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  اياالت متحده در نقطۀ بحرانی حمله به سوريه
 و تخريب و اشغال نظامی سوريه فراخوانده اندبرای تجزيه  تصميم گيرنده ھا واشنگتن را

 

 نيستند که سياست ھائی را که سرنوشت آنھا را ئی آنھاهبی آن که افکار عمومی آگاه باشد، در اصل سياستمداران برگزيد

ی به طريق اولی، اين اتاق ھا و گروه ھا. ن می کننديي تع،به عنوان ملت به  سرنوشت ژئوپوليتيک جھان پيوند می زند

 تيم ھای تصميم —فکری ھستند که از سوی شرکت ھای بزرگ و سرمايه ھای مالی بزرگ تأمين مالی می شوند 

ً غير انتخابی که انتخابات را بر پا می کنند و پرونده ھائی را تھيه می کنند که متعاقبا به خدمت بنياد قرادادھای ۀگيرند

 آن را دريافت کرده و رسانه ھا نيز تا حد اشباع آن را تکرار »قانونگذاران«حقوقی گرفته می شود که از سوی ديگر 

 .می کنند

ًپرونده ای سياسی از اين نوع اخيرا توسط گروه فکری که به شکل تأسف باری شھرت دارد، يعنی مؤسسۀ بروکينگ 

US Brookings Institution نوشته شده، اين پرونده با تيتر زير منتشر شده است :  

Towards a regionalized strategy for a confederal country: Deconstructing Syria   

ين تبار آشکار بی آن که پنھان کاری شده ا]. ژی منطقه ای برای ايجاد کشور مؤتلفهيبه سوی سترات: تجزيۀ سوريه [

 شده، و بر آن است تا کشور و ملتی مستقل و حاکم را که در ھزاران کيلومتری سواحل ءباشد تاريخ گذاری و امضا

 به سر می برد به تدريج تسخير کند، چنين واقعيتی نشان می دھد که در اين قرن بيست و يکم تا چه اندازه امريکا

  .ن سمج و خطرناک استامپرياليسم مدر
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سرازير کردند که در » ميانه روھا«ر به حساب الاياالت متحده ميلياردھا د: گروه مسلح دولت اسالمی به عنوان بھانه 

  اقع وجود خارجی ندارندو

 برای آموزش و تجھيزات نظامی مبارزانی که دالرنويسنده ھای اين پرونده کتمان نکرده اند که اياالت متحده ميلياردھا 

د ئيآنھا تأ. برای تقويت منازعات ويرانگر در ابعاد بيش از پيش منطقه ای به کار گرفته شده بودجه اختصاص داده است

تا بيش از پيش اسلحه، پول نقد و نموده  متحده در اردن و ترکيه عضو ناتو عمليات ھائی را پشتيبانی کرده اند که اياالت

  .مبارز در جنگی تزريق کند که تا اين جا به اندازۀ کافی ويرانگر بوده، ولی بايد در حال گسترش عمليت نظامی باشند

 پردازند، بی آن که دربارۀ منابع مالی و تجھيزات می) داعش(» دولت اسالمی«سپس به تشريح باال آمدن به اصطالح 

 به شکل پول نقد، دالرخوانندگان بی ھيچ مشکلی درخواھند يافت که اگر اياالت متحده ميلياردھا . نظامی چيزی بنويسند

ر ھزينه کرده است که در واقع د» ميانه رو « اسلحه و آموزش نظامی برای پشتيبانی از جبھه ھای مختلف با برچسب 

 النصره از شبکه ةصحنۀ واقعی جنگ وجود خارجی ندارد، پشتيبانی بزرگتری برای ايجاد و حفظ دولت اسالمی و جبھ

را به شکل بی رقيب ھدايت می » اپوزيسيون« بودجه اختصاص داده است که به اعتراف مؤسسۀ بروکلين ،ھای القاعده

  .کند

 مناطق عملياتی اياالت متحده ھدايت می شود، در ترکيه و در ًدر واقع، خطوط تدارکاتی دولت اسالمی  مستقيما به

 سازماندھی کرده بود و ٢٠١١اردن، زيرا ھمين دولت اسالمی و القاعده است که غرب پيش از انفجار جنگ در سال 

  . بر اساس آن تنظيم کرده بود، به انضمام اردوی اخيرً ژی اش را نيز طبيعتايسترات

  

به گفتۀ ھمه، به انضمام گروه ھای فکری و رسانه ھای بزرگ، سرزمين گروه مسلح دولت اسالمی شامل : تصوير 

اين .  گسترش يافته استامريکاز اردن کشور ھم پيمان اياالت متحدۀ داالنی است که تا ترکيه کشور عضو ناتو و تا مر

. دو کشور ميزبان انبوھی از نظاميان و مستشاران سازمان سيا و نيروی ھای ويژۀ اياالت متحده و ناتو می باشد

 آن به ساخته وپرداخته و ادامۀ غرب است و ادامۀ حيات) داعش) (يا امارات اسالمی(روشن است که دولت اسالمی 

 .يمن تدارکات دائمی از اين دو پايگاه عملياتی امکان پذير بوده و ھست

  

  حملۀ اشغالگرانۀ اياالت متحده به سوريه

پس از تجھيز نظامی و تأمين مالی تروريست ھای القاعده که يک منطقۀ تمام عيار را به تصرف خود درآوردند، اياالت 

رج و مرجی که به وجود آمده برای توجيه اجرای طرحی که از آغاز داشت متحده ھم اکنون پيشبينی کرده است که از ھ

ل را به واستفاده کند، در حالی که روشن شده بود که دولت سوريه نه تسليم خواھد شد و نه سرنگون، و مناطق کنتر

  .می نامد» مناطق حفاظت شده « وجود بياورد که امروز مؤسسۀ بروکلين آن را 

ًد شدند می توانند از نيروھای نظامی اياالت متحده ميزبانی کنند که متعاقبا سرزمين ھای سوريه با وقتی اين مناطق ايجا

مداخلۀ نيروھای ميانجی و ھم پيمان پاکسازی خواھد شد يعنی نيروھای کرد و گروه ھای مبارز القاعده در شمال و 

مؤسسۀ .  جنوب عمليات انجام می دھندمزدوران مسلح و تروريست ھای خارجی که در طول مرز اردن و سوريه در

بروکلين حتی دورتر می رود و اعالم می کند که تعدادی از اين مناطق توسط جھاد طلبان افراطی ايجاد شده ولی 

  .به نوعی تخفيف داده شده است» ايدئولوژی ناب«شاخص ھای 
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در محافل . غرب تنھا اندکی پشتيبانی از القاعده و دولت اسالمی را از اذھان عمومی پنھان داشته است: تصوير 

در ھر  Wall Streetسياستمداران، موضوع مرتبط به کار بست القاعده برای تجزيه و تخريب دشمنان وال استريت 

 .نقطه از جھان موجب ھيجان خاصی می شود

 اياالت متحده در آنجا مستقر شدند، ارتش عرب قطعاتاياالت متحده می پندارد که وقتی اين سرزمين را اشغال کرد و 

مؤسسۀ . سوريه شھامت حمله به آنھا را نخواھد داشت زيرا ا ز واکنش مستقيم اياالت متحده عليه دمشق بيم خواھد داشت

  ) :درشت نمائی ھا از من است(روکلين در پرونده اش نوشته است ب

نظريه اين است که برای ايجاد مناطق حفاطتی بايد به عناصر ميانه رو معتبر در داخل سوريه وقتی برای چنين عملياتی 

 ديگر نيروھای يروھای سعودی، ترکيه، بريتانيا، اردن وننيروھای اياالت متحده، حتی . آمادگی پيدا کردند کمک کرد

 در اين. عرب به عنوان پشتيبانی عمل خواھند کرد، نه تنھا از طريق ھوا بلکه در زمين و به کمک نيروھای ويژه

ژی بايد از مناطق صحرائی سوريه استفاده شود که ايجاد مناطق حفاظتی را ممکن می سازد و از اين نقاط می يسترات

ی فنی، گشتی ھا، و ديگر روش ھا برای استقرار تحت نظر داشته باشند و توان تمام حرکات دشمن را به کمک ابزارھا

  .نيروھای ويژۀ بيرونی می توانند به مبارزان سوری در محل کمک رسانی کنند

اگر اسد تا اين اندازه احمق باشد و به مناطق محافظت شده حمله کند، و حتی اگر موفق به عقب راندن نيروھای ويژۀ 

ًان قدرت نيروی ھوائی اش را طی پاسخ تالفی جويانه که متعاقبا توسط ھمين نيروھا صورت بيرونی شود، بی گم

خواھد گرفت تضعيف خواھد کرد، يعنی رويدادی که موجب محروم ماندن از تنھا برتری نظاميان سوری نسبت به 

  .ند خيلی کمی وجود دارد که دست به چنين کاری بزدر نتيجه احتمال. خواھد شددولت اسالمی 

در يک جمله، مؤسسۀ بروکلين اعتراف می کند که دولت سوريه عليه مردم کشور خودش در جنگ نيست، ولی عليه 

ژھای غربی از تھديدی که به يروشن است مؤسسۀ بروکلين، سياستمداران و ديگر سترات. دولت اسالمی مبارزه می کند

قيم نظامی استفاده می کنند و چنين شگردی به آنھا اجازه دولت اسالمی نسبت می دھند به عنوان اھرم برای مداخلۀ مست

  .خواھد داد تا تمام سرزمين سوريه را اشغال کنند

  

  حمله می تواند موفقيت آميز باشد ولی نه برای ھمپيمانان اياالت متحدۀ امريکا

ن مناطقی را داشته باشد و  مستلزم اين امر ھست که قابليت اشغال چنيه از سوی اياالت متحدءطرح به طور کلی در ابتدا

بتواند در آنجا مستقر شود و سپس بايد بتواند اين مناطق را به شکل مناطق مستقل در رابطۀ مفصلی با يکديگر قرار 

فريقای شمالی در دولت اًامروز کامال آشکار است، در » ايجاد ملت ھا«تالش ھای مشابه توسط اياالت متحده برای . دھد

  .فھرست طوالنی خواھد بود... ، در عراق ھمسايۀ جنوبی سوريه، در افغانستان، در سومالیااز خط خارج شدۀ ليبي

نين طرحی، چه در رابطه با اقداماتی که بی ھيچ اعتباری و تنھا با تکيه به نيروی نظامی صورت چجنون آميز بودن 

کشور اعتماد کرده اند، يعنی کشوری که در گرفته، چه در رابطه با آنھائی که به اندازه کافی احمق بوده اند که به اين 

، رفت و برگشت اسطح جھانی نواری از تخريب و ويرانی دولت ھای ورشکسته بر جا گذاشته از ويتنام جنوبی تا ليبي

  .تنھا می تواند عظيم باشد

 و به تحقق قولبا اين وجود نمی تواند . ژی می تواند تخريب سوريه را تکميل کنديًتقريبا روشن است که اين سترات

  .دست آوردن ھمکاری بازيگران ضروری برای توفيق آنه نجامد، خاصه برای بقرارھای ديگر اياالت متحده بي
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ً و ناتو تحت تسلط القاعده به سر می برد که اخيرا خود را دولت امريکاتوسط اياالت متحدۀ » دهآزاد ش «اليبي: تصوير 

دعاوی تصميم گيرنده ھای اياالت متحده که اشغال تدريجی سوريه را به شکل ديگری تعريف می . اسالمی ناميده است

 .جز تردستی شرورانهه کنند چيزی نيست ب

ايران و حزب هللا، و به ھمين گونه روسيه و چين و ديگر ملت ھائی که در تھديد سلطه ًمطمئنا سوريه و ھم پيمانانش، 

جوئی غرب به سر می برند می توانند دست به اقداماتی بزنند و برای استقرار نيروی ھای اياالت متحده مانع ايجاد کنند 

 بھانۀ گله ھای داعشی برای اقدامات تا اينجا، اياالت متحده از. و طرح اشغال خزندۀ سوريه را به شکست بکشانند

نظامی در خاک سوريه بھره برداری کرده اند، يعنی اقداماتی که بر اساس طرح و برنامۀ پيشبينی شده به مرحلۀ بعدی 

  .اشغال تدريجی ھدايتشان کرد

حضور . زدافزايش نيروھای حافظ صلح خارج از ناتو در سوريه می تواند قاطعانه طرح غرب را با شکست مواجه سا

نقاطی که » منطقه«نيروھای ايران، لبنان، يمن، افغانستان يا ديگر نيروھا در تمام سوريه و به ويژه در حاشيۀ مرز 

 را با يک برخورد بين المللی مواجه سازد که به امريکااياالت متحده می خواھد ايجاد کند، يعنی طرحی که می تواند 

  .و نيروی ضروری برای چنين کاری را نيز در اختيار ندارندھيچ عنوان در خواست سياسی آنھا نيست 

در تحليل نھائی، قابليت سوريه و ھم پيمانانش برای تشکيل يک نيروی بازدارنده و مقابله عليه تجاوز اياالت متحده به 

ھای سوريه، و در عين حال قطع خطوط لوژيستيک که به کمک رسانی ھای اياالت متحده به دولت اسالمی و گروه 

اين اقدامات می تواند ادامۀ حيات سوريه را . تروريست فعال در سوريه اختصاص يافته، و به ھمين گونه در عراق

  .تضمين کند

  

  :لينک منبع در مرکز مطالعات جھانی سازی 

-les-syrie-la-de-linvasion-dentreprendre-point-le-sur-usa-les/ca.mondialisation.www://http
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