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  برای سوريه طرح صلح باورنکردنی اياالت متحده
L’incroyable plan de « paix » US pour la Syrie 

نه تنھا در . با اين وجود ھنوز به صلح دست نيافته اند. مردم سوريه در دو جنگ پی در پی طی چھار سال پيروز شدند

دست به ھر کاری می زنند تا بحران ادامه يابد، بلکه برای جنگ سوم نيز طرح ريزی » شاھين ھای ليبرال«واشنگتن 

 که یری ميسان نشان می دھد که چگونه آتش بياران جنگ می خواھند از گردھمآئی صلحدر اين نوشته تی ي. کرده اند

 . برای اھداف جنگ طلبانۀ خود سوء استفاده کنند، برگزار خواھد شد٢٠١٥ جنوریتوسط مسکو در پايان ماه 

  ٢٠١٤مبر س د٢٩/) سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

 

 David با تبانی ژنرال ديويد پتريوس John R. Allenفرماندۀ قديمی نيروھای ناتو در افغانستان، ژنرال جان آلن 

Petraeusرئيس جمھور بارک اوباما . ده چينی کرئو توطي برای خرابکاری در طرح صلح طی نخستين گردھمآئی ژن

نرال آلن با وجود تمام اتھاماتی که در پروندۀ جولی . او را تحت نظر گرفت و مانع گزينش او برای فرماندھی ناتو شد

گر چه ديويد پتريوس محبور شد از مقام خود به عنوان رئيس (او سنگينی می کرد موفق شد مقام خود را حفظ کند 

نرال جوقتی برای فرماندھی اتحاديۀ نظامی ضد داعش برگزيده شد، از توطئه چينی ھای . ) دھدءسازمان سيا استعفا

شرکت  (Kohlberg Kravis Roberts Global Institute پتريوس از پايگاه کوھلبرگ کراويس رابرتس 

...) گذاریمريکائی و چند مليتی در زمينۀ مبادالت سھام اختصاصی و ارائۀ خدمات مديريت سرمايه اخدمات مالی 

 Center for a New American Securityمريکاااو يکی از ديوانساالران مرکز نوين امنيت . پشتيبانی کرد

(CNAS ( می باشد» شاھين ھای ليبرال« اتاق فکری. 
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، وقتی رئيس جمھور جرج بوش تصميم گرفت سوريه را به فھرست اھدافی که بايد مورد تخريب قرار ٢٠٠١در سال 

  :بت رساند، در واقع به سه مورد مشخص فکر می کرد گيرد به ث

  .و مساعد ساختن زمينه برای گسترش اسرائيل» محور مقاومت «  درھم شکستن — ١

  . دست گذاشتن روی منابع عظيم گاز— ٢

  .»خاورميانۀ بزرگ «  ترسيم مجدد — ٣

بھار « به شکل ٢٠١١ام در سال رو شد تا سرانجه  با شکست روب٢٠٠٦ و ٢٠٠٥طرح ريزی ھای جنگی در سال ھای 

و بھار عرب به اين معنا بود که با راه اندازی جنگ از نوع نسل چھارم اخوان المسلمين می : تبلور يافت » عرب

ی، مردم سوريه بيدار شدند و از ارتش ئبا اين وجود، پس از يک سال تحريف و دروغ رسانه . بايستی کسب قدرت کند

فرانسه از بازی کناره گرفت و اياالت ) محله ای در حمص(با آزاد شدن باب عمر . کردندملّی و رسمی خود پشتيبانی 

ولی اسرائيل در مقابل ديدگان ). ٢٠١٢ جون( منطقه را بين خودشان تقسيم کردند ١و يمتحده و روسيه طی گردھمآئی ژن

زير امور خارجۀ اياالت متحده  وحيرت زدۀ عمومی موفق شد با پشتيبانی رئيس جمھور جديد فرانسه فراسوآ ھوالند،

جنگ دوم، اينبار از نوع .  صلح را واژگون کندمذاکراتن و رئيس سازمان سيا ديويد پتريوس ميز ھيلری کلينت

دوباره منطقه را به خون ) يعنی به شيوۀ سربازگيری دائمی بين داوطلبان مزدور جنگی از کشورھای ديگر(نيکاراگوئه 

از سوی ديگر، جان . رو شده نجامد با شکست روبکه به صلح پايدار بي جنگ دوم نيز بی آنبه ھر صورت، . آغشته کرد

مضمون آن را به شکل دادگاھی به طرفداری از عربستان سعودی   ٢و يکری دو روز پيش از آغاز گردھمآئی صلح ژن

يک گروه کوچک متشکل از چند ناگھان : در اين به ھم ريختگی جنگ سوم آغاز شد، و داعش به ميدان آمد . تبديل کرد

 مرد جنگی با تجھيزات کامل از منطقۀ سنی نشين عراق و ٢٠٠٠٠٠صد جھاد طلب به ارتشی گسترده با بيش از 

  .صحرای سوريه حمالتش را آغاز کرد

چند ماه پيش از اين نوشته بودم که طرح داعش در پيوند با نقشۀ جغرافيائی جديد اياالت متحده برای ترسيم مجدد 

در تداوم منشور ). ١( در نيويورک تايمز منتشر کرده بود٢٠١٣ سال Robin Wrightخاورميانه است که روبين رايت 

 منتظر ماند تا داعش در عراق سياست پاکسازی ء ابتدا— ستاد فرماندھی اياالت متحده Sykes-Picotسايکس پيکوت 

 و بعد بمباران جھاد —اين سازمان را ايجاد کرده بودند خاطر آن ه  گذارد يعنی ھدفی که اساساً بءقومی را به اجرا

ل داعش خارج می شود به عراق و يا وپرسشی که مطرح بود اين بود که آيا مناطقی که از کنتر. طلبان را آغاز کرد

  سوريه بازگردانده خواھد شد ؟

 و روسيه در حال آماده   کرده انددر حالی که اياالت متحده از ھماھنگ سازی عمليات نظامی خودشان با سوريه امتناع

  .را در واشنگتن می بينيم که در حال تدارک اھداف تازه ای ھستند» شاھين ھای ليبرال « سازی گردھمآئی صلح است، 

 و از پشتيبانی  صحنه پردازی شده توسط الجزيره و ھمکارانشان باور نداشتند» انقالب « چرا که مردم سوريه به 

در نتيجه بايد پذيرفت که . در کوتاه مدت ممکن نشد» تغيير رژيم «  و  جمھوری امتناع کردندمزدوران مسلح عليه 

 ٦٣قانون اساسی جديد گرچه کاستی ھائی دارد ولی جمھوری خواه و دموکراتيک است و رئيس جمھور بشار اسد نيز با 

االت متحده نيز بايد گفتار خود را با بر اين اساس اي. انتخاب شده است) د کل رأی دھندگانص در ٨٨از  (ءد آراصدر

  .واقعيت ھماھنگ سازد

: يعنی تجزيۀ سوريه به دو بخش  عبارت است از دستيابی به ھمان اھداف اوليه،» شاھين ھای ليبرال » « صلح  « طرح

: نيم که پنتاگون را بايد به اين شکل درک ک. »شورشيان معتدل  « ل دمشق و منطقۀ ديگر تحت کنترلومنطقۀ تحت کنتر

سوريه و منابع گاز را  سوريه پايتخت و ساحل مديترانه را در اختيار خواھد داشت، و پنتاگون صحرای جمھوری

نرال جان آلن از زير سلطۀ داعش بيرون کشيده شده و آزاد می ج يعنی مناطقی که با بمباران ھای( ل خواھد کرد وکنتر
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مردم سوريه تعلق  د سرزمين سوريه بهص در٣٠تنھا » ين ھای ليبرال شاھ« پرونده ھا و بيانيه ھای  به گفتۀ). گردد

  .خواھد داشت

 

 نقشۀ جغرافيائی باز ترسيم شده به تعبير روبين رايت

جز رقه ه خود دارد، ب لودر حال حاضر جمھوری سوريه تمام شھرھای بزرگ را تحت کنتر: ت بسيار ساده اس قضيه

صحراھای وسيع شود، نه دولت سوريه و نه جھاد  لوکس نمی تواند مدعی کنتر و بخش کوچکی از حلب، ولی ھيچ

  وضع روشنی ندارد ازل آن از سوی دولت دمشقونتيجه می گيرد که آن بخشی که کنتر بر اين اساس پنتاگون. طلبان

 !  حقوقی به مزدوران مسلح او تعلق می گيرد نظر

از آن جائی که مردم سوريه بشار اسد را انتخاب کرده اند، او اجازه دارد که در . داستان به اين جا خاتمه نمی پذيرد

اقع ھمه می دانيم که در و. قدرت باقی بماند، ولی مشاوران شخصی او حق ندارند در مقام ھای خودشان باقی بمانند

دولت سوريه در روياروئی با تھاجم خارجی توانست پيروزمندانه مقاومت کند زيرا دارای يک بخش سّری می باشد که 

 مدرن رئيس جمھور حافظ ۀاين نبود شفافيت که خواست بنيانگذار سوري. شناسائی آن و در نتيجه حذف آن مشکل است

 اين بخش را ٢٠١٢اصالحات قانون اساسی نيز در سال . ائيل به کار بسته شداسد بود، برای مقاومت در مقابل اسر

خاطر ه حتی اگر بتوانيم چنين موردی را ب. ول دانستؤحذف نکرد، ولی رئيس جمھور منتخب را در مقابل ملت مس

سوء استفاده کرده عملکرد انحرافی برخی در گذشته مورد انتقاد قرار دھيم که از نبود شفافيت در بخشی از قدرت حاکم 

 .اند، حذف چنين بخشی از قدرت حاکم در حال حاضر به مفھوم صرفنظر از استقالل کشور خواھد بود

ولی حتی اگر . نمی توانند به چنين طرحی کامالً جامۀ عمل بپوشانند» شاھين ھای ليبرال « البته، خواھند گفت که 

  . نتيجۀ آن اجتناب ناپذير ساختن جنگ تازه ای خواھد بودبتوانند به يک صدم اين طرح نيز جامۀ عمل بپوشانند،

به ھمين علت، سوريه بايد روی يک پيش شرط اوليه در تمام گردھمآئی ھای جديد برای صلح پا فشاری کند و آن ھم اين 

  . نکندمذاکرهاست که ھرگز دربارۀ تماميت ارضی کشور 

Thierry Meyssan 

Source  

Al-Watan (Syrie) 

 [1] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday 

Review, 28 septembre 2013. 
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