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 سوريه جنگ از خروج برای المان تالش
L’Allemagne tente de se sortir du conflit syrien 

 فرانک خارجه، امور وزير  .شود خارج، بودند گذاشته او عھدۀ بر سوريه جنگ طی که نقشی از تا است آن بر المان

 برای بزرگ ھای قدرت گردھمآئی سازماندھی جوی و جست در Frank-Walter Steinmeier اشتاينماير والتر

 به جنگ در سنگينی وليتؤمس المان زيرا بود، دخواھ مشکل خيلی طرحی چنين تحقق ولی .است صلح دربارۀ گفتگو

 .کند می پافشاری سوريه عرب جمھوری تخريب در ھمچنان فرانسه ديگر سوی از و داشت عھده

 ٢٠١٥ اکتبر ٢٧ )/سوريه( دمشق /ولتر شبکۀ

 

 دھد يريتغ را سوريه در جنگ به مرتبط سياست خواھد می مرکل آنجال

 فرانسه و انگلستان به را عمليات که آن از پيش کرد، آغاز را سوريه به ملهح ٢٠٠٣ سال در متحده اياالت وقتی

 خودشان تنھا که سالحی تدارک با المان مخفی ھای سرويس دوران، آن در .شد اسرائيل و المان توافق خواستار بسپارد،

 .(1) کردند شرکت حريری رفيق قتل در موساد کنار در،  داشتند اختيار در
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 برای را دريائی نيروی تفنگداران ًمتعاقبا تا بود، شده طراحی مردم بين سوری ضد واکنش تحريک اساس بر نقشه

  ...طرح بر بود مطابق نقشه اين .کنند پياده "اشغالگران " راندن بيرون

US Committee for a Free Lebanon و Middle East Forum اشغال به دادن پايان" مقالۀ در پايپس دانيل که 

 EndingSyria’s Occupation of) متحده اياالت نقش گونه ھمين به و : بود کرده تشريح را آن "لبنان در سوريه

Lebanon : The U.S. Role) (2). 

 توافق( است آمده لبنان به الملل بين جامعۀ درخواست به که شد يادآور سوريه زيرا نرسيد نتيجه به عمليات وجود اين با

 .کرد تخليه را کشور شد، مطرح خيابان در خواست اين وقتی و (3) )طائف

 المللی بين ياب حقيقت تجسسی تأھي تا بود گرفته مأموريت مون کی با سوی از متحده اياالت سفير وقتی اين بر عالوه

 عمومی دعاوی وکيل نيبرل .بودند گرفته عھده به را مھمی نقش اسرائيل و المان نيز مورد اين در کند، سازماندھی را

 او بود، داده انجام سيا سازمان برای آوری شگفت خدمات اين از پيش که ساخت مطلع را Detlev Mehlis مھليس دتلو

 . Gerhard Lehmann لھمن گرھارد قديمی ليسوپ رئيس و داد، نسبت قذافی معمر به را نيبرل در موساد قصد سوء

 گرفت صورت مخفی ھای زندان در سيا سازمان توسط که جناياتی درً بعدا که ،BND فدرال اطالعاتی سرويس مأمور

 رفيق قتل مورد در زنی اتھام از پس زيرا شد روه روب شکست با عمليات نيز مورد اين در ولی .(4) داشت شرکت

 از دروغين شاھدان افشای دليل به مھليس ياب حقيقت تجسسی تأھي ،اسد بشار و الھود اميل جمھور رؤسای به حريری

 .(5) دفروپاشي ھم

 با و فرانسه و انگلستان کنار در بار اين است، داشته عھده به کنونی جنگ در ھائی وليتؤمس ديگر بار يک المان

 مانند مقام عالی ديپلمات يک به "سوريه دوستان" و "اقتصادی امور توسعۀ روی کار گروه" گردھمآئی رياست سپردن

 بين را سوريه ھای ثروت ابوظبی گردھمآئی طی ،٢٠١٢جون  در .Clemens vonGoetze گوتز فون کلمنس

 که آن از پيش حتی .بکوشند ويژن گردھمآئی تخريب در کشورھا اين که بود اين شرط تنھا کردند، تقسيم چند دولتھائی

 کرده تقسيم خودشان بين را سوريه گاز منابع از برداری بھره امتياز متفقين کنند، سرنگون را سوريه عرب جمھوری

 ھيدروکربور غارت مديريت برای دائمی دفتر يک Wolfgang Schäuble شوبل ولفگانگ مالی، امور وزير . بودند

 Gunnar Wälzholz والزولز گونار به نيز را کار اين وليتؤمس و کرد ايجاد يورو ٦٠٠.٠٠٠ معادل ای بودجه با

 .(6) ودب رسانده ثبت به اش پرونده در افغانستان در را مشابھی خدمات که سپرد

 تخريبی طرح اين اجرای در کمکی قوای عنوان به ھمچنان نيز المان کرد، تخريب را ويژن گردھمآئی فرانسه وقتی

 نوع از جنگ الگوی روی از John Negroponte نگروپونت جان توسط ٢٠٠٧ سال از که طرحی — داشت شرکت

 که بود اين او طرح —داشت عھده به را متحده االتاي ملی اطالعات رياست دوران آن در بود، کرده تھيه نيکاراگوئه

 گرفت خدمت به را المسلمين اخوان المللی بين ھمآھنگی و  بکشند خون و خاک به را کشور تروريستی متعدد ھای گروه

 عقب که است آخن در پايگاھشان ھمين از حاضر حال در .دارند حضور آخن در ھمواره سرد جنگ دوران از که

 .کنند می سازماندھی را ديگر ھای گروه و داعش القاعده، شام، اھرار نشينی

 تعويق به یئسو از و کند می مشاھده را ھا روس بمباران اساسی تأثيرات سو يک از مرکل دولت امروز وجود، اين با

 سعی مرکل دولت علت ھمين به .بيند می را المللی بين ژیيسترات تعادل در تحول و متحده اياالت گيری تصميم افتادن

 ھمه اين که چرخشی اين که است آشکار .بگذارد را آشتی بنای سوريه با و بيايد بيرون خورده شکست جنگ از کند می

 نيبرل بين نزديک مناسبات برقراری يعنی است، وقوع شرف در بود واشنگتن بيم موجب ھمه اين و رفت می انتظارش

 .مسکو و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 به پيش سال يک از .شود داده توضيح مردم برای مھاجران و پناھندگان بحران مناسبت به تواند می تحولی چنين

 رجب جمھور رئيس توسط و بود شده ديده تدارک Ulrich Grillo گريلو اولريش سنگين صنايع کارفرمای درخواست

 باز سھام و ،António Guterre گوترس آنتونيو پناھندگان امور مقام عالی نمايندۀ شد، گذاشته ءاجرا به اردوخان طيب

 کردند عبور بالکان از المان در ارزان کار عرضۀ برای نفر ھزار صدھا ،George Soros  سوروس جرج مشھور

 از که طلبانی جھاد که ترسيدند می ھا المان شد، متوقف روسيه نظامی مداخلۀ آغاز با عمليات وجود، اين با  .(7)

 موضع ھا خارجی عليه المان مردم اکنون، ھم از .شوند مخلوط دیعا مھاجران و پناھندگان با گريزند می ھا بمباران

 در .است کرده استفاده سوء فدرال دولت چندين در حداقل حقوق الغای برای موقعيت اين از کارفرما زيرا اند گرفته

 .داد خواھد رارق المان دولت اختيار در سوريه با رابطه در سياست يريتغ برای کافی بھانۀ "پناھندگان بحران " نتيجه،

 اطالعات قديمی رئيس و خارجه امور وزير .بود خواھد بحث قابل سختی به سوريه و المان بين نزديکی درھرصورت

 برای را (ايران برای وين مشابه ای پرونده قالب) 5+1 نوع از گردھمآئی بتواند است اميدوار اشتاينماير والتر فرانک

 رئيس و دھد نشان خودش از بيشتری بلندپروازی که کند می تشويق را او سيهرو ولی .ببيند تدارک سوريه لۀأمس حل

 فرابخواند ميز پيرامون را اسد بشار جمھور رئيس و ھوالند فرانسوآ جمھور رئيس مرکل، عظم صدر پوتين، جمھور

 .)فرانسه و اوکراين روسيه، المان، : اوکراين برای نرماندی مشابه قالبی(
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