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 Political سياسی

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

  ٢٠١٥ اگست ١٣
 

  سوريه، ھنر بيان و حقيقت
Syrie, rhétorique et vérité  

بين المللی زمزمۀ مبھمی راه انداخته اند و از آغاز عمليات نظامی اياالت متحده عليه از دو ھفتۀ پيش، رسانه ھای 

 و دوستانش را برای تخريب John Allenنرال جان آلن جتی يری ميسان که پيش از اين توطئۀ . سوريه حرف می زنند

او توضيح می . ی می پردازدئوغ رسانه  کرده بود، در اينجا دوباره به پوچی اين درءتوافقات اياالت متحده و ايران افشا

ژيک روسيه و چين از يک سوريۀ الئيک قابل معامله نيست و نمی توان بر سر آن چانه يدھد که چرا پشتيبانی سترات

 .زنی کرد

  ٢٠١٥ت گس ا١٠/)سوريه(دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر

  

  نرال آلن در اسپن انجمن امنيتیج

يجاد يک منطقۀ امنيتی توسط واشنگتن و آنکارا در سوريه خبر داد که می بايستی  نيويورک تايمز از اجوالی ٢٧در 

کمی بعد کاخ سفيد اين ). ١(مکانی باشد برای سکنا دادن مردم آوارۀ سوريه که ھم اکنون در ترکيه به سر می برند 

نرال جان آلن و در عين جی در مقالۀ پيشين توضيح داده بودم که نيويورک تايمز از سو. گزارش را مردود اعالم کرد

حال از سوی فرستادۀ ويژۀ اتحاديۀ بين المللی ضد داعش و به ھمين گونه از سوی دولت موقت ترکيه گزارشات 

 آلن دوبار در توطئه عليه صلح سوريه جنرالدر آن مقاله يادآوری کردم که پيش از اين ). ٢(مسمومی دريافت کرده بود 
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نيز در سه سال پيش از اين ، و رئيس جمھور اوباما ٢٠١٤مبر دس و ديگری در  ٢٠١٢ جونشرکت داشت، يکی در 

  . می خواست او را بازداشت کند٢٠١٢مبر در سپت

ديگری نزديک ساختند که بر اساس آن پنتاگون اين حق را برای خود  شری از مفسران اين گزارش را به گزابسيار

پشتيبانی کند و در صورتی که مورد حمله قرار گيرند، ھر که » وشورشيان ميانه ر«حفظ کرده است که از اين پس از 

ی اردوی ناتو عليه جمھوری اندازاز اين گزارش نتيجه گرفتند که گوئی سرانجام راه . باشد به آن پاسخ خواھند گفت

 به شکل ولی چنين تعبيری صحيح نيست و عناصر اطالعاتی را بايد. عرب سوريه که اين ھمه منتظرش بودند آغاز شده

  .ديگری تعبير کرد

  

  بيانيه ھای متناقض و واقعيت عينی در محل

 و تنھا داعش  و از اين پس عليه   متعھد شده است که به ارتش عرب سوريه حمله نکندهموضوع اين است که اتحادي

را در زمين با  ھايش قطعهعالوه بر اين، نقشۀ پرواز بمب افکن ھا و مأموريت . القاعده نيز در سوريه مبارزه کند

به اين شکل، اتحاديه از پيش . ميانجيگری متحدان کرد سوريه به ستاد فرماندھی ارتش عرب سوريه اطالع می دھد

خودش را بيمه می کند که شکاری ھای سوريه به سراغشان نخواھند آمد و عالوه بر اين با ارتش عرب سوريه ھدف 

 .نگی بيشتری وجود داشته باشدمشترکی را پی گيری می کنند ولی بی آن که ھمآھ

با اين وجود می دانيم که چنين . ًبريتانيائی ھا و فرانسوی ھا رسما در عمليات نظامی در خاک سوريه شرکت نمی کنند

خارجۀ بريتانيا چند روز پيش، وزير امور . چند ماه است که اين کشورھا داعش را در سوريه بمباران می کنند. نيست

که زير فشار سياسی ) لوران فبيوس(ولی ھمکار فرانسوی او ). ٣(وام حقيقت را اعتراف کند عسمجبور شد در مجل

  . مشابھی قرار ندارد ھمچنان واقعيات را نفی می کند

برای ھدايت حمالت ھوائی در زمين مستقر کرده اند ) نيروی ھوائی ويژه( اس آ اس ١٢٠عالوه بر اين، بريتانيائی ھا 

يژه برای خارجی ھائی که منطقه را نمی شناسند خطرناک خواھد بود، به ھمين علت پنتاگون اين مأموريت به و). ٤(

 نفر از آنھا که وارد خاک سوريه شده ٥٤. را برای کمک به آنھا آموزش داده است» شورشی ميانه رو سوری «٦٠

  .ًبودند فورا مورد حملۀ نيروھای القاعده قرار گرفتند

 مبارز را به ھدف جنگ عليه صدھا ھزار سرباز ارتش عرب ٦٠ی شويم پنتاگون اين نظر می رسد که مدعه مسخره ب

تنھا عملکرد آنھا شرکت در اتحاديۀ ضد داعش بوده و تنھا . سوريه فرستاده تا جمھوری سوريه را سرنگون کند

  .مأموريت آنھا نيز مشخص کردن اھداف زمينی برای بمب افکن ھا اعالم شده است

 شکل ين است که بيانيه بهبه آن اشاره کرد، حقيقت اير امور خارجۀ روسيه سرگئی الورف ھمان گونه که وز

گوی کاخ سفيد با توجه به تمايالت بخشی از اياالت متحده و رھبران فرانسوی و ترک سخن. نامشخصی منتشر شده بود

ولی در عمل . ء تعبير شودبرای ورود جنگ تمام عيار عليه سوريه می بايستی حدس می زد که ممکن است موجب سو

  .ندازدايران را به اشتباه بيترجيح داده بود با ترفند زبانی مخالفان توافقات اياالت متحده و 

توسط القاعده مورد حمله قرار » شورشی ميانه رو «٥٤. با اين حساب، پنتاگون به وضعيتی که پيش آمده بود اشاره کرد

جبھۀ ( ماه ھای اخير فرانسه، عربستان سعودی و ترکيه تالش کردند القاعده طی. گرفتند و او از آنھا دفاع کرده است

  .را بازسازی کنند تا جايگزين قابل قبولی برای داعش به وجود بياورند) النصره

خالف نتيجه گيری ھای بسياری از مفسران، با بمباران داعش و القاعده که تازگی دارد، پنتاگون در انطباق با توافقاتش 

  .ران، در واقع به بازی جمھوری عرب سوريه پيوستبا اي
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  اصول جغرافيای سياسی

 آلن جنرالاين بحث و جدلی که راه افتاد، به شکل ماھرانه ای توسط . در اينجا به کندو کاو عميق اين جريان می پردازيم

در ... کۀ بين المللیيک نوع اتاق فکری دربارۀ بھبود مناسبات جھانی به شکل شب (l’Aspen Security Forumدر 

اين نظريه . ر جھت راديکال سياست اياالت متحده ساخته و پرداخته شده بودييو توسط ترکيه برای تغ) اسپن در کلورادو

. چنين است که واشنگتن پس از ترديدھای طوالنی در جنگ تمام عيار عليه سوريه، سرانجام تصميم نھائی اش را گرفت

  . در گذشته، بمباران می شود و سرانجام از دست رئيس جمھور بشار اسد آسوده خواھيم شداسوريه به زودی، مانند ليبي

  .ًاگر واقعا چنين موردی وجود خارجی داشته باشد، ما وارد جنگ جھانی خواھيم شد

و و مسک. در واقع، پيش از اين روسيه و چين چھار بار طرح قطعنامه برای آماده سازی حمله عليه سوريه را وتو کردند

پکن با وتوی خود تنھا به مخالفت يا خودداری برای پشتيبانی از چنين طرحی بسنده نکردند، بلکه با بانيان چنين طرحی 

مسکو و پکن اعالم کردند که آماده اند تا با آنھائی که به چنين طرحی ارتکاب . در زمينۀ ديپلماتيک به منازعه برخاستند

  .می ورزند وارد جنگ شوند

 اياالت متحده را متقاعد ٢٠١٢ بروری ف٤دومين وتو در .  واشنگتن را غافلگير کرد٢٠١١بر و اکت٤و در نخستين وت

 تصميم گرفتند تا دوباره جنگ را ادامه دھند  فرانسه، قطر و ترکيه. چشم پوشی کند» اسوريه مثل ليبي«ساخت که بايد از 

لۀ جنايت عليه بشريت که به جمھوری أمس و روی ٢٠١٢ جوالی ١٩و دو طرح قطعنامۀ ديگر را مطرح کردند، در 

  .رو شدنده  و در اين دو مورد نيز با ھمان وتو ھا روب٢٠١۴ می ٢٢سوريه نسبت داده بودند به تاريخ 

از پشتيبانی بشار را بيانيه ھای فرانسوی و قطری مبتنی بر اين امر که ديپلمات ھا سعی کرده اند دوستان روسی شان 

، به ھمان اندازه پوچ است که بيانيه ھای اخير بارک اوباما در مورد تحول در موضع گيری روسيه اسد منصرف سازند

البته بايد دانست که رئيس جمھور اياالت متحده می خواست مخالفانش را در رابطه با توافقاتش با ايران به . و ايران

  .موضوع ديگری مشغول سازد و برايشان الالئی بخواند

جا از ايران حرف نمی زنيم، و تنھا به روسيه و چين به عنوان دو قدرت دائمی در شورای امنيت توجه ولی ما در اين

  .نشان می دھيم

  

  منافع روس ھا و چينی ھا

به معنای اتحاد بين ديکتاتورھا می باشد، زيرا به  هعنای تحريک ضد غربی، و نموضع گيری مسکو و پکن نه به م

لۀ جغرافيای سياسی أله بی گمان يک مسأمس. ست که غربی ھا رژيم ھای اين دولت ھا را تعريف می کننداھمين شکل 

 . پذير و قابل معاملهمذاکرهجز ه ھمه چيزھست ب. می باشد که در متن قرن ھا تاريخ به ثبت رسيده است

يعنی موردی . ذاھب در دمشق باشدحضور روسيه در مديترانه و در خاورميانه بستگی به رژيمی دارد که حافظ تنوع م

يان ناممکن خواھد و يا ھر گروه و شاخۀ ديگری از اين جر) اخوان المسلمين: به زبان عربی (که با برادران مسلمان 

 را در گذشته کاترين دوم امپراتريس روسيه اعالم کرده بود و سوريه را به عنوان کليد خاور ميانه اين موضوع. بود

می کرد، امروز نيز اين واقعيت کليدی برای رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين دست نخورده باقی برای روسيه تلقی 

ًعالوه بر اين، روس ھائی که اکثرا ارتدکس ھستند و از اين بابت رنج ھائی را متحمل شده اند با مسيحيان . مانده است

  .ًسوريه که آنھا نيز اکثرا ارتدکس ھستند احساس ھمبستگی می کنند

در نتيجه در وضعيت فقدانی بود که در . ًمطمئنا، روسيه ھميشه در وضعيتی نبوده است که بتواند از منافعش دفاع کند

 کيلومتر ساحل در بندر طرطوس را ٣٠ پيشنھاد سوريه را برای ايجاد پايگاه دريائی برای ناوگان روسيه با ٢٠٠٥سال 

پيشبينی » بھار عرب«نگی جلوگيری کند که واشنگتن خيلی پيش از دمشق با چنين پيشنھادی می خواست از ج. نپذيرفت
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البته . ولی روسيه از دوران فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در مديترانه ناوگان دريائی نداشت. کرده بود

  .ش را باز سازی کرده و از بندر طرطوس استفاده می کنددريائی اامروز نيروی 

ی را که اين سرزمين را به مديترانه متصل می سازد امنيت سازی ئبور است راه ھای قاره چين برای گسترش خود مج

. پايتخت کشور را به دمشق وصل می کرد» شی آن«را ساختند که » جادۀ ابريشم«در قرون وسطی چينی ھا . کند

يان، مندائيان و مسيحيان حفاظت خالفت بنی اميه که دين اسالم را بنيانگذاری کرده است از ديگر اديان بومی مانند يھود

ن رفتار را در وقتی قدرت امويان تا آسيای مرکزی و تا سين کيانگ گسترش يافت با مذاھب خاور دور ھمي. می کرد

امروز نيز، تمام .  در آن دوران فرقه گرائی اسالمی که امروز مشاھده می کنيم وجود نداشته استًپيش گرفت، مطمئنا

يکی از موزائيک ھای آن به يادمان پاگودای چينی اختصاص .  بزرگ دمشق دعا می خوانند مذاھب ھر روز در مسجد

بانک [به ھمين علت نيز بود که . را باز سازی کند» راه ابريشم«چين معاصر برای گسترش خود می خواھد . دارد

  .را بنيانگذاری کرد] سرمايه گذاری زيربنائی آسيا 

ژيک مسکو و پکن از دمشق به اين معنا نيست که برای دفاع در مقابله با جھاد يانی ستراتالبته نبايد اشتباه کنيم، پشتيب

مسکو و پکن تا . نه به اين شکل نيست. طلبان که کشور را به خون ريزی دچار کرده اند نيروی نظامی خواھند فرستاد

زد، ولی تنھا از قدرت ھای غربی کنون به چنين کاری دست نزده اند و در آينده نيز دست به چنين کاری نخواھند 

  .جلوگيری می کنند تا آنھا نتوانند نيروھايشان را به ھدف تخريب جمھوری عرب سوريه به کار ببرند

از سوی ديگر، اياالت متحده به عنوان قدرت برتر در جھان، تجارت جھانی را مجبور می سازد که از راه دريا و 

به ھمين . ل می کندو به کمک انگلستان تمام راه ھای آبی را کنترامريکاين امر که باآگاھی به ا. اقيانوس داد و ستد کنند

ھرج و مرج ). ٥(ی را ناکام بگذاردئعلت، واشنگتن برای حفظ قدرت خود برآن است تا تالش برای ايجاد راه ھای قاره 

و مرج در اوکراين راه ارتباطی در عراق و سقوط پالميرا راه ارتباطی از طريق جنوب را قطع کرد، در حالی که ھرج 

  .از طريق شمال را مسدود ساخت

از فرقۀ برادران مسلمان پشتيبانی می کنند، در حالی که ) فارس(در جنگ عليه سوريه، غربی ھا و قدرت ھای خليج 

  .روسيه و چين از جمھوری الئيک دفاع می کنند

  

  توھمات فرانسه، عربستان سعودی و ترکيه
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 چيزی از سياست نمی داند، دو بار تالش کرد تا اياالت متحده را به جنگ مستقيم عليه سوريه دولت ترکيه که ھيچ

 کرد و آن را به سرويس ء، عمليات تروريستی گسترده ای را در ريحانلی کشف و افشا٢٠١٣ مه ١١در . تشويق کند

ولی . يس جمھور اوباما رفترجب طيب اردوخان با عجله برای شکايت به مالقات رئ. ھای مخفی سوريه نسبت داد

 نفر ١۴٠ معلول شدن و نفر ۵١ھای جان ه باوباما از پيش توسط سازمان سيا مطلع شده بود که عمليات تروريستی که ب

که .  صحنه آرائی سرويس اطالعاتی ملی ترکيه بوده است، يعنی عملياتی زير پرچم دروغين،اھالی تمام شده بود 

 .ليات شدوالن اين عمؤموجب استعفای مس

يميائی غوطه ک حملۀ ٢٠١٣ت گس ا٢١اردوخان چھار ماه بعد به کمک کاخ اليزه دوباره به ھمين شيوه دست زد و در 

ً سرويس اطالعاتی بريتانيائی فورا از توطئه پرده برداشت و دوستان امريکائی ۶ام آی . در دمشق را سازماندھی کرد

رائی ماھرانه در مجلس عوام، لندن و واشنگتن، آنکارا و پاريس را با پس از صحنه آ. اش را از اين موضوع مطلع کرد

  .جنايتی که مرتکب شده بودند و رجز خوانی ھايشان تنھا گذاشتند

ژی جديدش در پيوند با دين ساالران شيعۀ ايرانی يا در يمی توانيم دربارۀ قابليت ھای دولت اوباما برای دفاع از سترات

و گسترش و » خاورميانۀ بزرگ«ژی استروسی برای ترسيم مجدد ي متحده در تداوم ستراترابطه با مخالفان اياالت

ولی در ھر صورت ھيچ يک از مرز جنگ نيابتی توسط جھادطلبان . عمومی سازی سياست ھرج و مرج حرف بزنيم

 تصور کنيم که ًاين موضوع کامال پوچ و بی معنی است که. فراتر نخواھد رفت و به جنگ کالسيک تبديل نخواھد شد

واشنگتن به جنگ جھانی سوم دامن بزند و با چين و روسيه وارد جنگ شود، تنھا به اين ھدف که برادران مسلمان را 

  .جايگزين بشار اسد کند
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