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  دو خار در پای اوباما
Deux épines dans le pied d’Obama  

زيرا اياالت متحده در رابطه با اين کشور نه يک سياست بلکه دو . نگتن در سوريه برنده خواھد شدھر چه پيش آيد، واش

ه  بارک اوباما تبريک خواھند گفت که بامريکايا صلح خواھد شد و به رئيس جمھور . سياست را پی گيری می کند

اھد شد و با اشغال کشور توسط ناتو به  کرده است، و يا اين که جمھوری عرب سوريه تخريب خومذاکرهخوبی با ايران 

تی يری .  ھای اياالت متحده و سازمان ملل متحد تبريک خواھند گفت، زيرا به حمام خون پايان داده اندجنرالتعدادی از 

ميسان در اينجا پشت پردۀ سياست دوگانۀ اياالت متحده، به ويژه توطئۀ پنھان در بطن سازمان ملل متحد توسط معاون 

 . می کندءول برای امور سياسی را افشادبير ا

 ٢٠١۵ت گس ا٣١ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر 

 

  John Allenجان آلن  

 گذشته بستگی به قابليت رئيس جمھور اوباما در متقاعد جوالی ١۴اجرائی ساختن توافق بين واشنگتن و تھران در 

ش دارد و در نتيجه با دو مشکل اساسی روبرو طور خاص کنگره و دولت خوده ساختن ھم ميھنانش به طور عام، و ب

 .می باشد
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  Petraeusگروه پترائوس 

و ) سنيستان( برای ايجاد منطقۀ سنی Juppé-Wrightاز يک سو جريانی سياسی ھمچنان از طرح ژوپه و رايت 

. ی شده است ديويد پترائوس سازماندھجنرالاين جريان سياسی پيرامون . کردستان بين سوريه و عراق دفاع می کند

 رئيس سازمان سيا بود و در حال حاضر تحليل گر و مدير بنياد ٢٠١٢بر وپترائوس پيش از انتخاب مجدد اوباما در اکت

 جان جنرالو شامل معاون قديمی او، .  استKohlberg Kravis Robertsتحقيقات در کوھلبرگ کراويس رابرتس 

يکی ديگر از اعضای .  جمھوری در مبارزه عليه داعش استآلن می باشد که در حال حاضر فرستادۀ ويژۀ رياست

اين گروه در عين حال ازپشتيبانی . ن می باشدی و نامزد انتخاباتی دموکرات ھيلری کلينتگروه وزير امور خارجۀ قديم

مپ حزب جمھوری خواه از سوی افرادی مانند رئيس ھيأت سنای نيروھای نظامی جان مکين و به ھمين گونه دونالد ترا

Donald Trumpاز توسعه دھندگان امور ساختمانی و نامزد رياست جمھوری برخوردار است  .  

در آنجا با روزنامه نگاران . فراخوانده شده بود) در کلورادو( آلن به انجمن امنيتی آسپن جنرال، جوالیدر پايان 

قۀ حفاظتی در شمال سوريه به توافق رسيده نيويورک تايمز مالقات کرد و به آنھا گفت که با ترکيه برای ايجاد يک منط

اريک اشميت شگفت زده از چنين تصميمی که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است ، صفحۀ نخست . است

با اين وجود، پس از چند روز طی بيانيه ھای رسمی و متناقض، ). ١(روزنامۀ خود را به اين موضوع اختصاص داد

و مدعی : در ادامه، کاخ سفيد موضع گيری اش را مشخص کرد . را مردود دانستندواشنگتن و آنکارا اين تصميم 

و کردھای مارکسيست لنينيست » شورشيان سوری ميانه رو« اولويت مبارزه عليه داعش و به ھمين گونه مبارزه عليه 

ی خانگی اش را سرکوب در نتيجه، از ترکيه خواسته شد که به آنھا حمله نکند، گرچه مجاز بود تا کردھا. سوريه شد

  ).٣(کند

که توسط سازمان سيا آموزش ديده بودند برای » شورشی ميانۀ روی سوری«شصت » ارتش«، جوالی ٢٩در کوران 

ولی . عالمت گذاری روی اھداف داعشی به ھدف بمباران آنھا توسط اتحاديۀ ضد داعش وارد خاک سوريه شده بودند

  نفر را به اسارت گرفت از جمله نديم حسن ٢٠و به آنھا حمله کرد و طی درگيری القاعده از اين عمليات مطلع شده بود 

Nadim Hassanتنھا نظاميان اياالت متحده يا ترکيه می توانستند به آنھا .  که فرماندھی اين گروه را به عھده داشت

  .خيانت کنند

 وپر شور نخست وزير دولت موقت، احمد اگر در آغاز نگاه ھای مظنون متوجه ترکيه بود، ولی پس از نطق قاطعانه

 آلن جنرالجز گروه ه و چه کسانی در ارتش اياالت متحده ب. ، نگاه ھا به روی اياالت متحده منتقل شد)۴(داووداوغلو

  می توانست چنين خيانتی را مرتکب شود ؟

ط ارتش ترکيه در مرکز افسر راب.  موجب برخورد وخيمی بين پنتاگون و ارتش ترکيه شدء آلن ابتداجنرالمانور 

 تنھا ده دقيقه پيش از حملۀ ھوائی به عراق (Combined Air and Space Operations Center) ءعمليات ھوا فضا

راھی که رجب طيب ). ۵(ئی آنھا در منطقه را تھديد می کرد امريکااطالع داده بود، که سربازان آموزشی و مربيان 

 که حزب عدالت و توسعه در قدرت باقی بماند، می تواند به قطع رابطۀ جزئی اردوخان انتخاب کرده است، در صورتی

  ).۶(نجامد آنکارا بيبين واشنگتن و 

اين تشنجات پنتاگون را واداشت تا از ستاد فرماندھی مرکزی درخواست کند که در مورد شايعاتی که عموميت پيدا 

آژانس . مباران نمی کند بلکه به داعش کمک رسانی ھم می کندکرده، مبنی بر اين که اتحاد ضد داعش نه تنھا آنھا را ب

فشای دستکاری ھای صورت گرفته در از اين فرصت برای ا  Defense Intelligence Agencyاطالعات دفاعی 

نظر می رسد که ستاد فرماندھی مرکزی تحت فرماندھی يکی از ه ب). ٧(گزارشات ستاد فرماندھی مرکزی استفاده کند

  ..Lloyd James Austin III ٣ لويد جيمز اوستين جنراليعنی :  ديويد پترائوس است جنرالقديمی ھمکاران 
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Jeffrey D. Feltman جفری فلتمن 

 گروه فلتمن

اگر نتوانيم به راحتی تشخيص دھيم بان کيمون به چه گروھی . ّمشکل ديگر اوباما، دبير اول سازمان ملل متحد است

 به وضعيتش خيلی سرگرم معامله است، در مورد جفری فلتمن معاون او برای امورسياسی تعلق دارد، گرچه با تکيه

  .چنين نيست

او به تدريج به . جفری فلتمن پيش از آن که به جمع کارمندان بين المللی بپيوندد، جزء ديپلمات ھای اياالت متحده بود

و ) ه امور اداری بخش کردستان رسيدگی می کردب(متخصص امور خاورميانه تبديل شد و به ويژه در اسرائيل، عراق 

مناسباتش با وزير امورخارجه . در پست ديپلماتيک فعال بود) که ديدگاه ھايش را به دولت سينيورا تحميل کرد(در لبنان 

 داشتند، سپس وزير امور خارجهديگر ويدئو کنفرانس  کندوليزا رايس چندان اعتماد آميز نبود، يک بار در ھفته با يک

  .ن او را برای نظارت در امور سياسی خاورميانه در کنار خودش در واشنگتن فراخواندھيلری کلينت

ت تجسسی دتلو مھلو أ جفری فلتمن بود که قتل رفيق حريری نخست وزير قديمی لبنان و سپس ھي٢٠٠۵در سال 

Detlev Mehlis)  اين ساختار مخلوط . را سازماندھی کردو ايجاد دادگاه بين المللی ويژه برای لبنان ) لمانیاحقوقدان

به ھدف تھمت زنی به رئيس جمھور لبنان اميل الھود و رئيس جمھور سوريه بشار اسد بر اساس شھادت دروغ 

امروز فلتمن با احراز پست ھای . خريداری شده تشکيل شده بود، ولی جريان اتھام زنی در برابر حقيقت از ھم فروپاشيد

  .عليه سوريه و ايران ادامه می دھدجديد فعاليت ھايش را 

لۀ سوريه جفری فلتمن وارد سازمان ملل متحد شد، تالش او بر اين بود أ پيرامون مس١و يدرست پيش از گردھمآئی ژن

که توافقات بين کشورش و روسيه را باطل سازد و سپس به گروه پترائوس پيوست تا فرانسه را برای شعله ور ساختن 

. در نتيجه، طرح تسليم تمام و کمال و بی قيد و شرط جمھوری عرب سوريه را تھيه کرد.  کندمجدد آتش جنگ تشويق

رئيس جمھور بايد برکنار شود، . بر اساس طرح پيشنھادی فلتمن، حاکميت مردم سوريه و قانون اساسی بايد منحل گردد

حاکمه شوند، فرماندھی اطالعات نظامی،  نمايندۀ سوريه بايد بازداشت و م١٢٠مجلس خلق سوريه نيز بايد منحل شود ، 

زندانيان سياسی بايد آزادی شوند و جريان ضد . امنيت سياسی و امنيت عمومی بايد برکنار شوند و يا سرشان بريده شود

  .تروريستی نيز بايد منحل شود

نمايندگی در سوريه استفان دو پس از شکست مأموريت اخضر ابراھيمی، فلتمن به بان کيمون توصيه کرد که برای 

او با اين ديپلمات برجسته در عراق آشنا شده بود و در مأموريت ھايشان در لبنان با . را انتخاب کند) ايتاليائی(ميستورا 
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دوميستورا با پترائوس و آلن نيز طی مأموريتش به عنوان نمايندۀ دبير اول سازمان ملل متحد . يکديگر در تبانی بودند

  .نستان مراوداتی داشتدر افغا

از اين به بعد، استفان دو ميستورا در عين حال که با لبخند طرف ھای مختلف را مالقات می کرد، به شکل غافلگير 

 گذشته، با بان کی مون خطوط اصلی طرح صلح خود جوالی ٢٩. کننده در پی پياده کردن طرح فلتمن برای سوريه بود

). ٨(ن دو ھمکار از انتشار ھر گونه بيانيه و يا پروندۀ مکتوب خود داری کردندرا تسليم شورای امنيت کرد ولی اي

دوستانه از شورا درخواست کردند که بازيگران اصلی را برای امضای توافق موقت تشويق کند، سپس برای اجرای آن 

 را مجبور به امضای در واقع نقشه اين بود که از قدرت شورا استفاده کنند تا جمھوری عرب سوريه. ھمکاری کنند

پرونده ای مبھم کند تا اشغال کشور توسط ناتو را ممکن سازد و به دوميستورا، فلتمن و بان کی مون اجازه دھد که طرح 

  . گذارندء را به اجرا، توسط فلتمن تدارک ديده شده بود٢٠١٢تسليم کشور به شکلی که در سال 

) و نه قطعنامه( ت يک بيانيۀ عجيب و غريب گس ا١٧رای امنيت در فق شود زيرا شواين مانور ماھرانه نزديک بود مو

 متن به شکل محدود به پنج قدرت دائمی ءخالف رسم رايج، ابتدا). ٩(برای پشتيبانی استفان ميستورا به تصويب رساند 

. بدھد» آری«روسيه نگران نقشه ھای پشت پرده بود، و تصميم گرفت رأی . مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود

با اين وجود، سفير ونزوئال . روسيه بيم داشت که واشنگتن خارج از شورای امنيت و حقوق بين الملل دست به عمل شود

که ) ١٠ (١و ي بيانيۀ ژنءابتدا: رافائل راميرز که در نگارش بيانيه شرکت نداده بودند، با احتياط به دو مورد انتقاد کرد 

اقع ناقض منشور ملل متحد است، سپس اظھار داشت که کافی نيست بگوئيم که عليه ھمه از آن پشتيبانی می کنند در و

تروريسم مبارزه می کنيم، زيرا بايد جمھوری عرب سوريه را در مقابله عليه القاعده و داعش پشتيبانی کنيم و عالوه بر 

د گروه ھای شورشی و استفادۀ اين ارسال اسلحه به شکل غير مستقيم به اين سازمان ھا بايد متوقف شود و از ايجا

  .ابزاری از آنھا نيز  بايد جلوگيری کنيم

   .رافائل راميرز دوست ھوگو چاوز بود و نه متفقينی که طول موجشان با رئيس جمھور اوباما تطبيق می کرد
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