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  سقوط پاليمرا

  و فروپاشی تعادل جغرافيای سياسی در شامات
La chute de Palmyre renverse l’équilbre géopolitique au Levant  

به وجود آورده وضعيت به شکل وخيمی درآمده است، يعنی » جادۀ ابريشم«در شامات با شکافی که امارات اسالمی در 

يا از راه ديرالزور و حلب، يا از راه : دو گزينش بيشتر وجود ندارد . بسته شدن راه عبور ايران به دريای مديترانه

در نتيجه . ً بسته شده، و دومی اخيرا به ھمين سرنوشت دچار شده است٢٠١٣نخستين راه از آغاز . ميرا و دمشقپال

 .سقوط پالميرا پيامدھای شگرفی در کل تعادل منطقه خواھد داشت

  ٢٠١۵ ی م٢۵ /)سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

 

وريه اختصاص داده اند، يعنی وضعيتی که از دوسال در روزھای اخير، نشريات غربی صفحات نخست خود را به س

روزنامه نگاران از پيشرفت امارات . يميائی در غوطه و طرح مداخلۀ ناتو بی سابقه بوده استکپيش طی بمباران 

  .اسالمی اظھار نگرانی کرده و در مورد احتمال تخريب شھر باستانی پالميرا نيز ھشدار داده اند
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 آشنا باشند که در قرن سوم از ضعف رم وقتی که گل ھا آزاد شده بودند زنوبياه با تاريخ ملکه ولی اندک ھستند افردی ک

 نه تنھا سوريه را آزاد کرد زنوبياملکه . دست گرفته استفاده کرد و پسرش را امپراتور ناميد و خود او ادارۀ امور را ب

پايتخت او . آزاد کردنيز ايران را از حتی بخشی بلکه مردم مصر، فلسطين، اردن، لبنان، عراق، بخشی از ترکيه و 

پالميرا شھری بسيار زيبا و دروازه ھای آن نيز به روی تمام مذاھب باز بود، اين  دوران برای جادۀ ابريشم به دوران 

را  با کودتا در رم انسجام امپراتوری اورلياننرال جولی، . شکوفائی تبديل شد که مديترانه را به چين متصل می کرد

 را در ھم شکست، سپس امپراتوری گل ھا، و سپس به آزادی مذھب خاتمه زنوبيا دستگاه ملکه ءباز سازی کرد و ابتدا

اين داستان شکوھمند، پالميرا را به نماد مقاومت شام در . داد و آئين خورشيد را تحميل کرد و خود را نيز خدا ناميد

  .خشيدمقابل امپرياليسم غرب در دوران خود ارتقاء ب

با اين وجود طی ھمين . می توانيم از اھميتی که رسانه ھای غربی برای سقوط پالميرا قائل شده اند شگفت زده شويم

پيشروی داعش به .  صورت گرفته استاھفته مھمترين پيشروی ھای داعش نه در سوريه و نه در عراق بلکه در ليبي

با اين وجود، . ری با پنج برابر جمعيت شھر پالميرا در سوريهانجاميد، شھ) بين طرابلس و بنغازی(سقوط شھر سيرت 

 گزارش می دادند و ھم اھمين روزنامه نگارانی که به شکل گسترده طی دو ماه گذشته از وضعيت ھرج و مرج ليبي

چ زمان برای جلوگيری از انتقال پناھندگان و مھاجران از نيروھای نظامی اروپا درخواست مداخله کرده بودند، ھي

، داعش به فرماندھی عبدالحکيم اواقعيت اين است که در ليبي. مطلبی دربارۀ اين پيشروی ھای داعش منتشر نکردند

 ی م٢وزارت امور خارجۀ فرانسه روز . بلحاج عمل می کند که حاکم نظامی طرابلس و تحت پوشش ناتو می باشد

  .بال به عمل آوردً داعش در پاريس رسما استقه از عبدالحکيم بلحاج فرماند٢٠١۴

داعش نيمی از سرزمين «برای مھيج ساختن رويداد، روزنامه نگاران غربی جملگی بر اين باور ھستند که از اين پس 

با اين وجود، نقشه ای که آنھا نشان می دھند در تضاد باگزارشاتی قرار می گيرد . »ل خود داردوسوريه را تحت کنتر

  .یئل منطقه ووی چند شھر و جاده و نه کنترل روکه منتشر کرده اند، يعنی کنتر

با واقعيات رويدادھا تالقی پيدا نمی کند بلکه ابزاری » خاورميانۀ بزرگ«روشن است که تنظيم گزارشات مرتبط به 

  .است برای توجيه سياست ھای جاری

  

  داعش و اھميت پالميرا

بوده باشد و غربی ھا پس از کشتار چندين ميليون ما اميدواريم که ابراز احساسات برای سقوط پالميرا از صميم قلب 

اين احساسات فرمايشی . ولی ما گول نمی خوريم. انسان طی دھۀ گذشته در اين منطقه سرانجام به اين جنايات خاتمه دھد

در صورتی که واشنگتن ھمچنان خواھان امضای قراردادی . ھدفش توجيه واکنش نظامی عليه و يا به نفع داعش است

  . نشسته بود، چنين مداخله ای ضرورت خواھد داشتمذاکرهه برای آن طی دوسال با تھران به است ک

در واقع، ھمان گونه که ھميشه يادآور شده ايم، داعش توسط اياالت متحده و با پشتيبانی ترکيه، رژيم ھای سلطنتی خليج 

ًر ھفتۀ اخير رسما توسط آژانس اطالعات اين موضوع به ويژه در پرونده ای که د. و اسرائيل به وجود آمد) فارس(

کاربران می توانند اين پرونده را با لينکی که در اين صفحه . ّدفاعی از حالت سری بيرون آمده بر ھمگان آشکار است

  . دريافت دارند،ضميمه شده

را متھم به ايجاد اين سازمان دانسته اند و گوئی که او می » درژيم بشار اس« ابله که انروزنامه نگاراز خالف برخی 

ندازد و آن را به راديکاليسم بکشاند، ولی آژانس اطالعات دفاعی کاری بين اپوزيسيون ھا اختالف بيخواسته با چنين 

  .ژيک دارديًاياالت متحده مشخصا اعالم داشته است که امارات اسالمی برای اياالت متحده عملکرد سترات
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ًپرونده ای که از وضعيت سری رسما بيرون آمده، به تاريخ   به شکل گسترده در مجموع دولت اوباما ٢٠١٢ت گس ا١٢ّ

اگر وضعيت تحول يابد، امکان ايجاد حاکميت «: شناخته شده بوده و به روشنی طرح ھای واشنگتن را اعالم می کند 

، موضوعی که )حسکه و ديرالزور(، در شرق سوريه سلفی وجود خواھد داشت، که به رسميت شناخته شود يا نه

است، تا رژيم سوريه را ] و ترکيه) فارس(دولت ھای غربی، دولت ھای خليج [ًمشخصا ھدف پشتيبانی ھای اپوزيسيون 

  .»منزوی سازد) عراق و ايران(ژيک گسترش شيعه يبه عنوان عمق سترات

ات اسالمی به تصميم کنگرۀ اياالت متحده و بر اساس طرح رايت در ھمان گونه که پيش از اين نيز بارھا گفته ايم، امار

موضوع اين بود که يک منطقۀ کرد و يک منطقۀ سنی بين مرز سوريه و .  ايجاد شد٢٠١۴ جنوریگردھمآئی مخفی در 

رالزور برای اجرای اين طرح کارمندان بزھکار شھر دي. عراق ايجاد کنند و ھدف از چنين طرحی بستن راه ابريشم بود

  .را خريداری کردند و بی آن که گلوله ای شليک شود آن شھر را به تصرف خود درآوردند

اين . را به مديترانه وصل می کرد) پايتخت قديمی چين(» شی آن« از راه ھای ارتباطاتی ه ایاز دوران باستان، شبک

اين راه . ور و حلب، يا از راه پالميرا و دمشق مرتبط می ساخت، يا از راه ديرالزبحرراه ايران را نيز از راه صحرا به 

برای لوله ھای انتقال حال امروز برای ارسال اسلحه به سوريه و حزب هللا لبنان مورد استفاده قرار می گيرد و در عين 

  .در نظر گرفته شده است) سوريه(به الذقيه ) ايران(گاز از مخازن فارس 

ژيک منطقه بوده يانی شکوھمند بر جا مانده نيست، بلکه يکی از قطعات ستراتتنھا آثار باست» شھرک صحرائی«پالميرا، 

به ھمين علت آنھائی که می گويند ارتش عرب سوريه از اين قطعه دفاع نکرده . که در توازن نيروھا به حساب می آيد

رد کشور شده اند برخورد در واقع، اين ارتش مثل ھميشه در روياروئی با مزدوران مسلحی که وا. است در اشتباه ھستند

ارتش عرب سوريه ھر بار که آنھا در گروه ھای کوچک و . يعنی با اجتناب حداکثر از تلفات بين شھروندان: کرده است 

به پيش می آيند عقب نشينی می کند و وقتی گروه ھای کوچک به شکل ) به يمن خدمات اطالعاتی غرب(ھمآھنگ 

  .می بردمنسجم مستقر می شوند به آنھا حمله 

. گاه عليه جھاد طلبان مبارزه نکرد  ايجاد شد، ھيچ٢٠١۴ت گسکه توسط اياالت متحده در ااتحاديۀ بين المللی ضد داعش 

 عکس موضوع پرتاب اسلحه و مھمات با چتر برای امارات اسالمی نه يک بار بلکه بيش از چھل بار صورت گرفته هب

 دولت اعالم کرده است که نسبت به داعش نفرات بيشتر و سالح ٢٢ از سوی ديگر، اتحاديۀ مذکور متشکل از. است

ولی چنين نيروئی تا کنون نه تنھا موجب عقب نشينی امارات اسالمی نشده بلکه به . ھای پيشرفته تری در اختيار دارد

  .ل خود گرفته استوروشنی می بينيم که داعش پيوسته جاده ھای تازه تری را نيز تحت کنتر

  

  نافع اياالت متحدهتحول در م

 .James Hھمان گونه که گزينش سرھنگ جيمز بيکر . ژی اش را تغيير داده استيدر ھر صورت، واشنگتن سترات

Bakerژی ھرج و مرج به پايان رسيده ي جديد پنتاگون نشان می دھد، از اين پس فصل ستراتيستژي به عنوان سترات

مبتنی بر دولت ھای با ثبات بازگشته و برای امضای توافقنامه با ايران اياالت متحده به بينش امپراتوری کالسيک . است

  .  از امارات اسالمی تخليه کندجون ٣٠بايد شامات را تا 

اردوی تبليغاتی گسترده در مورد سقوط پالميرا می تواند مرحلۀ آماده سازی افکار عمومی برای مداخلۀ نظامی واقعی 

در پاريس )  سازمان بين المللی٢و ( عضو اتحاديۀ ضد داعش ٢٢ گردھمآئی اين موضوع راستای. عليه داعش باشد

تا آن روز، پنتاگون بايد تصميم بگيرد که آيا امارات اسالمی را از بين .  برگزار خواھد شدجون ٢خواھد بود که در 

 از جھاد طلبان وجود سه مقصد برای اين گروه. جا خواھد کرده خواھد برد و يا اين گروه را برای اھداف ديگری جاب

  .فريقای سياه يا به قفقازستانا، اانتقال آنھا به ليبي: خواھد داشت 
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 نخواھد کرد و جنگ اوج خواھد گرفت زيرا سقوط پالميرا به دست جھاد ءدر غير اين صورت، ايران توافقنامه را امضا

. ون ھای اورليان در عھد رم باستانطلبان ساخت غرب ھمان نتايجی را در بر خواھد داشت که تسخير آن توسط لژي

 فلسطين را تھديد می – لبنان – سوريه -يعنی اتحاديۀ ايران» محور مقاومت«امارات اسالمی از ھم اکنون ادامۀ حيات 

  .حزب هللا در نظر دارد بسيج عمومی اعالم کند. کند

  

 

 


