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  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ فبروری ٢۶

  
  براد ھوف

   و طرح براندازی رژيم سوريه - CIA -"سيا"

  
  دھد براندازی رژيم سوريه را ارائه می طرح "سيا" جديد ۀيادداشت از رده خارج شد

 محرمانه خارج کرده است، سناريوھای متعدد فروپاشی رژيم سوريه در دولت حافظ ۀ از رد"سيا"ًسندی که اخيرا 

نامرئی در وسط بحران ديپلوماتيک بررسی » جنگ کثيف«االسد، و درگيری سوريه با اسرائيل و غرب را در يک 

  .       بوده استاای از انزو سوريه در سطح بی سابقهدھد که   و نشان می کند می

 سال جوالیدر ) ١ (سناريوھای تغييرات سياسی شگرف :سوريه:  ً صفحه ای سابقا محرمانه، با عنوان٢۴يادداشت 

ھا، ازجمله مشاوران رياست جمھوری، شورای امنيت   منتشر شد، و در درون دولت ريگان و مديران سازمان١٩٨۶
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) ھای سيا ابزار تحقيق يادداشت( اين يادداشت در آخرين گزارش کريست .  در سوريه توزيع گشتامريکار ملی، و سفي

 ).٢(تازگی از رده خارج شده اند   ھزار سند ظاھر شد که به٩٠٠و در ميان بيش از 

  

  »شدت محدوده ب«يک گزارش 

مرکز بی ثباتی و خود گزارش توسط ( بود پيش نويسی شده) ٣("سيا"نامه پوشش يادداشت، توسط مدير مسائل جھانی 

توانست به  شماری از سناريوھای احتمالی بود که  می«، آماده شده بود و ھدف معرفی ارائه )براندازی بخش خارجی

  .»گير در سوريه منجر شود سقوط رئيس جمھور اسد و يا تغيير چشم

ست، توزيع  يه و تحليل خارج از متن مستعد سوء تفاھمبدين دليل که تجز«دھد،  تری ھشداد می  اين گزارش با جديت بيش

 و نه تمام  که برای افراد خاص باالی امنيت ملی(ليست پخش محدود گزارش . »شدت محدود شده بوده خارجی ب

  . دھد که اين تصميم در باالترين سطوح دولت ريگان درنظرگرفته شده بود نشان می) ھای امنيتی فرستاده شد سازمان

  

  ی آينده برای سوريهئی فرقه ھا جنگ

طور قابل مالحظه ای با ه رسد ب نظر میه ست که ب ی اقولھای  حاوی برخی از نقل "سيا" محتويات گزارش اطالعاتی 

  :     آشکار گشت٢٠١١ھا بعد در آغاز جنگ سوريه در سال  ی سازگارست که دھهئرويدادھا

سنی دوم را غيرممکن ) کشور( جھت ايجاد يک سؤال سازمانی کنيم که ترس از تالفی و مشکالت اگرچه ما قضاوت می

 ناآرامی ھا ۀست که آغازگر جرق ی مخالفان سنی ممکنئھای جز ن سازد، اما واکنش بيش ازحد دولت نسبت به طغيا می

ا شکستن جنبش اپوزيسيون سنی منابعی در دسترس دارد، اما م رژيم در اغلب موارد جھت درھم. در مقياس بزرگ باشد

تواند تعداد زيادی از فسران و سربازان سنی را به ترک خدمت ويا  براين باوريم که خشونت گسترده در ميان مردم می

  ).١](٢صفحه .[تحريک کند، و صحنه را برای جنگ داخلی تنظيم نمايد) از دستورات(سرپيچی 

ست که در  ه شورش اخوان المسلميناشاره ای به جنگ طوالنی قبلی دولت علي»  جھت ايجاد کشور سنیسؤالدومين «

ی حزب بعث را ئگرا ی و کثرثئکه گزارش ترکيب ملی گرا در حالی.  به اوج خود رسيد١٩٨٢عام حما در سال  قتل

بينی  ی جمعيت سنی عليه رھبريت علوی را پيشئبرداری از گسست خطوط رقابت فرقه  گيرد، تجديد و بھره کم می دست

  : کند می

ه  پائين ھستند؛ مردان آماده بۀدھند، اما در صفوف افسران رد ز سپاه افسران سوری را تشکيل می درصد ا۶٠سنی ھا 

بخش  تواند الھام ھا می ھا و سنی ما براين باوريم که تجديد خشونت جمعی بين علوی. ًخدمت سربازی عمدتا سنی ھستند

  ).١](١٢. ص[. ھا در ارتش جھت تحريک عليه رژيم شود سنی

  

  م و اخوان المسلمين تغيير رژي

 آينده را رھبری کند ۀھای مسلحان تمرکز زيادی بر اين احتمال داده شده است که اخوان المسلمين يکی ديگر از شورش

ويژه با توجه به شکست قاطع و زيرزمينی شدن کامل اخوان المسلمين در سوريه تا ه ب. (که منجر به تغيير رژيم شود

در سه » تماالتترين اح مھم«عنوان يکی از ه  اخوان المسلمين را ب جھت تغيير رژيم،، لحن اسناد )١٩٨٠ ۀاواسط دھ

 کودتای ۀواکنش ارتش جرق«و »  قدرت جانشينۀمبارز«: سناريوھای ديگر عبارتند از(کند،  نھاد میسناريوی آينده پيش

  ). »زند نظامی را می

  :رفی شده استاخوان المسلمين در زير مع» جناح ميليتانت«پتانسيل احيای 
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کنيم که ھنوز   مسلحانه را کاھش داده است، اما ما قضاوت میۀشدت مخالفان مبارزه اگرچه سرکوب اخوان المسلمين ب

برداری و  در بخشی نقش اخوان المسلمين بھره. برای يک جنبش اپوزيسيون سنی ديگر پتانسيل قابل توجھی وجود دارد

 و تحت  اين گروه ھا ھنوز وجود دارند... روه ھای سازماندھی شده بودھماھنگ ساختن فعاليت اپوزيسيون توسط گ

 حمايت جناح ميليتانت ۀی که پايئجوانان حرفه ... تر ائتالف کنند توانند جھت ايجاد يک جنبش بزرگ رھبری مناسب می

 اپوزيسيون سنی جديد دھند؛ و بقايای خود اخوان المسلمين که بتوانند به رھبران جنبش اخوان المسلمين را تشکيل می

  ).١](١۴-١٣. ص ص[... تبديل شوند

ھای کوچک اعتراضی   تشديد پتانسيل جنبشۀی به عنوان جرقئنقش اخوان المسلمين در جنگ داخلی خشونت آميز فرقه 

  :   سنی ديده شده است

ھای  رده بودند، اما تنش شکست داد، کمين ک١٩٨٠ھای  مخالفان سنی از زمان اسد که اخوان المسلمين را در اوايل سال

ھای جمعی   خشونتۀدارند که به اشتعال عمد می  و پتانسيل برای حوادث کوچک را زنده نگه–مانده بود  عميق باقی

ست توسط سنی ھا به   اياد خشونت بيش از حد نيروی دولت در سرکوب چنين اختالالتی ممکنداز... ناگھانی رشد يابند

  ...تر گروه ھای سنی ديگر را تسريع کندشبي و حتی تظاھرات  ھا ديده شود عليه تمام سنیعنوان سندی از انتقام دولتی 

بيند و از نيروی قھر و راه اندازی  عنوان تجديد حيات اخوان المسلمين میه اشتباه اين تظاھرات جديد را ببه دولت 

کند که درگير در  ی استفاده میئاھ چنين عليه آن  سنی و ھمۀ رھبران جامعۀحمالت خشونت آميز عليه طيف گسترد

ھا و  بخش خشونت بين جوامع متمرکز گسترده بين علوی چه خشونت دولت عليه تظاھرکنندگان الھام چنان. ند اتظاھرات

  ).١] (٢٠-١٩. صص.[ھای رژيم جھت حفظ نظم از پا می افتد ھا شود، تالش سنی

ھای کشورھای ھمسايه  جويان و سالح که شاھد ورود جنگدھد  را شرح مییئی تحول جنگ فرقه ئ فاز نھا"سيا"گزارش 

ه موقع ب پيمان آن  خواھان عمليات پنھانی با استفاده از عراق ھمامريکا) ۴(١٩٨٣مطابق با گزارش سری سال . شود می

 ست جھت راه اندازی جنگ که عراق ممکن«گويد،   می١٩٨۶عنوان پايگاه حمله به سوريه بود، و تجزيه و تحليل سال 

  : »ھای کافی ارائه دھد ھا سالح داخلی به آن

ھای ميانه رو را در پيوستن به اپوزيسيون  ست حتی سنی آميز علوی عليه سنی ھا ممکن يک کمپين معمولی خشونت

  اصلی رھبریۀتوانند ھست  می–گردند   برخی ھا که از تبعيد در عراق  برمی–بقايای اخوان المسلمين . تشويق کند

اگرچه رژيم منابعی جھت درھم شکستن چنين اقدامات مخاطره آميزی را دارد، اما ما براين . دست بگيرندجنبش را در 

 سنی را به ترک ۀست که شمار زيادی از افسران و سربازان وظيف  اباوريم که حمالت وحشيانه به شھروندان سنی ممکن

ھای مناسب در  ھا را با ارسال سالح ست که آن ممکن و عراق  خدمت تحريک کند و يا به حمايت از مخالفان طغيان کنند

  ).١](١٢١-٢صص.(راه اندازی جنگ داخلی کمک نمايد

  

  کند يک رژيم سنی به منافع اقتصادی غرب خدمت می

کند  ست که سناريوھای تضعيف و سقوط رژيم سوريه را طرح می  اول اکتشاف تئوريکیۀکه سند در درج درحالی

 سند ۀبه مقدم(کند  را تأئيد می  آن»مند تحريک ھدف«، نويسنده ذات )ست ًما خط مشیوه لزھدفش تجزيه و تحليل و ن(

مطيع را » رژيم سنی«آميز يک  يکی از نتايج تحريک. که با ليستی از نتايج مورد عالقه پايان می يابد) ١)(نگاه کنيد

  :کند  خدمت میامريکاتصادی قکند که به منافع ا توصيف می
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 امريکال شود، به بھترين نحوی به منافع وروھای متمايل به کسب و کار کنتر رژيم سنی که توسط ميانهبه نظر ما، يک 

روھای کسب و کار نيازی قوی در کمک و ساخت سرمايه داری غرب جھت اقتصاد خصوصی  ميانه. کنند خدمت می

  )١](٢۴.ص.[کنند  میھای غربی باز تر با دولت بينند، بنابراين، راه را برای روابط قوی سوريه می

 و متحدانش را در براندازی پنھان در سوريه امريکاھای داخلی، دولت سوريه  گذاری ، پس از يک سری بمبءاز قضا

  . شد١٩٨٠ھای  ھای ديپلوماتيک در اواسط سال متھم ساخت که باعث تنش

  

  ١٩٨٠ھای  ھا و ديپلماسی کثيف در سال حقه بازی

ترين سال انزوای سوريه بزرگ ١٩٨۶، سال )۵(مبارزه برای خاورميانه: ز، اسد سوريه پاتريک سيلۀبنابر کتاب برجست

تر در وريستی متعدد بود و سوريه را بيشتر و بيشھای ديپلماتيک و حوادث تر خاطر بحرانه ھای جھان ب در ميان قدرت

  . گذاشت) تنھا(ھوای سرد 

اتی مورد حمايت سوريه که پرواز ھواپيمای ال آل به تل   يک تالش اطالع–بود ) ۶(»  ھينداویۀحادث«اين سال شامل

ست نزير ھينداوی که به عنوان يک جاسوس دوجانبه به نمايندگی از اسرائيل  ا  و ممکن–آويو را بربايد و منفجر کند 

طرح خنثی شده محکوميت بين المللی سوريه را در بر داشت و به عنوان يکی ). ٧(کرد، درگير بوده و يا نباشد  کار می

بار   يک١٩٨٩ئيل در سال نه تنھا سوريه و اسرا. ماند  و نامأنوس در تاريخ زنده می ھای تروريستی معروف از توطئه

ی او در شکل ئسوريه و دشمنان منطقه » ھای کثيف حقه«ھای  ديگر در آستانه جنگ بودند، بلکه رشته ای از تاکتيک

  .  ديپلماتيک در لبنان و اردن مورد استفاده قرار گرفتۀدادن به نتايج اولي

، رشته ای از انفجارات غيرقابل توضيح، )داشت سياماه ھا قبل از توزيع اين ياد(١٩٨۶ سال اپريل و چھای مار در ماه

، که در قابل توجه ترين موج حمالت از )٨(خودروھای دمشق و حداقل پنج شھر ديگر را در سراسر سوريه لرزاند 

ھمچنين نگاه کنيد به اخبار بی بی ( شھروند را کشت ٢٠٠با اخوان المسلمين، بيش از » ٨٢-٧٩«ھای  زمان جنگ سال

  ). ٩)(ر حمالتسی بازشما

با حقه ھای کثيف راه اندازی شد تا عليه ١٩٨۵در اواخر سال « ھا،  گذاری زند که بمب کتاب پاتريک سيلز حدس می

حاميان معروف تروريسم خاورميانه تالفی شود و ممکن نيست که به سرھنگ اوليور نورث و اميرام نير از شورای 

  ).  ١٠(» م بی ارتباط نباشندامنيت ملی، و پرز کارشناس مبارزه با تروريس

  

  ليکس سازگاری با بايگانی آينده ويکی

) ١(سناريوھای تغييرات سياسی چشمگير : ًی سابقا محرمانه، با عنوان سوريهئ صفحه ٢۴خواننده عادی  يادداشت 

خت امنيت ھای سا ست که در يادداشت دھد که بسيار مشابه چيزی ژيک بر سوريه را تشخيص میيبالفاصله تفکر سترات

  . کار گرفته شده  و دھه ھا بعد در جنگ فعلی در سوريه ب ملی آشکار شد

ًھا معموال از نظر  کنند، آن در سوريه صحبت می) ١١( تغيير رژيم ۀ دربارامريکاھا يا اسناد اطالعاتی  که تلگرام ھنگامی

 رويکرد عقب نشينی بوروکراسی در ماھيت، اين. کنند برداری می ی بھرهئژيک در شکل خطوط گسست فرقه يسترات

  .  در سوريه استامريکاامنيت ملی 

 در امريکااز سفارت ) ١٣(تلگرام .  وزارت امورخارجه است٢٠٠۶مبر سال شناخته شده در دس) ١٢ (ۀيک نمون

 ھای ھا و ضعف پذيری تلگرام نوشت که ھدف کشف آسيب).  توسط ويکی ليکس منتشر شدًاقباو متع(سوريه فرستاده شد 

  : است)  سيا١٩٨۶ھای سال  به سبک يادداشت(برداری  رژيم سوريه جھت بھره
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کردن و  که ايرانيان در ھردو قطبی ند مبنی بر اينری در سوريه وجود دائھا ترس: ھا از نفوذ ايران بازی با ترس سنی

 عامل دۀکنن ی منعکسئاھ اگرچه اغلب اغراق شده است، چنين ترس. تغييرکيش اغلب مردم فقير سنی به شيعه، فعالند

ھای ساخت مسجد تا  شدت به گسترش نفوذ ايران در کشورشان از طريق فعاليته  سنی در سوريه است  که بۀجامع

  .کسب و کار متمرکز شده است

، افزايش ١٩٨۶دھد که در يادداشت سال  ی را شرح میئھمان سناريو) ١۵ (٢٠٠۶بخش ديگری از تلگرام سال 

  :کند از طرف رژيم را توصيف می» العمل بيش از اندازه دليل عکسه باحتمال يک خودشکست «

ھای  قراری در سرويس  کودتا و بیۀ توطئۀشدت به شايعات درباره رژيم ب:  خارجیۀتشويق شايعات و عالئم توطئ

ی مانند ئاھ ی مانند مصر و عربستان سعودی بايد تشويق شوند که با چھرهئمتحدان منطقه . امنيتی و نظامی حساس است

 مالقات کنند، و سپس با افشای ] رعيفت اسد،تر حافظ برادر جوان[ و ]معاون سابق رئيس جمھور عبدل حليم خدام[

اين دوباره بر انزوای ترس رژيم و افزايش . پيدا کنند ) شايعات(ھا، راھی جھت ارسال چنين عالئم  مناسب اين مالقات

  . کند  از اندازه تکيه میالعمل بيش دليل عکسه امکان يک خودشکست ب

 ۀمبارز«گران اصلی سناريوی  ، به عنوان بازی١٩٨۶ً، رعيفت اسد و خدام ھر دو وسيعا در يادداشت سال ءو از قضا

  ). ١](١۵. ص[آينده ذکر شده اند» قدرت جانشين

  

  يک دولت اسالمی در دمشق؟

ميانه «سازد که توسط  برای رژيم سنی میدر پاراگراف پايانی خود موردی  "سيا" ١٩٨۶که گزارش سال  در حالی

کند که سقوط دولت بعث در واقع  باشد، اما نويسنده تصديق می ل شدهودر سوريه کنتر» روھای سنی کسب و کار

يک «دنبال تأسيس ه ست ب  اممکن» متعصبان مذھبی«:  بدترين نتايج ممکن برای واشگتن و منطقه باشدۀتواند طليع می

  .گيرند خود میه ، اکنون کلمات اھميت ويژه و و جديدی بداعشپس از ظھور . ندباش» جمھوری اسالمی

شدت مشکل کند، ه تواند شرايط ايجاد يک جمھوری اسالمی را برای متعصبان مذھبی ب اگرچه سنت سکوالر سوريه می

ھای تروريستی  رای گروهھا خصومت با اسرائيل را تعميق کرده و ب ھا پيروز شوند، به احتمال زياد آن چه آن اما چنان

  ).  ١](٢۴.ص.[گاه ارائه خواھند داد حمايت و پناه

ھای  ًشود، ظاھرا حتی از بدترين مورد از سناريوھای طراحان اطالعاتی سال چنان در سوريه آشکار می که ھم چيزی

ترين  طرناککردن تغيير رژيم ثابت کرده است که اين طرح خودش يکی از خ بندی سرھم. گرفته است  پيشی١٩٨٠

  .ھاست بازی

  

  :درباره نويسنده

 و سرانجام  ست که پس از خروج از ارتش به خاورميانه سفر کرد یئامريکا ۀبراد ھوف اھل تکزاس و تفنگدار بازنشست

ه  مقاالت زيادی در بالگ گزارش شام است که توجه بين المللی را بۀاو نويسند.  دوم خود مبدل ساختۀسوريه را به خان

 سياست خارجی، و قناری ۀکام، سوفريپ، مجل، توان در سايت ضدجنگ نوشته ھای او را می. ب کرده استخود جل

  .پيدا کرد) انگلستان(
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