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  par Thierry Meyssan - نتی يری ميسا

  حميد محوی: برگردان از

   ٢٠١٥ مارچ ١٧

  شاز پشتيبانی شھروندان تا داع
  اتنگنای سازمان سي

) سيا ( در تنگنای گسترش فوق العادۀ امارات اسالمی که خود سازمان سيا مولد آن بود، آژانس اطالعات مرکزی  

شيوۀ بيان تبليغاتی که : رو شده بی سابقه است ه ولی مشکلی که با آن روب. به شکل بنيادی باز سازی خواھد شد

ای استتار حرکات تروريستی زير پرچم دروغين تصور کرده بود، در تماس با مردمی که تا کنون از وجود آنھا بر

از ديدگاه تی يری ميسان، اصالحات سازمان سيا مؤثر . بی اطالع بود به قدرت ايدئولوژيک فوق العاده ای تبديل شد

  .شامات به وجود آورده مديريت کندو اجازه نخواھد داد که ھرج و مرجی را که در : نخواھد بود 

  ٢٠١٥ چ مار١٦ /) سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

   

، رئيس سازمان سيا، نمی تواند درک کند که چرا شھروندان از مزدوران دولت John Brennanجان برنان 

  .اسالمی، با وجود تمام جناياتی که مرتکب می شوند، دفاع می کنند

 و ھنگامی که در امواج دروغ   سازمان سيا پی برد که قادر به تشخيص وضعيت سوريه نيستمبر گذشته،در نو

از ھمه بدتر، . را تشخيص دھد) يعنی مزدوران مسلح(» انقالبی ھا«پردازی ھايش شناور بود، نمی توانست انگيزۀ 

 پشتيبانانی می کردند دست  سازمان سيا نمی توانست به برآوردی از شمار آنھائی که از شورشيان يا از جمھوری

» حرکت حزم« ديديم، اين شکست به وضعيت بدتری انجاميد و جنبش ٢٠١٥ روریبھمان گونه که در پايان ف. يابد
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البته، زندگی ادامه دارد و سازمان . يعنی ارتش رسمی سازمان سيا در سوريه از ھم گسيخت) شورشيان ميانه رو(

  .]جبھۀ شامات[ يعنی در  :»  گردآوری کرده است سيا نيروھايش را در يک فرماسيون جديد

سازمان سيا در ايجاد القاعده و سپس داعش تصور می کرد که با استخدام مزدوران مسلح می تواند مأموريت ھائی 

وليت آن را به عھده بگيرد، و ھرگز تصور نمی کرد که ؤرا به آنھا واگذارد که خودش آشکارا نمی توانست مس

به ھمين علت، . به جد بگيرند رائی ھای نازلی را که برای بيانيه ھا به رشتۀ تحرير در می آورد شھروندان سخن س

ور نظامی غير مسلمانان ناتو طی کس اھميتی برای پرت و پال گوئی ھای اسامه بن الدن قائل نبود که حض ھيچ

  . خسارت شده بوددر سرزمين عربی را توھين به مقدسات می دانست و خواستار جبران» وفان صحراط«

جنگيدن در در نتيجه، برای مزدوران مسلح القاعده . در ھيچ کجای قرآن توجيھی برای چنين نفرينی نخواھيم يافت

نظر نمی رسيد که ه و برای امروز نيز ب. کنار ناتو در بوسنی ھرزگوين در کوزوو ھيچ مشکلی ايجاد نمی کرد

  .باشدر چنين قاعده ای وجود داشته ييدليلی برای تغ

 شروع شد، من بين برخی عناصر مزدور مسلح در ابا اين وجود، از دورانی که جنگ عليه جمھوری عرب ليبي

ً آرزومندی آنھا در بازگشت به شيوۀ زندگی در قرن ھفتم ميالدی،  القاعده می ديدم و می شنيدم که گوئی واقعا

امارات اسالمی به رھبری عبدالکريم حسدی اين موضوع دست کم در مورد سايۀ . است» دوران پيامبر اسالم «

Abdelkarim Hasadiا در شھر درن Dernaaبر اين اساس، از ديدگاه آنان قرن ھفتم شامات .  حقيقت داشت

مسيحی که ھنوز به زبان عربی نيز حرف نمی زدند نبوده، و يا حتی قرن ھفتم فرانسه در دوران شاه داگوبرت 

Dagobertاھند به قرن ھفتم در شبھه جزيرۀ عربی بازگردند که جامعه ای خارج از زمان  نيز نيست، بلکه می خو

را تشکيل می داد و به قول قرآن ترکيبی از بيابان نشينان رياکار و خشن بود که پيامبر اسالم می خواست ساکنان آن 

  .را به دين اسالم دعوت کند

و ( از القاعده پشتيبانی می کردند اھالی سوريه که سپس، طی جنگ عليه جمھوری عرب سوريه، می ديدم که برخی 

، بی آن که انگيزۀ مالی داشته باشند، ھمگی از خانواده ھای خيلی پر جمعيتی بودند که زنان آنھا از )امروز از داعش

عه روی داده بود ھيچ شباھتی به جھان سياست به معنای شکافی که در جام. ل بارداری برخوردار نبودندوحق کنتر

از اين پس، ايدئولوژی شھروندانی که از جھاد طلبان پشتيبانی می کردند به بازگشت به منشأ . مدرن کلمه نداشت

و سازمان سيا که محرک ھمين . اساطيری خالصه می شد، يعنی دوران چوپانان شتر در عربستان قرون وسطی

  . و گسترش قدرت آن بازمانده بوده توده ھا بود، از محاسبايدئولوژی بين

داعش سر نيزه را به سوی سازمان سيا برنگرداند، و مسائل پيش آمده حاصل بازگشت نتايج نامطلوب نبود، بلکه 

 مسخره و نازلی حثبعبارت است از سير تحولی يک گروھک تروريستی که به تشکيل يک دولت انجاميده و توفيق 

  .ين برخی گروه ھای اجتماعی و مردم به حرک ايدئولوژی قدرتمندی مبدل شده استکه ب

شيوۀ سازماندھی که در گذشته در مناطق مختلف جھان . سازمان سيا در مقابل تمام مشکالت دولتی قرار گرفته است

. ط جديد تطبيق دھدپيروزی ھای بسياری را ممکن ساخته بود، ديگر کارکردی ندارد زيرا نتوانست خود را با شراي

سازماندھی کردن يک کودتا و تحريف افکار عمومی توده ھا برای پشتيبانی از يک سازمان تروريستی دو مقولۀ 

  .کامالً متفاوت است

 ماه مشاورت درونی باز سازی کامل ساختار آژانس را اعالم ٤به ھمين علت رئيس سازمان سيا جان برنان، پس از 

  .کرد

  :ه است تا اينجا چنين بود
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  ترئيس اطالعات مأمور تحليل داده ھای گردآوری شده اس) ١

  یمديريت عملياتی، با نامگذاری مجدد سرويس مخفی، مأمور جاسوسی انسان) ٢

  یمديريت امور علمی و فنی، متخصص در بررسی اطالعات علمی و فن) ٣

  .ر مالیول مديريت خدماتی، تدارک تجھزاتی و تأمين اموؤمديريت پشتيبانی، مس) ٤

روشنفکران در بخش اطالعاتی، جنگجويان در بخش : کارمندان بر اساس تخصص و مھارت تقسيم بندی شده بودند 

ی يک بخش معاونت و ھمکاری االبته، ھر بخشی دار. عملياتی، رياضی دانان در بخش علوم و سازماندھی پشتيبانی

ت، ولی به طور کلی ھر بخشی در رشتۀ با تخصص ھای متنوع ديگر بود که در اجرای طرح ھا شرکت داش

  .خاصی سازماندھی شده بود

 به عنوان CIAبه ما نشان داد که سازمان سيا  Edward Snowden سنودن  شده توسط ادوارد ءپرونده ھای افشا

خود اختصاص داده ه  را بدالر ميليارد ١٤،٧ معادل   بودجه ای٢٠١٣مھمترين آژانس اطالعاتی جھان در سال 

 آژانس ١٦ولی بايد دانست که سازمان سيا تنھا يکی از ). ی دو برابر کل بودجۀ جمھوری عرب سوريهيعن(است 

  .اطالعاتی فعال در اياالت متحده می باشد

بود، ولی  کوتاه سخن، با تمام اين پول ھا و مھارت ھا، سيا آمادۀ تسلط بر اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی 

  . سال پيش از ھم فروپاشيد٢٥ازی داشته باشد، در شوروی بی آن که به کمک سيا ني

 در بطن ١٩٨٦برای متحول ساختن آژانس، جان برنان تصميم گرفت الگوی مرکز ضد تروريستی را که در سال 

 ٢٤«الگوی بسيار پيشرفته که در سريال تلويزيونی : بخش عملياتی ايجاد شده بود، به شکل عمومی گسترش دھد 

ه ی با شگفتی تمام بئ چند منظوره طعۀقاين . ای نمايشی آن به تماشای عمومی گذاشته شدصحنه پردازی ھ» ساعت

از اين پس سازمان سيا می تواند ھر فردی را در ھر نقطه از . زمان پاسخ گفتتمام پرسش ھائی که مطرح بود ھم

  .ين ببردازب جھان مکان يابی کند و او را ظرف مدت کوتاھی برای رضايت خاطر خطير کاخ سفيد 

 بارک اوباما ھر روز به پناه گاه زير زمينی اش می رود تا اھداف پھپادھايش را امريکاو می دانيم که رئيس جمھور 

  .ن و تنظيم کندييبرای به قتل رساندن ھر فردی که بخواھد در ھر زمان و مکانی، و در ھر نقطه از سيارۀ زمين تع

اصلی عبارت است از انتقال سرويس اطالعاتی به دوران فن آوری به گفتۀ جان برنان، بی ھيچ ابھامی موضوع 

 مرکز در ھر يک از مناطق ١٦در نتيجه آژانس بايد پيرامون . ، ماھواره ھامپيوتریکدستگاه ھای : ھای نوين 

  .جھان و در راستای اھداف متنوع عمومی به سرعت باز سازی شود

ر و تبديل جمله پردازی ھای کودکانه به ييوانست تحول و تغولی بر چه اساسی الگوی مرکز ضد تروريستی می ت

  ؟ايدئولوژی نيرومند را درک کند 

ولی پشتيبانی ھائی که . دولت ھا منشأ می گيرد، تجھيزات نظامی و پول  از پشتيبانی ءموفقيت امارات اسالمی ابتدا

رتباطی نه با قرآن دارد و نه با از سوی برخی سوری ھا و يا برخی عراقی ھا شامل حال امارات می شود ھيچ ا

بلکه شورش يک شيوۀ زندگی در جامعه ای خشن و مرد ساالر در حال زوال می باشد که عليه شيوۀ . مبارزۀ طبقاتی

چنين تحولی در اروپا با . ل زاد و ولد بر پا شده استوزندگی بر اساس احترام متقابل بين زن و مرد و حق کنتر

 در ايران ءاين تحول ابتدا.  جھانی تحقق يافت بی آن که نيازی به جنگ بيشتری باشدمھاجرت روستائيان و دو جنگ

 در دوران امام خمينی با موفقيت چشم گيری صورت گرفت و به تدريج به جھان عرب گسترش ٨٠طی سال ھای 

و شيعه ھيج ھی شناسانه بين سنی ی منازعه ای که با اختالف نظر اليافت و سرانجام روی داعش فرود آمد، يعن

  .ارتباطی ندارد
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مثل ھميشه، اياالت متحده فکر می کند که مشکالت به کمک پيشرفت ھای . مابقی رويدادھا پيشبينی پذير خواھد بود

  .را درک خواھد کرد» خارميانه« وضعيت مپيوتریک به دستگاه ھای ء و با اتکا فنی حل خواھد شد

گذاری شده می تواند ھرج و مرج ويرانگری را درک کند که در ولی چگونه اياالت متحده که دو قرن پيش بنيان

 و صحرا نشينان — بربرھای مصنوعی —قديمی ترين تمدن جھان تحريک کرده است ؟ چگونه اياالت متحده 

: خليج می توانند مردمانی با قدمت تاريخی شش ھزار ساله را سازماندھی کنند ؟ زيرا اين است اسرار شامات 

، ھر يک با تاريخ خاص خود، زبان و مذھب خاص خود، زبان مشترکی را با لھجه ھای مختلف مردمانی متنوع

ناصری ھا، بعثی ھا تالش کردند تا اين موزائيک را به نيروی ). ١(حرف می زنند و با يکديگر ھمکاری می کنند 

ازغير عرب ھا  ودند که اکثراً به وسيلۀ مردمانی ب» ملت عرب « آنھا در پی تشکيل . سياسی يکپارچه ای تبديل کنند

اين ھمان طرح سياسی است که . از آن بر جا مانده است» جمھوری عرب سوريه«رؤيائی که تنھا . تشکيل شده بود

توسط داعش مورد حمله قرار گرفته و چنين تمدنی است که امروز از سوی شھروندانی که از آن دفاع می کنند 

  .تھديد شده است 

ای تک قومی را به سھولت می توان تسخير کرد، ولی آنھا در گذشت زمان آموخته اند که تنوع در حالی که دولت ھ

عالوه بر اين به ھمين علت بود که آنھا بازماندۀ جھان قديم را . و ادغام ترفند مخلوط آنھا را شکست ناپذير می سازد

  .ا را از درون چنگ می زنندحفاظت کردند، باز ماندگانی که امروز عليه خود آنھا شوريده اند و آنھ

ئی می توانست پيشبينی کند که جوانان اروپائی نيز به ياد حسرت آميز تاريخ قديمی، امريکاچگونه سازمان سيای 

گروه گروه به وسعت ده ھا ھزار به داعش خواھند پيوست تا جلوی حرکت زمان را بگيرند و آثار ھنری ھزاران 

  ؟ساله را تخريب کنند 

 نشان داد که چند شھروند مصمم می توانند پيشرفته ترين ارتش جھان را به ٢٠٠٦شکست اسرائيل در لبنان در سال 

اگر سنجۀ تمدن را بر اساس پيشرفت فنی بدانيم اشتباه . انسان بر ماشين ھا تسلط يافته است. شکست آشنا سازند

ھا درک ھر چيزی را ممکن می سازد، يا شرايط تسلط ، کامپيوترمپيوتریکبزرگی مرتکب شده ايم، که دستگاه ھای 

حداکثر می توانند حجم فوق العاده ای اطالعات را جمع آوری کنند، از بين آنھا دست به گزينش . را فراھم می سازد

جز ه بی گمان بازسازی آژانس به تمام پرسش ھای روز پاسخ خواھد گفت، ولی ب. ھائی بزنند و نتيجه بگيرند

  . برای فردا مطرح خواھند بودپرسش ھائی که

اياالت متحده و اروپائی ھا نمی توانند بپذيرند که ملت ھائی را که استعمار کرده بودند عقب ماندگی ھای فنی خود 

آنھا به محدوده ھای . را جبران کرده اند در حالی که خود آنھا عقب ماندگی ھای تمدنی خود را جبران نکرده اند

 - . تأثير بگذارند، و نمی توانند روی ھرج و مرجی که ناخواسته به آن دامن زده اندرو شده انده خود شان روب

  -تکيه از پورتال

   

   :يادداشت

زبان کردی، ارمنی، : زبان عرب زبان مشترک اھالی شامات است، ولی زبان ھای ديگری نيز رايج می باشد ) ١

  .تقريباً ھيچ يک از سکنان آن از ديدگاه قومی عرب نيستند. ترکی، آرامی، سيرياک، عبری و غيره

  :لينک منبع  

http://www.voltairenet.org/article186993.html  

  :لينک متن فارسی در بخش فارسی شبکۀ بين المللی ولتر 
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http://www.voltairenet.org/article187063.html  

 

   هگاھنامۀ ھنر و مبارز

La CIA dépassée   

par le soutien de civils à Daesh  

 


