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  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٤ فبروری ١٨

  

 و مانور می دھديواشينگتن ھمواره در سوريه و ژن
  

. و مذاکره می کند و از سوی ديگر عمليات نظامی تازه ای را عليه سوريه آماده می سازدينواشينگتن از يکسو در ژ 

مريکا ھيچ اجنگ برای . ادامۀ رويدادھا ھر چه باشد، واشينگتن مھره ھايش را به ھر شيوه ای که شده به پيش می برد

 زمان، بيانيه ای در اختيار ديپلماتھا دست آوردنه برای ب. خرجی ندارد، زيرا که تنھا سوری ھا ھستند که می ميرند

نھفته و خود را عنوان مدافع توافق  واقعيتی را که پشت ھنر نوشتاری . اعالم می شود» اپوزيسيون«قرار داده که توسط 

 .طرفين معرفی می کند، تی يری ميسان دست کم سه ترفند را تشخيص داده و جزئيات آن را برای ما توضيح می دھد

 ٢٠١٤ فوريه ١٧/مشقد/شبکۀ ولتر

 

 

اياالت سفير . گوھا آغاز شد و  با آھنگ بسيار متفاوتی نسبت به نخستين بخش از گفت٢و يدومين بخش از گردھمآئی ژن

را ھدايت نمی کند و نمی دانيم از اين پس چه کسی از سوی » اپوزيسيون«ت نمايندگی أورد ديگر ھيمتحده رابرت ف

بيانيه حاوی اصول «ت نمايندگی با يک أدر ھر صورت، اين ھي. يه خواھد شدواشينگتن مأمور رسيدگی به امور سور

: خش گسترده بود به سوی دمشق برگرداند از راه رسيده و بر آن است که دامی را که وليد معلم در نخستين ب» بنيادی
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دمشق می خواست دربارۀ مبارزه عليه تروريسم بگويد، . يعنی وادار ساختن او به پاسخگوئی در زمين خودش

 .با توضيحات دقيق از ترکيب و چگونگی مأموريت سازمان دولت موقت به او پاسخ می گويد» اپوزيسيون«

يد معلم با مخاطب قرار دادن افکار عمومی داخل سوريه و در برخی مواقع طی نخستين دور گردھمآئی ھا، آقای ول

اگر او می خواست ھمين افکار عمومی را . افکار عمومی جھان عرب، و نه ھرگز غرب، بازی خوبی را ارائه کرد

ربرد آن يعنی تحت تأثير قرار دھد، می بايستی با تکيه به حقوق بين المللی شروع می کرد، پيش از آن که به شيوۀ کا

 با تکيه به حقانيت دمشق، اصرار داشت جناياتی را که جھاد طلبان به پشتيبانی ءولی ابتدا. مبارزه عليه تروريسم بپردازد

 .مرتکب شده اند و عالوه بر اين اھداف استعماری جان کری را نشان دھد» اپوزيسيون«

ه ای را ديکته کرده است که به قطعنامه ھای شورای امنيت اعالمي» اپوزيسيون«با اشغال زمين خالی، اياالت متحده به 

 تمام دولت ھائی رسيده بود که روی گردھمآئی صلح  يدئيه دارد، يعنی متن ھائی که به تأ تک١و يو بيانيه ھای پايانی ژن

 .سرمايه گذاری کرده بودند

ن سازمان بايد بی طرف باشد و تمام عناصر البته، اي.  توضيح می دھد که اين سازمان چه بايد باشدءاين بيانيه ابتدا

 و ضامن تماميت ارضی - يعنی خواھان پايان بخشيدن به جنگ باشد -  صلح طلب -جامعۀ سوريه را به حساب بياورد 

کارکرد آن بايد ايجاد محيطی مناسب برای مردم سوريه باشد تا خودشان قانون اساسی و نھادھای خودشان . کشور باشد

 .را مشخص کنند

 در حالی که اتحاديۀ ملی در زبانی کامالً .  مخالفت آن با کارکرد گروه ھای مسلح استبيانيهنخستين مشکل اين 

دموکراتيک حرف می زند، گروه ھای مسلح در محل بی وقفه در پی جنگ افروزی بوده و اقليت ھا را به شھادت 

، اغلب اين مطمئناً . ی مذھب را بر جامعه تحميل سازند سازمانی سلف عالوه بر اين پيوسته کوشيده اند تا. رسانده اند

جز عمليات آنھا ه گروه ھا قانونيت و اقتدار اتحاديۀ ملی را بازشناسی نمی کنند، ولی اتحاديۀ ملی نيز ھيچ قانونيتی ب

 .ندارد

موکراسی در از اين گذشته، ھر يک با اين رياکاری از آغاز بحران سروکار داشته است، بھترين سخنرانان برای د

 .سوريه نيز ھمانا حاکمان مطلق ديکتاتوری ھای خليج بوده اند

واشينگتن می خواھد شيوۀ خودش را . دومين مشکل بيانيه، به شيوه ای مرتبط می باشد که ارکان دولت را تعيين می کند

 را نيز مانند گردھمآئی بن ٢و ي ژنهدر نتيج.  گذاشته در سوريه نيز تحميل کندءبه شکلی که در کشورھای ديگر به اجرا

وری را سر کار صگو می کنند و کرزی  و قدرت ھای بزرگ بين خودشان گفت: در مورد افغانستان متصور می شود 

 .می آورند

 باشد که یدر تعلق مردم سوريه م« را يادآور شده است که مبنی بر آن ١و ي عکس، دمشق بی وقفه بيانيۀ پايانی ژنهب

يد شود، بلکه نتيجۀ ئاساسی جديد بايد توسط رفراندم تأدر نتيجه، نه تنھا قانون . » تصميم بگيرندبرای آيندۀ کشورشان

و البته، رئيس جمھور بشار اسد نيز متعھد .  گذاشته شودءيد رئيس جمھور بشار اسد می تواند به اجرائ تنھا با تأ٢و يژن

 .شده است که آن را به رفراندم موکول کند

ھمان گونه که سرگئی الورف در بيانيۀ . باز می گردد» اپوزيسيون«از سوی ديگر، اين نکته به قانونيت نمايندگی 

طی بررسی و حل «الم می کند که بيانيه اع.  است١و يگشايش گردھمآئی مطرح کرد، ترکيب کنونی آن مخالف بيانيۀ ژن

اشد تا تمام بخش ھای جامعۀ سوری بتوانند نظر خودشان را  باز بلۀ سياسی برای دوران گذار، روند بايد کامالً أمس

تنھا به اتحاديۀ ملی محدود می شود، در حالی که اين اتحاديه از » اپوزيسيون«بر اين اساس، نمايندگی » .مطرح کنند

 .سوی بخش مھمی از اعضای آن فاقد اعتبار اعالم شده است
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ن امکان را فراھم می سازد که روند جايگزينی را به شکلی که در سومين مشکل بيانيه اين است که برای واشينگتن اي

جنگ گزووو با آتش بس و سپس . »انقالب رنگی« گذاشت تدارک ببيند، يعنی با سازماندھی ءصربستان به اجرا

از طريق راه اندازی اردوی روانی، سازمان سيا يکی از طرفداران امريکا را . انتخابات صربستان به پايان رسيد

از . سپس، اسلوبودان ميلوسويچ را بازداشت کرد و او در الھه به جرم جنايت عليه بشريت به محاکمه کشيده شد. رگزيدب

آنجائی که پس از دو سال، دادگاه ھيچ مدرکی برای اثبات اتھامات ميلوسويچ نيافت، او را در سلول زندانش به قتل 

بود زيرا امروز، کوزووو را از دست داده اند و حاکمانشان طور مشخص، مبارزات صرب ھا بی فايده ه ب. رساندند

 . کرده بودند ھمانھائی ھستند که آنھا را بمباران

زيرا اعالم می کند که سازمان ملل متحد بايد از آغاز دوران : نظر می رسد ه در نتيجه، بيانيه حاوی تضاد شگرفی ب

يد ئ عکس، ھمين بيانيه تأهب. ا در حاشيۀ روند متوقف می سازدگذار در تمام کشور مستقر شود، ولی سازمان ملل متحد ر

 .است» سازمان ھای مستقل جامعۀ مدنی بين المللی«می کند که حق نظارت به عھدۀ 

بنياد جامعۀ (» پن سوسيتی فونداسيونوا«، )خانۀ آزادی(» فريدام ھاووس«در اروپای مرکزی و شرقی، اين سازمان ھا 

از ديدگاه تاريخی وابسته به اياالت متحده و ) فريدام ھاووس(اولی . ناميده می شود) ١(دموکراسیو بنياد ملی برای ) باز

مديريت می شود که در ) ٢(توسط يک معامله گر به نام ژرژ سوروس) پن سوسيتی فونداسيونوا(اسرائيل است، دومی 

يک انجمن است، و يکی از )  دموکراسیبنياد ملی برای(خدمت تأمين منافع اياالت متحده و اسرائيل است، و سومی 

ارکان مشترک دولت ھای اياالت متحده، بريتانيا و استراليا می باشد که به ابتکار روالند ريگان پس از رسوائی سال 

ر الاين سازمان ھا در ھر جائی که بتوانند ميلياردھا د.  برای تداوم فعاليت ھای سازمان سيا بنيانگذاری شد١٩٧٠ھای 

 .داری کردن نخبگان و دولت ھا خرج می کنندبرای خري

:  فرستاد ات رسمی کانادائی به ليبيأصربستان يک ھي، واشينگتن برای پيشنھاد راه حلی مشابه به ٢٠١١ جوالیطی 

می توانستند در کشور توسعه » سازمان ھای مستقل جامعۀ مدنی بين المللی«يعنی آتش بس و سپس دوران گذار که 

 . عدم پذيرش چنين طرحی از سوی معمر قزافی، ناتو تصميم گرفت نيروی نظامی اش را به کار بندددر مقابل. يابند

افرادی که «عالوه بر اين، بيانيه مشخص کرده بود که سازمان دولت موقت ساخت وسازی را به وجود خواھد آورد تا 

 می گويد که طی اين جمله مستقيماً .  شوندول شناختهؤمس» المللی را نقض کرده اندحقوق بشر و قوانين دادگستری بين 

اين . دوران گذار، رئيس جمھور بشار اسد بايد بازداشت شده و به جرم جنايت عليه بشريت به دادگاه الھه منتقل گردد

بی گمان، وقتی بشار اسد از بازی حذف شد، نامزدھای .  بايد مثل ميلوسويچ به مرگ او در زندان خاتمه يابد روند

 . برندگان انتخابات خواھند بود و به اصطالح انجمن ھای اياالت متحده در محل فعال خواھند شدواشينگتن

طی اين مدت، رئيس جمھور اوباما از پادشاه اردن در کاليفرنيا استقبال به . و حرف بسيار استيدر نتيجه دربارۀ ژن

اين ارتش در حملۀ .  به توافق رسيدندھر دو در مورد چگونگی ارتشی که در اردن در شرف تشکيل است. عمل آورد

طی .  توسط واشينگتن برنامه ريزی شده است٢٠١۴مبر  سپت٣٠جنگ تا . ده خواھد شدتازه ای عليه سوريه به کار بر

تالش خواھد کرد که با استفاده از سالح ھايش، دست کم، جنوب کشور را به عنوان مرکز » اپوزيسيون«ھفت ماه، 

 .ھميشه بھتر است دو قطعه آھن در آتش داشت. دولت موقت تسخير کند

1)       

Fredoom House, Open Society Foundation et National Endowment for Democracy (NED). 

2)  

  George Soros 
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Washington toujours à la manœuvre 
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