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  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٥ فبروری ٠٢
   

  دگرگونی منافع اياالت متحده در شامات
  

و برای دست يابی به ذخائر گاز و » محور مقاومت«رای شکستن  ب٢٠٠١در حالی که جنگ عليه سوريه در سال   

ھدف تازۀ . طرح ريزی شده بود، اولويت ھای واشنگتن دچار دگرگونی شده است» خاورميانۀ بزرگ«ترسيم مجدد 

زيرا از اين پس ھيچ يک از دولت ھائی که چنين روندی را پشتيبانی می . واشنگتن متوقف ساختن تروريسم است

مجتمع نظامی و صنعتی، مقامات عالی واشنگتن و رسانه ھای بزرگ از اين . ل آن نيستندوگر قادر به کنترکردند دي

  .پس خواھان پيروزی سوريه و بشار اسد ھستند

   ٢٠١٥ فوريه ٢ /) سوريه(  دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

ول اپوزيسيون در مسکو ؤ مس٣٢  بين دولت سوريه ومذاکرهدر حالی که به رياست سرگئی الوروف طی دو روز 

تنھا احزابی که خواھان اصل مبارزه عليه . برگزار شد، تقريباً ھمه در واشنگتن خواھان پيروزی بشار اسد ھستند

  .جھاد طلبان ھستند می توانند در دولت اتحاد ملّی آيندۀ شرکت کنند
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حران قدرت در واشنگتن و از سوی نظر می رسد، از يکسو به دليل به وضعيت شامات مستعد تحوالت سريعی ب

يرات سياسی در اسرائيل ياين تحوالت می تواند با تغ. ديگر به علت جلوس شاھزاده سلمان بر تخت سلطنت آل سعود

  .با سھولت بيشتری تکوين يابد

رئيس پس از فراخوان .  نخست، بحران قدرتی که اياالت متحده را فلج ساخته به بسيج طبقۀ رھبری ادامه می دھد-١

برای رئيس جمھور اوباما که شخصيت ) Council on Foreign Relations( افتخاری شورای روابط خارجی 

را به تفسير ) ٢(، نيويورک تايمز مقاله ای )١(ھای با تجربه را از ھر دو جبھه پيرامون خود به خدمت بگيرد 

ی اصالحات امور سياسی که در سال اتاق فکری برا (  Rand Corporationبر توسط وگزارشی که در ماه اکت

  ).٣(منتشر شد اختصاص داده است )  بنيانگذاری شد١٩٤٥

به گفتۀ اين . ی انجام دادا درجه ١٨٠اصل اتاق فکری که به مسائل نظامی اختصاص دارد طی يک سال چرخش 

 است، در برای اياالت متحده» مطلوب ترين گزينش«اتاق فکری، پيروزی جمھوری عرب سوريه از اين پس 

گروه ھای مسلح ھر گونه پشتيبانی از سوی . را در پيش خواھد داشت» بدترين وضعيت«صورتی که سرگونی آن 

 و ارتش عرب سوريه ھمچنان  مردم شھر نشين را از دست داده اند، از يک سال پيش ترک جبھه دائمی بوده است

  .روند آزاد سازی کشور را پی گيری می کند

ه زنی خود ادامه می دھد و بر اين باور است که، از سوی ديگر پيروزی سوريه تا وقتی که اتاق فکری در گمان

 و پيشبينی می کند که دولت ھائی که تا کنون از جھاد طلبان  داعش در عراق باقی بماند به نفع ايران تمام نخواھد شد

ر نمی توانند با به کار بردن چنين شيوه در واقع، ديگ. پشتيبانی کرده اند، کمک ھای خودشان را متوقف خواھند کرد

اتاق فکری نتيجه می گيرد که راه . ای سوريه را شکست دھند و می ترسند که جھاد طلبان عليه خود آنھا اقدام کنند

راه حل » رژيم« با کشورھائی نيست که روی جھاد طلبان سرمايه گذاری کردند، بلکه پيروزی قطعی مذاکرهحل در 

  . که اياالت متحده بايد با آن شريک شودنھائی خواھد بود

يک سال پيش، ھمين اتاق فکری با . در اينجا دگرگونی راديکال موضع گيری مجتمع نظامی و صنعتی را می بينيم

  »انقالبی ھا« موافق بود که می بايستی با مداخلۀ محدود در زمين ھمراه باشد تا ابمباران سوريه مانند بمباران ليبي

امروز به شکل ضمنی می پذيرد که در سوريه ھرگز جنبش .  و آزاد شدۀ خودشان را ايجاد کنندمناطق نفوذی

انقالبی وجود نداشته، و پس از مدت ھا ترديد در مورد آيندۀ سوريه، بر اين باور است که اکثريت سنی دوباره 

  .پشتيبان جمھوری الئيک شده اند

ت، يعنی وقتی که ارتش نيروی زمينی در باتالق افغانستان و  اس٢٠٠٦فضای امروز در واشنگتن شبيه آغاز سال 

ت بکر ھميلتون أدر آن دوران، کنگره ھي. عراق فرو رفته بود و دونالد رامسفلد سعی می کرد شکست را پنھان کند

 Baker-Hamiltonت پس از ھشت ماه بررسی نتيجه گرفت که نيروھای اياالت متحده برای أاين ھي.  را ايجاد کرد

يجاد ثبات در کشورھائی که به اشغال درآورده اند بی آن که از کمک ھای ايران و سوريه برخوردار باشند نمی ا

تابلوی وضعيت نظامی که به نمايش گذاشته بود به اندازه ای اسفناک بود که امريکائی . توفيقی به دست آورند توانند 

جای ه  کرد و بء رامسفلد را فدا،در نتيجه رئيس جمھور. دھا جرج بوش را در انتخابات نيمه دوره ای مجازات کردن

وزير دفاع جديد با تھران و دمشق در .  را برگزيدRobert Gatesت يعنی رابرت گيتس أاو يکی از اعضای ھي

 را در محل قطعاتشو شمار ) ھويج(منطقه به توافقاتی رسيد، گروه ھای اصلی مقاومت عراق را خريداری کرد 

  .به حالت ثبات بازگردد تا وضعيت ) باتون(افزايش داد 
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 سعی کرد تمام طرفداران پادشاه پيشين را برکنار سازد، ء دومين مورد، در عربستان، پادشاه جديد سلمان ابتدا-٢

ولی پس از اين که از سوی . عب و دبير کل کاخ را دو ساعت پس از مرگ شاه عبدهللا بر کنار کردطحتی شاھزاده م

االت متحده پيغام تسليت دريافت کرد، سپس، به روی فرامينی که صادر کرده بود بازگشت و فرمانروايش اي

عب تنھا بازماندۀ دوران گذشته است، در حالی که شاھزاده بندر بر ططور مشخص، مه ب. تصميمش را عوض کرد

 منافع قبيلۀ سديری ھا  شاھزاده بندر به کمک سازمان سيا مديريت داعش را به عھده داشت، به شکلی که. کنار شد

  .را به شاه عبدهللا يادآور می شد و او را تحت فشار قرار می داد

 بود که احتماالً پايان تسلط سعودی ھا را روی تروريسم بين المللی رقم  برکناری او، خواست رئيس جمھور اوباما

  : بايد به شکل قطعی صورت بگيرد — برای چھارمين بار —اين بار . می زند

خاطر کودتائی که سازماندھی کرده بود برکنار شد، ولی به نفع ه  شاھزاده می بايستی ب٢٠١٠ در سال -اولين بار

  .جنگ عليه سوريه دوباره به ميدان آمد

 او قربانی سوء قصدی در پاسخ به قتل اعضای شورای سوريه برای امنيت ملّی شد، ولی ٢٠١٢ در سال -دومين بار

  .ه ضعيف شده بود دوباره ادارۀ امور را به دست گرفتيک سال بعد در حالی ک

، جان کری دوباره خواستار برکناری او شد، ولی به نفع بحران مصر دوباره به صحنه ٢٠١٤ در سال -سومين بار

  .آمد

 در حال حاضر او توسط قبيلۀ خودش قربانی شد، يعنی موردی که ھيچ چشم اندازی برای بازگشت او -چھارمين بار

  .تاه مدت و دراز مدت بر جا نمی گذارددر کو

 سومين مورد، حملۀ اسرائيل به حزب هللا است که به پاسخ تالفی جويانۀ حزب هللا عليه اسرائيل انجاميد، به شکل -٣ 

نخست وزير در پايان خدمت . ۀ دوران انتخابات آشکار می سازدوحبحضعف بنيامين نتانياھو را در بمتناقضی 

اومت لبنان قادر به پاسخگوئی تالفی جويانه نيست و او پيروزمندانه از اين برخورد بيرون خواھد اميدوار بود که مق

اشتباه در محاسباتش می تواند به بھای مقامش تمام شود، که از سوی ديگر موجب خرسندی کاخ سفيد خواھد . آمد

  . کردبود زيرا از مدت ھا پيش در مقابل فناتيسم او نا رضايتی اش را پنھان نمی

در مورد سير تحولی واشنگتن، رياض و شايد به زودی در تل آويو، می توانيم به شکل منطقی نتيجه بگيريم که در 

ماه ھای آينده اياالت متحده با تمرکز تالش ھايش روی حذف داعش در شامات و با بيرون کشيدن ازمنطقۀ نفوذی 

 عربستان سعودی نيز به سھم خود بايد برای نجات .اش، اين سازمان را عليه روسيه و چين بسيج خواھد کرد

اقتدارش نزد ھمسايگانی مانند بحرين و يمن بکوشد و در عين حال به بازندۀ بزرگ جنگ عليه سوريه، يعنی رئيس 

  .يب اردوخان کمک کند زيرا اياالت متحده تصميم گرفته است که او را سرنگون کندطر رجب جمھو

گرچه جھاد طلبان به تھديدی برای . يج انتخابات تل آويو کمابيش طوالنی خواھد بوداين سير تحولی مبتنی بر نتا

نظر می رسند، ولی آقای نتانياھو می تواند ھمچنان ه ثبات تمام کشورھای شامات و حتی خود اسرائيل خطرناک ب

که در وضعيتی نمائيم ولی به سختی می توانيم تصور . نيروی ھوائی و بيمارستان ھايش را درخدمت آنھا قرار دھد

 عکس، در هب. که تمام کشورھای منطقه عليه آنھا مبارزه می کنند، او نيز در موضع گيری خود پافشاری کند

صورتی که نخست وزير انتخابات را ببازد، جانشين او فوراً به اياالت متحده در مبارزه عليه جھاد طلبان خواھد 

  .پيوست

مسکونی جھان از يورش بربرھائی که برای تخريب آن کمر بسته بودند جان يک بار ديگر، دمشق کھن ترين شھر 

  .سالم به در برد
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   :يادداشت ھا 

  ٢٠١٥ ژانويه ٢٦شبکۀ ولتر، . شورش واشنگتن عليه اوباما. تی يری ميسان )١

html.186546clearti/org.voltairenet.www://http  

  

] ٢” [ShiftingRealities in Syria ,“The Editorial Board ,The New York Times SundayReview ,

٢٤ janvier 2015. 

]٣ [Alternative Futures for Syria. Regional Implications and Challenges for the United 

States ,Andrew M. Liepman, Brian Nichiporuk, Jason Killmeyer, Rand Corporation, 

October 22, 2014. 

    

  :پی نوشت مترجم 

 شامات، و خاصه در رابطه با جھاد طلبان، با تحليل تی تيری ميسان به  در مورد دگرگونی منافع اياالت متحده در

 و سياست يک بام و دو  امريکا با بشار اسد آشتی می کند که سوريه را تماماً در اختيار گيرد اين نتيجه می رسيم که 

سد و اين گروه ھای نظر می ره  عليه جھاد طلبان صرفاً جزئی بهھوا نيز ادامه خواھد داشت، در اين صورت مبارز

تروريستی ھمچنان در خدمت امپرياليست ھا باقی خواھند ماند و عليه روسيه، چين و ايران و حتی ھند بسيج خواھند 

رويدادھائی مانند شارلی ھبدو نيز می تواند در فرانسه و ھر   که تداوم  در اين چشم انداز می توانيم حدس بزنيم. شد

  .کشوری ديگری ادامه يابد

Note du traducteur 

Au sujet de »  Bouleversement des intérêts US au Levant » avec les analyses de Thierry 

Meyssan, nous pouvons conclure que finalement la politique du deux poids deux mesures 

continuerait à œuvrer sur le champ de la lutte contre les jihadistes ne serait que partielle. 

Autrement dit, les Etats Unis  en s’alliant avec Bachar Assad veulent transformer toute la 

Syrie comme leur propre terrain de jeu, et prévoient un autre programme pour leurs 

fantassins « jihadistes » : engendrer de nouvelles guerres civiles  contre la Russie, La Chine, 

l’Iran, mais aussi l’Inde ainsi que l’établissement de l’Etat Islamique là où ils s’installent 

avec ses conséquences néfastes et mortelles pour les habitants. Dans cette perspective ; et 

pour le bien être du système capitaliste, nous pouvons s’attendre à ce que les « Charlie 

Hébdo » puissent se reproduire aussi bien en France que dans n’importe quel autre pays du 

monde  
 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٥ بروری ف١

Bouleversement des intérêts US au Levant  

 


