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

  ٢٠١٥ مارچ ٠٢
  »زير چشمان ما « 

  آيندۀ خاور ميانه 
 را در خاورميانه تغيير دھد، و برای فرجام پذير از چند ماه پيش بارک اوباما می کوشد تا سياست اياالت متحده  

ولی قادر به انجام چنين راه . ساختن چنين طرحی می خواھد از کمک سوريه برای حذف امارات اسالمی استفاده کند

کاری نيست، زيرا از يک سو طی سال ھا پيوسته روی ضرورت برکناری رئيس جمھور بشار اسد پافشاری کرده 

با اين وجود، اين . ی او از امارات اسالمی عليه سوريه پشتيبانی می کنندئگر ھم پيمانان منطقه است، و از سوی دي

نظر می رسد که ه بر اين اساس، اينگونه ب. روند به آرامی تحول می يابد و بايد به زودی به فرجام خود نزديک شود

ک ھايشان امتناع می کنند و ميز را برای تمام دولت ھائی که پشتيبان امارات اسالمی بودند، بيش از پيش از کم

  .تقسيم مجدد کارت ھا آماده می سازند

  ٢٠١٤ چ مار١/) سوريه( دمشق / بين المللی ولترۀشبک

  

ی ئتمام جھان چشم به نتيجۀ توافقات کلی بين واشنگتن و تھران به بھانۀ مسخره آميز پايان دادن به برنامۀ ھسته  

. ديگر وجود خارجی ندارد چشم دوخته اند) ٨٨-١٩٨٠( که عراق آغازگر آن بود نظامی ايران که از پايان جنگی

  .فريقا تمرکز خواھد داشتااين توافقات روی امنيت اسرائيل به ازای بازشناسی رسمی نفوذ ايران در خاورميانه و 
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شکست . گردد بايد مطرح ٢٠١٥ چ مار١٧با اين وجود، اين موضوع پس از انتخابات قانونگذاری اسرائيل در 

احتمالی بنيامين نتانياھو مشکالت مناسبات بين واشنگتن و تل آويو را حل خواھد کرد و در عين حال برای توافقات 

  .با تھران نيز نقش کاتاليزور خواھد داشت

نان در چنين وضعيتی، برگزيدگان اياالت متحده در پی توافقاتشان در زمينۀ سياست آينده ھستند، در حالی که ھم پيما

  .اروپائی اياالت متحده خودشان را برای ھمآھنگ سازی با سياست جديد اياالت متحده آماده می کنند

  

  جوی سازگار سازی سياسی نزد اياالت متحده و جست

باشد را » خاورميانۀ بزرگ«پس از دو سال سياست نامنسجم، واشنگتن بر آن است تا آنچه را که بايد سياست 

  .ھماھنگ و سازگار سازد

 امريکا اتاق فکری اصلی البی نظامی و صنعتی Rand Corporation، ابر شرکت راند ٢٠١٤بر و اکت٢٢در ) ١

پس از ايجاد اردوگاھی که برای تخريب جمھوری عرب سوريه به . موضع گيری اش را به شکل شگرفی تغيير داد

 اياالت متحده و اسرائيل روی دھد، سقوط راه انداخت، اعالم کرد که از اين پس بدترين وضعيتی که می تواند برای

  ).١(رئيس جمھور بشار اسد است 

، Council on Foreign Relations امريکا، رئيس برجستۀ شورای روابط خارجی ٢٠١٥ جنوری ١٤در ) ٢

 در مورد شکاف در دولت اوباما Leslie Howard Gleb  باشگاه برگزيدگان اياالت متحده، لسلی ھوارد گلب

ً تشکيل يک گروه مانند . در جھان می دانستامريکااد زيرا چنين روندی را تھديدی برای اقتدار ھشدار د  او قويا

). ٢(را برای بررسی مجدد و عميق و جامع سياست خارجی اياالت متحده پيشنھاد کرد »  ھميلتون-گروه بيکر«

 Irag Study( دربارۀ عراق ، يا گروه بررسیBaker-Hamilton ھميلتون - بيکر:   Tradcuteurمترجم [(

Group (ت ده نفره تشکيل شده که أ ھميلتون يا به شکل ساده کميسيون بيکر ناميده می شود از يک ھي- که بيکر

ت عھده دار بررسی و اظھار نظر مستقل در بارۀ وضعيت عراق و جنگ أکنگرۀ اياالت متحده انتخاب کرد، اين ھي

وزير امور خارجۀ قديمی   James   Bakerت مشترکاً به جيمز بيکر أن ھيمديريت اي. اياالت متحده در عراق است

   )].واگذار شده بود ) دموکرات (Lee Hamilton و ھميلتون ) جمھوری خواه(

 Rand Corporation، نيويورک تايمز مقاله ای به پشتيبانی از چرخشی که در ابر شرکت راند جنوری ٢٤در ) ٣

  ).٣( در رابطه با سوريه امريکا و آن را فراخوانی دانست برای تغيير کامل سياست به وجود آمده بود منتشر کرد

از اين پس تضمين امنيت اسرائيل به . ژيک نوين خود را منتشر کردي، دولت اوباما دکترين ستراتبروری ف٦در ) ٤

ی به ھمکاری رژيم ئطقه ی خواھد يک اتحاديۀ نظامی منژيک نوين ميتخريب سوريه تکيه ندارد، بلکه دکترين سترات

ی می تواند به عنوان عاملی برا) عشدا(حد اکثر، امارات اسالمی . ھای سلطنتی مسلمان صھيونيست ايجاد کند

  ).٤(جلوگيری از سوريه به کار برده شود که اين کشور نتواند سر بلند کند و نقش سياسی در منطقه به عھده بگيرد 

اتاق فکری متشکل از دو جبھه  ) NSN( National Security Network، شبکۀ امنيت ملی بروری ف١٠در ) ٥

اخيراً پرونده ای شامل . که می خواھد جغرافيای سياسی اياالت متحده را در سطح عمومی توضيح دھد و منتشر کند

جه حدود چھل نظريۀ کار شناسان را مطرح کرده و نتي. گزينش ھای ممکن در رابطه با امارات اسالمی منتشر کرد

 به کمک عراق و ءامارات اسالمی ابتدا» جلوگيری و سپس تخريب«می گيرد که امر ضروری عبارت است از 

 مشاور قديمی جان کری Rand Beersشبکۀ امنيت ملی توسط راند بيرز . سپس با تکيه به سوريۀ بشار اسد

  ).٥(بنيانگذاری شد، او امروز معاون وزير امنيت ميھنی است
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، دولت اوباما از کنگره درخواست کرد که عليه امارات اسالمی از نيروی نظامی استفاده شود، بروری ف١١در ) ٦

  ).٦(يعنی موردی که نظريۀ سرنگونی رئيس جمھور بشار اسد و تخريب سوريه را به فراموشی می سپارد 

 صرف شام کاری  با تعدادی کارشناس به بھانۀAshton Carter، وزير جديد دفاع اشتون کارتر بروری ف٢٣) ٧

اشتون کارتر .  شنيد، ساعت نظريات آنھا را بی آن که ديدگاه خودش را مطرح کند٥او طی . گردھمآئی تشکيل داد

. را مورد بازرسی قرار دھد) National Security Network )NSNبر آن بود که خودش کار شبکۀ امنيت ملی 

 .Robert Sسفير پيشين اياالت متحده در سوريه رابرت فورد بين افرادی که به ميز شام دعوت شده بودند نه تنھا 

Ford نظامی کارکشتۀ قديمی اتاق ھای فکری دعوت شده بود بلکه کالر لوکارت Clare Lockhartخاطر ه  که ب

 برای Steve Collمناسباتش با جھان امور مالی شھرت دارد، يا رئيس مدرسۀ روزنامه نگاری کلمبيا، استيون کول 

  ).٧(زنی در مورد واکنش ھای احتمالی رسانه ھا نيز دعوت شده بودند گمانه 

  

  دگرگونی ھای عينی در منطقه

  .طی ماه ھای گذشته چند عامل در منطقه تحول يافته است

 و وضعيت  اپوزيسيون ميانه رو در داعش ھضم شده. در سوريه کامالً ناپديد شده است» اپوزيسيون ميانه رو«) ١

يل را تشک» سوريۀ نوين«اياالت متحده ديگر نمی تواند مبارزانی را پيدا کند که قرار بود با آنھا به شکلی است که 

 و امريکا کميتۀ روابط عمومی – AIPACامروز مزد بگير اتاق فکری آيپاک (سفير پيشين رابرت فورد . دھد

پشتيبانی می کرد » سيون ميانه رواپوزي« دھی کرده بود و تا آخر از اين  را سازمان٢٠١١، که تظاھرات )ئيلاسرا

ً موضع گيری خود را تغيير داد از اين پس، او فکر می کند که تنھا اپوزيسيون واقعی در سوريه از جھاد . رسما

سير ). ٨(طلبان تشکيل شده و اگرکمی بيشتر به مسلح کردن آنھا ادامه دھند، موجب بروز خطر بزرگی خواھند شد 

از اکنون به گذشته، به معنای مبارزان متمدن نبود، بلکه به معنای سوری » ون ميانه رواپوزيسي«تاريخ تحول معانی 

البته ھيچ سّری در اين مورد وجود نداشت . ند به کشورشان خيانت کننداھائی بود که با پيوستن به اسرائيل حاضر

دالحکيم بلحاج ليبيائی، يا ابوبکر مانند عب(از آغاز، اين اپوزيسيون عمالً توسط اعضای القاعده ھدايت می شد ). ٩(

در نتيجه، تمام اين رھبران ). ١٠) (به انضمام آدم خواری (را مرتکب شدندو خبيث ترين جنايات ) البغدادی عراقی

  .والن امارات اسالمی ھستندؤامروز از مس

پشتيبانی ھايش ) ریپاسخ گوئی حزب هللا به قتل چندين نفر از رھبران سو (٢٠١٥ جنوری٢٨اسرائيل از تاريخ ) ٢

نھا اسلحه می داد و مجروحان جھاد آطی سه سال و نيم تل آويو به . را از جھاد طلبان در سوريه متوقف کرده است

طلب را در بيمارستان ھايش مداوا می کرد و عمليات نظامی آنھا را با نيروی ھوائی اش پشتيبانی می کرد و ھر بار 

 در  سال اسلحه برای حزب هللا لبنان بوده، ولی عمالً منطقۀ محافظت شدهمدعی می شد که ھدفش جلوگيری از ار

  .مرز بلندی ھای جوالن را با برکناری نيروھای سازمان ملل متحد در اختيارآنھا قرار می داد

 شاھزاده بندر را برکنار کرد، و برای ھمه پشتيبانی از ، پادشاه جديد عربستان سعودی سلمان٢٠١٥ جنوری ٣٠) ٣

رژيم سلطنتی عربستان بر اين اساس از نقشی که در امور تروريسم بين . رات اسالمی را ممنوع اعالم کرداما

 به اين ١٩٧٩ که توسط سازمان سيا پس از انقالب اسالمی ايران در سال کرديالمللی داشت کناره گرفت، يعنی کار

  . سال کار اصلی اش را تشکيل می داد٣٥کشور واگذار شده بود و طی 

 پشتيبانی ھايش را از جھاد طلبان متوقف کرده بروری ف٦نظر می رسد که ترکيه نيز از تاريخ ه به ھمين گونه، ب) ٤

 به ٢١عالوه بر اين، در شب .  داده استء نيز استعفاHakan Fidanو رئيس سرويس اطالعات ملی حکان فيدان 
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ر وارد خاک سوريه شد تا خاکستر سليمان شاه، ، ارتش ترکيه به شکل غير قانونی تا عمق سی کيلومتبروری ف٢٢

در ) ١٩٢١(جا کند که بر اساس منشور آنکارا ه پدر بزرگ بنيانگذار امپراتوری عثمانی را از يادمان گاھش جا ب

ولی با وجود گسترش فوق العادۀ نيروی ارتش، ترکيه با امارات اسالمی که اين منطقه را . سوريه نگھداری می شود

به ترکيه نبردند، بلکه کمی دورتر و ھمچنان در خاک سوريه را يادمان سليمان شاه .  برخورد نکرد،ترل می کندکن

بر اين اساس، ترکيه نشان داد که عليه امارات اسالمی عمل نخواھد کرد و ھمواره بلند پروازی .  گذاشتندیبر جا

  .ھای ضد سوری خود را حفظ کرده است

  

  حدهگزينش ھای احتمالی ايالت مت

  :گوھائی جريان دارد  و در حال حاضر پيرامون شش گزينش در واشنگتن گفت

، نخستين توليد کنندۀ Raytheonتخريب امارات اسالمی، سپس تخريب سوريه، اين ديدگاه کارخانۀ ريتون ) ١

 مشاور قديمی امنيت Stephen Hadleyجھانی در زمينۀ موشک است که از سوی البی گرای آن استفان ھادلی 

جز جنگ برای جنگ بی آن که به منافع ملی ه نظريه چيزی نيست ب. لی در دوران جرج بوش پشتيبانی می شودم

ً در . توجھی نشان دھد اين نظريۀ افراطی از سوی ھيچ يک از سياستمداران پشتيبانی نمی شود، طرح آن صرفا

  . کندرسانه ھا مطرح می گردد تا ترازو به سوی گسترده ترين جنگ احتمالی سنگينی

 به امارات اسالمی به ھدف تخريب سوريه بر اساس الگوی اتحاديه ھائی که طی جنگ ويتنام تشکيل ءبا اتکا) ٢

اين ديدگاه متعلق به رئيس گروه سناتوری نيروھای نظامی جان مکين است، اگر چه سقوط سايگون در سال . گرديد

 در سال طی سال دالر ميليارد ٣٠ تا ٢٠(اھد شد اين گزينش بسيار گران تمام خو.  را فراموش نکرده است١٩٧٥

و موجب مداخلۀ مستقيم ايران و روسيه خواھد شد . و در خطر مخالفت افکار عمومی مردم خواھد بود) ھای متمادی

کس، حتی خود مک کين قادر نيست توضيح دھد که چرا اياالت  ھيچ. و جنگ به ابعاد جھانی گسترش خواھد يافت

  . عملياتی بزند که تنھا بايد به نفع اسرائيل تمام خواھد شدمتحده بايد دست به

تضعيف و سپس تخريب امارات اسالمی با ھمآھنگی بمباران ھای اياالت متحده و يگان ھای زمينی ھم پيمانان به ) ٣

يون سپس استفاده از اين گروه ھای اپوزيس). که وجود خارجی ندارند(» اپوزيسيون ميانه رو « انضمام گروه ھای 

برای . اين گزينش مرتبط است به موضع گيری ضد تروريستی فعلی دولت اوباما. تنھا برای حفظ فشار روی سوريه

 سوری ميانه  اپوزيسيون« با اين وجود بر فرض اين که .  ميليارد بودجه در سال تعيين شده است٩ تا ٤اين گزينش 

 ١٣که طی  متحده به حذف داعش نائل خواھد آمد در حالی را نيز ايجاد کنند، نمی دانيم چگونه ارتش اياالت» رو 

را در افغانستان از بين ببرد، بی آن که از سومالی يا از مداخلۀ کنونی فرانسه در مالی  سال جنگ نتوانست طالبان

  .بگوئيم

روھائی که تضعيف و سپس تخريب امارات اسالمی با ھمآھنگی بمباران ھای اياالت متحده به ھمکاری تنھا ني) ٤

اين گزينش جالبتر از ھمه . قادر به ھدايت جنگ پيروزمندانه در زمين ھستند، يعنی نيروھای نظامی سوريه و عراق

توفان « و اياالت متحده را مانند دوران . نظر می رسد زيرا از پشتيبانی ايران و روسيه نيز برخوردار خواھد شده ب

رت بود به مقام مديريت جھانی باز خواھد گرداند و مطمئناً پيروز عليه عراق وقتی که صدام حسين در قد» صحرا 

با اين وجود، برای اجرای چنين طرحی بايد اردوگاه تبليغاتی برای ابليس نمائی سوريه، ايران و روسيه . خواھد شد

لت اوباما  پشتيبانی می شود و روشن است که با آنچه دوNSNاين گزينش از سوی شبکۀ امنيت ملی . را متوقف کنند

  . نيز انطباق دارد،آرزو می کند
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در اين گزينش، اولويت . محاصرۀ امارات اسالمی، و سپس کاھش تدريجی آن تا اندازه ای که قابل قبول باشد) ٥

  .محافظت از عراق و نبردھای مھم به سوريه منتقل خواھد شد

. ن و اجتناب از گسترش آن استھدف مبارزه عليه امارات اسالمی نيست، بلکه منزوی سازی آ. محاصره) ٦

اين راه حل اقتصادی ترين ولی از . مردمانی که سرزمينشان به اشغال آنھا درآمده به حال خود واگذار خواھند شد

  . پشتيبانی قرار گرفته استد مورKenneth Pollackسوی نازل ترين ھا يعنی کنت پوالک 

  

  نتيجه گيری

، چدر چند ماه آينده، و شايد ھم در پايان ماه مار: را به راحتی پيشبينی کنيم اين عناصر به ما اجازه می دھد که آينده 

اياالت متحده دوباره با سوريه مناسباتش را ترميم خواھد کرد، و کشورھای . واشنگتن و تھران به توافق کلی برسند

ند کرد که بشار اسد نه سرانجام کشف خواھ. اروپائی نيز اين روند را در پيش خواھند گرفت، به انضمام فرانسه

بر اين اساس جنگ در سوريه به پايان خواھد رسيد، ولی نيروھای جھاد طلب توسط . ديکتاتور است و نه شکنجه گر

وقتی تمام ھمه چيز به پايان رسيد، جھاد طلبان بازمانده توسط . يک اتحاديۀ بين المللی واقعی حذف خواھد شد

  .انگ چينی گسيل خواھند شدسازمان سيا به قفقاز روسی يا سين کي

Thierry Meyssan  
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