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 Par Thierry Meyssan -  تی يری ميسان:يسندهنو

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١۴ فبروری ١١

  
 »زير چشمان ما«

  مين واقعه نگاری سياست بين المللی۶٩

 الت متحده در خاورميانه؟ژی ايايکدام سترات
 

واشينگتن ديگر خواھان .  موجب شگفتی شد٢و يتغيير ناگھانی وضعيت اياالت متحده در روز پيش از گردھمآئی ژن

از . گذار نه از جنگ به صلح، بلکه خواھان گذار از سوريۀ بشار اسد به سوريۀ تحت سلطۀ عربستان سعودی است

 ھدفش متمرکز ساختن رسانه ھا روی سوريه بود در حالی که به شکل مخفيانه ديدگاه تی يری ميسان، اين تغيير جھت

 .يعنی فلسطين: گو می کنند  و دربارۀ موضوع اصلی برای اياالت متحده گفت

  ٢٠١۴ فوريه ٧| )سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

 

 

 

با حذف ايران، و : ، جان کری از موضع عربستان سعودی دفاع کرد ٢و ي ژنمذاکراتھنگام نخستين روز گشايش 

 و محاکمۀ ءت نمايندگی مخالفان رژيم سوريه تنھا توسط اعضای کنونی اتحاديۀ ملی، و درخواست استعفاأترکيب ھي

 .بشار اسد
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و با روسيه ي در ژن٢٠١٢ جون گذاشتن توافقات ءان می پرسند که به چه دليلی اياالت متحده، از به اجراھمه از خودش

ھمه ديدند که چگونه واشينگتن اجرای تعھداتش را به تعويق می اندازد و ھمه تشخيص داده اند که . جلوگيری کرده است

را پس از بحران سالح ھای ی سازشکارانۀ بيانيۀ او ھمه سير تحول. بيانيه ھای جان کری تا چه اندازه متناقض است

و به ھمين گونه سخنرانی ) ١(»دوستان سوريه« را به ياد می آورند که چگونه بيانيۀ ٣و ييميائی و ارجاع به ژنک

با مطرح ساختن تغيير رژيم دمشق به عنوان تنھا ھدف، موجب شگفتی ھمگانی شد، که در ) ٢( در مونتروجلسهنخستين 

 .چنين ھدفی نقض تمام تعھدات بود و شکست گردھمآئی را رقم زدواقع 

 .و باطل کردن دعوتنامۀ ايران در آخرين ساعات چيزی بگوئيم» مخالفان سوريه«ت أبی آن که از ترکيب تک رنگی ھي

واند توضيح  از سه سال پيش، واشينگتن ھر روز بشار اسد را به شنيع ترين جنايات متھم کرده است، بی آن که بتتقريباً 

).  درصد بر اساس گمانه زنی ھای اخير٨٨ و ۶٠بين (دھد پس چرا اين ھمه سوری ھا از نھادھايشان دفاع می کنند 

را به تدارک برای اقدامات خشونت آميز عليه » مخالفان سوريه«ولی واشينگتن از يک ھفتۀ پيش، يکی از شعبات 

 .اياالت متحده متھم کرده است

 در حضور کميسيون ٢٠١۴ جنوری ٢٩اطالعات ملی اياالت متحده جيمز کالپر روز چھار شنبه مثل ھر سال، مدير 

در مورد سوريه، او رقم افسانه ). ٣(را ھدف گرفته است مطرح کرد» مريکاا«اطالعات سنا سنتزی از تھديداتی که 

 درصد آنھا از معتدالن ھستند و ٨٠ارائه کرد، که گوئی » شورشيان«پردازانه ای در رابطه با ترکيب نيروھای نظامی 

او به ويژه تأکيد داشت ). ۴(سزاوار دريافت کمک ھای نظامی ھستند که به شکل مخفيانه به تصويب کنگره رسيده است

و گزارش شگفت آور حاکی از اين امر بود که . که کشور به مرکزی برای جذب تمام تروريست ھای جھان تبديل شده

 . تدارک حمله به اياالت متحده ھستند آنھا در حال حتی برخی از

 

 لۀ امنيت، با وزيرأگردھمآئی مونيخ پيرامون مس دقيقه پشت درھای بسته، در حاشيۀ ۴۵سناتورھای اياالت متحده طی 

دو نفر از آنھا، جمھوری خواھان جان مک کين و ليندسی گراھام، محتوای اين . امور خارجه جان کری مالقات داشتند

 . را طی مصاحبّۀ مطبوعاتی مطرح کردندمذاکرات

، پانزده تن از سناتورھای اياالت متحده در حاشيۀ گردھمآئی در مونيخ مرتبط به مسائل ٢٠١۴ بروری ف٢يکشنبه 

 روزنامه »فرد ھيت«دو نفر از شرکت کنندگان، جان مک کين و ليندسی گراھام با . ا جان کری مالقات داشتندامنيتی، ب

به . مصاحبه داشتند) ٧(و جوش روگين از ديلی بست) ۶(، جفری گولدبرگ از بلومبرگ)۵(نگار واشينگتن پست
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نگتن در سوريه با شکست مواجه شده و به گزارش اين روزنامه نگاران، وزير امور خارجه اعتراف کرده است که واشي

 .نيز اشاره داشته است» شورشيان«تحويل سالح کشنده به برخی از 

سخنگوی وزارت امور خارجه، جنيفر پساکی، و سخنگوی کاخ سفيد جی کارنی با عجله خالف نظريات دو سناتور را 

 دو سناتور جمھوری خواه و سه روزنامه  دموکرات،ۀوزير امور خارج: کس گول نمی خورد  ولی ھيچ. مطرح کردند

 .نگار صھيونيست افکار عمومی را برای يک چرخش سياسی آماده می کنند

 منتشر کرد و طی آن توجه عمومی را به شکست سياست اياالت متحده ء، واشينگتن پست مقاله ای بی امضابروری ف۴

 يا بدون سازمان ملل متحد، زمان آن فرا رسيده تا با و«: اين روزنامه نتيجه می گيرد که ). ٨(در سوريه جلب کرد

که به القاعده نسبت داده ] برای اياالت متحده [ه ایدولت اوباما به جناياتی که به رژيم نسبت داده شده و تھديدات فزايند

 .»ھمانگونه که آقای کری اعالم کرده است، در حال حاضر، پاسخی وجود ندارد. می شود رسيدگی کند

 گزارشات چه نتيجه ای بايد بگيريم؟از اين  

 دربارۀ خطوط اصلی توافق مخفيانه طوالنی ه ایمقال» اودانکو«بيش از يک سال پيش، من در ھفته نامۀ سياسی روسی 

در آنجا تأکيد کرده بودم که برای کاخ سفيد آن چيزی که ). ٩(بين واشينگتن و مسکو در رابطه با خاورميانه منتشر کردم

. ش از ھمه حائز اھميت می باشد نه نفت است و نه سوريه، بلکه نگرانی از بابت وضعيت اسرائيل استدر منطقه بي

، از بخشی از نفوذ خود در غرب »دولت يھودی«بارک اوباما حاضر بود در صورت تضمين روسيه در مورد امنيت 

 .خاور نزديک قطع نظر کند

را بازيافت، بايستی برای صلح عمومی بين اسرائيل و ھمسايگانش، وقتی سوريه ثبات خود «: در آن مقاله نوشته بودم 

اياالت متحده بر اين باور است که قرداد صلح جداگانه بين اسرائيل و . در مسکو گردھمآئی بين المللی تشکيل شود

با ولی مذاکرۀ صلح . لۀ فلسطين استأ خواھان حل مسءسوريه ممکن نيست، زيرا سوريه به نام ملت عرب، ابتدا

فلسطينی ھا نيز ممکن نيست زيرا تمايالت بسيار متعددی بين آنھا وجود دارد، مگر اين که سوريه آنھا را وادار سازد تا 

در . ھمه جانبه باشد) ١٩٩١( بايد مبنی بر الگوی گردھمآئی مادريد مذاکره ایدر نتيجه ھر . توافق اکثريت را بپذيرند

سرزمين ھای فلسطينی و اردن در ھم .  باز می گردد١٩۶٧باشد به مرزھای اين فرضيه، اسرائيل تا جائی که ممکن 

دولت آن نيز به اخوان المسلمين واگذار خواھد شد، يعنی راه . ادغام شده و دولت فلسطينی نھائی را تشکيل خواھد داد

 مذاکرات سپس، مبنی بر طرح پيشبينی شده در. حلی که از ديدگاه دولت ھای عرب کنونی معتبر خواھد بود

بلندی ھای جوالن به سوريه بازگردانده خواھد شد و به ازای آن درياچۀ طبريه به مالکيت اسرائيل ) ١٩٩٩(شفردستون

 ».سوريه ضامن رعايت مفاد قرارداد در بخش اردن و فلسطين خواھد بود. درخواھد آمد

 و به ھمين گونه تناقضات کنونی و اعالم چنان که از شواھد امر بر می آيد، کندی اياالت متحده در اجرای تعھداتش،

  .ھمزمان مشکل اياالت متحده در پيشبرد پروندۀ فلسطينی را بازتاب می دھد  و تغيير سياست در آينده، تماماً 

، به بروری ف١ به سفير ولفگانگ ايشنگر در گردھمآئی مونيخ،  پرسش و پاسخ، رسماً جلسۀعالوه بر اين جان کری در 

من به ھر کجای اين دنيا . له داريمأما نفع بسيار مھمی در حل اين مس«: او گفت . لۀ فلسطينی پرداختأھمين اولويت مس

له ای که أ نخستين مس- مريکای التين اکه بروم، به شما بی ھيچ اغراقی اطمينان می دھم، در خاور دور، در آفريقا، در 

آيا می توانيد سرانجام به اين «ی شود ھمين استاز زبان وزير امور خارجه، نخست وزير يا رئيس جمھور مطرح م

 ) ١٠(»اختالف اسرائيل و فلسطين خاتمه دھيد؟

 اپريليعنی تا پايان ( ماه آينده به ھر دو طرف تحميل کرد ٩گوی صلح را طی  و ، جان کری گفت٢٠١٣ جوالیطی 

    صلحی مشخص شود که ھرگز درزيرا چرا بايد تاريخ معينی برای روند: چنين خواستی جای ترديد دارد ). ٢٠١۴
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لۀ امنيت، حضار را مطمئن ساخت که أس، پيرامون مبروری ف١وزير امور خارجه جان کری ھنگام گردھمآئی مونيخ 

 .له صلح در سوريه نيست، بلکه صلح در فلسطين استأمھمترين مس

جز يک مورد خاص و آن ھم اين است که صلح در ه  سال به طول انجاميده است؟ ب۶۵وجود نداشته و طی  گذشته

 .پيوند با سوريه در نظر بگيريمفلسطين را در

 

 ٢عبدهللا النسور، نخست وزير اردن، وضعيت مذاکرات اسرائيل و فلسطين را در حضور پارلمان توضيح می دھد، 

 ٢٠١۴ بروریف

 

، در مورد وضعيت مذاکرات با تأکيد و به عنوان نشانه بروری ف٢نخست وزير اردن عبدهللا النسور خطاب به پارلمان، 

 اظھار داشت که برای نخستين بار پشت درھای بسته و بدون حضور رسانه ھا انجام می مذاکراتای از جدی بودن 

 ).١٣( مطرح کردبه ھمين مناسبت او موضع رژيم سلطنتی را نيز مشخصاً ). ١٢(گيرد

 می بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، منافع کشور خود را يادآور شد، که مقدماً عبدهللا النسور کارمند عالی رتبۀ قدي

اردن آماده است که فلسطينی ھای کرانۀ باختری رود اردن و . لۀ فلسطين ايجاد شدأتوسط بريتانيائی ھا برای حل مس
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که حاضر است، بی قيد و شرط، به  گويا ٢شاه عبدهللا . نوار غزه را در يک فدراسيون جذب کند، ولی نه به ھر قيمتی

بر . سه ميليون فلسطينی که در کشو ربه سر می برند و به چھار ميليون در سرزمين ھای ديگر مليت اردنی اھداء کند

بخش  و نه سازمان رھائي-باز می گرديم، وقتی که اردن ) ١٩۶٧( روزه ۶اين اساس به وضعيت پيش از جنگ 

ا به عھده داشت و به امور آنھا در کرانۀ باختری رود اردن و اورشليم شرقی رسيدگی  نمايندگی فلسطينی ھا ر-فلسطين

در اين صورت، شاه عبدهللا مشمول کمک ھای بين المللی برای تأمين مالی حقوق اجتماعی ھفت ميليون تابع . می کرد

 .زده استر تخمين ال ميليارد د٢٠ تا ١۶عبدهللا النسور حجم کمک ھا را بين . جديد خواھد شد

از سوی ديگر می دانيم که بر اساس پرونده ای به امضای رئيس جمھور اياالت متحده ھاری ترومن، مذاکره کنندگان 

آنھا به . را مردود اعالم کردند» دولت مسلمان«و فلسطين به عنوان » دولت يھودی«عرب بازشناسی اسرائيل به عنوان 

ليون و ششصد ھزار فلسطينی که در سرزمين يتقابل دو دولت، يک متوافق رسيده بودند که در صورت باز شناسی م

اسرائيل زندگی می کنند و پانصد ھزار اسرائيلی که در کشور فلسطين به سر می برند می توانند مليت خودشان را حفظ 

امنيت آن به محمود عباس پيشنھاد کرد که در فلسطين بايد نظامی زدائی صورت بگيرد و ). ١۴(کنند و يا انتخاب کنند

با اين وجود ارتش اسرائيل می تواند طی پنج سال اول نيروھايش را در .  ناتو سپرده شودمثالً » بی طرف«يک نيروی 

 ).١۵(درۀ اردن حفظ کند

از دو سال پيش، به ابتکار مجمع جھانی اقتصاد در داووس، سرمايه داران .  تنھا به دولت ھا منحصر نيستمذاکرات

 در فکر ھستند که چگونه با پول جامعۀ بين الملل »يوسی وارد« و »منيب المصری«لی، به مديريت فلسطينی و اسرائي

ولی ابتکار آنھا برای شکستن بن بست، بيشتر برای منافع شخصی خودشان است تا برای . موجب گسترش منطقه شوند

 .منافع عمومی، از سوی ديگر، روی کمک ھای احتمالی حساب باز کرده اند

رو شده که اميدشان را برای بازگشت از دست داده اند ه سطينی ھای در تبعيد روبلين وجود، اين طرح ھا با مخالفت فبا ا

کس در وضعيتی نيست که با  بر اين اساس در حال حاضر ھيچ.  و اياالت متحده از آنھا استقبال و يا پشتيبانی می کند-

 عليه القاعده می جنگد، سوريه با يک تھاجم خارجی دست و پنجه آن مخالفت کند، لبنان ديگر دولت ندارد و حزب هللا

 . ايران مذاکره می کند نرم می کند، عراق در جنگ داخلی به سر می برد، و

در نتيجه راه حل می تواند در اھداء تبعيت به فلسطينی ھای تبعيدی در کشورھای محل اقامتشان باشد، يعنی موضوعی 

به ھر صورت، اگر ). به عنوان مثال بر ھم زدن تعادل قومی در لبنان(يگری دامن بزند که می تواند به مشکالت د

از اين پس، . سازمان فتح، حماس و اردن اين راه حل بد را بپذيرند، نمی دانيم چه کسی می تواند عليه آن اعتراض کند

حل مسائل، کشورش دولت محمد جواد ظريف وزير امور خارجۀ ايران در مونيخ تضمين داد که در چھار چوب 

 ).١۶( توسط وزارت امور خارجۀ ايران بی اعتبار اعالم شديعنی موضوعی که فوراً . اسرائيل را به رسميت می شناسد

 که در صورتی سوريه را راحت خواھند گذاشت که راه - واشينگتن خواھد پذيرفت - اصل صلح فلسطينی ايجاب می کند 

ت نمايندگی أاگر چه ھي. جنگ ادامه خواھد داشتتا آن وقت، . ی آن را تضمين کندحل پيشنھاد شده را بپذيرد و اجرا

 نفر محدود می شود، ٢۵٠٠٠٠ھستند که تقربيا به » بر مناطق آزاد شده«و تنھا خواھان تسلط يمخالفان رژيم در ژن

 ٢٠١۴مبر  سپت٣٠تا  را کنگرۀ اياالت متحده نيز طی گردھمآئی مخفيانه تصميم گرفته است که بودجه و سالح تھاجمی

 .در اختيار آنھا قرار دھد
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