این جنگها به دلیل مداخالت بی مورد جمهوری  یالیستها می شود.و موجب بی مهری امپر «نیست 

اسالمی بوده و در سرکوب ملت سوریه با بشار اسد همدست شده )در واقع سخنران پیشکگرۀ جبهۀ ملی 

در ایران در خارج از کشور به مبارزه علیه داعش و القاعده و نیروهای ویژۀ کشورهای امپریالیستی 

یا  «حقوق بشر»فقدان  ب بی مهری امپریالیستها می شوددر حالی که آنچه موج(  اعتراض دارندسوریه 

انحرافات  که از آن می هراسند.نیست بلکه رشد نیروهای مولد همان چیزی ست  در ایران« دموکراسی »

دست امپریالیستها بریزیم. ه باشد به ما اجازه نمی دهد که آب تطهیر روی می هر چدین و جمهوری اسال

 نباید شما را بفریبد، و من به شما اعالم« استاد دانشگاه در اروپا یا آمریکا» یا « دکتر»مانند  تیترهائی

به ویژه در  پا و آمریکامی کند که همۀ افراد ایرانی، همه و بی هیچ استثنائی، که در دانشگاه های ارو

در راستای اهداف نو استعماری و  مقوالت سیاسی ند همگی بهپست استادی دار علوم انسانی زمینۀ

چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت »کتاب برای نمونه تعلق دارند. مداخالت امپریالیستی در ایران 

به وجود بیاورد که ذهن خوانندگان نوشتۀ همین آقای دکتر کاظم علمداری، شاید این توهم را در « کرد

گوئی ایشان استاد برجسته و مطلعی ست، اتفاقاً به همین علت نیز هست که اتهامش چند برابر می شود، 

زیرا فرد بی اطالعی نیست و از نظریات علمی در زمینۀ ای که به ایشان تعلق دارد آگاه می باشد، به 

ک ساده ترین مسائل مانند نقش استعمار و امپریالیستها در موضوعاتی که باید اشاره می کند، ولی از در

گاهی . و با وجود آتبلیغ می کند تجزیۀ ایرانو با تردستی خاصی برای  نفی آن را دوران ما باز می ماند و

دقیق از نظریات برخی دانشمندان در زمینۀ علوم انسانی در معرفی نظریات مارکسیستی کم می آورد. 

  می شود.بی گمان پایگاه طبقاتی و منافع شخصی همیشه موجب واپس زدن واقعیت 

سایت جبهۀ ملی ایران در ایران اعالم کرده  ، تا جائی که من در انترنت جستجو کرده امباید یاد آوری کنم

است که رابطه ای با سازمانهای جبهۀ ملی ایران در خارج از کشور ندارد. برای آخرین نکته، من به 

قویاً به همۀ جریانهای خارج  بهتراست اکیداً توصیه می کنم که ایرانی در ایران انهموطنان به ویژه جوان

جمهوری اسالمی ایران، ایدئولوژی اسالمی و دین اسالم و کاستی ها و ضعف  باشند.از کشور مظنون 

مجاز نمی دارد که سرنوشت کشورمان به دست یک عده  ایه داری در ایران هر چه هست ما راسرم

صی در انتقاد از مهارت خاامپریالیستها  با پشتیبانیسال گذشته  40طی مزدور اوباش بسپاریم که 

 بدست در ایرانبا خسارات انسانی جبران ناپذیر و ایجاد بلوا  «مالتاریا، آخوند....»جمهوری اسالمی و 

 . دآورده ان

 

 پیوند انترنتی متن اصلی :

https ://www.mondialisation.ca/circuit-de-mort-dans-la-mediterranee-

elargie/5626327 

رجمۀ حمید محویت  

2018ژوئن  23گاهنامۀ هنر و مبارزه، پاریس.   

https://www.mondialisation.ca/circuit-de-mort-dans-la-mediterranee-elargie/5626327
https://www.mondialisation.ca/circuit-de-mort-dans-la-mediterranee-elargie/5626327

