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

  ٢٠١٥ دسمبر ٢٢
 

  ٢٢۵۴و تا قطعنامۀ ياز بيانيۀ ژن
Du Communiqué de Genève à la Résolution 2254 

دو . ی است که سه سال پيش تصويب شده بودژنيود ھمان بيانيۀ ئي تأ، در سطح گسترده٢٢٥٤ات اصلی قطعنامۀ نک

قدرت بزرگ نظامی جھان در مورد حفظ جمھوری عرب سوريه به توافق رسيده اند، در حالی که امپرياليست ھا، و در 

ولی جھان طی اين سال ھا تحوالتی را پشت .  کنندر رژيم با اعمال زور را پی گيری میييخط مقدم فرانسه، رؤيای تغ

  . بتوانند مانع اجرای توافقات جديد شوند٢٠١٢نظر می رسد که مثل توافقات سال ه سر گذاشته و مشکل ب

  ٢٠١٥ دسمبر ٢١ /) سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر 

 

   مسکو-روابط واشنگتن

  .سوريه به توافق رسيدنداياالت متحده و روسيه برای دومين بار در مورد طرح صلح در 

در آن دوران ھدف اين بود که با تقسيم منطقه به دو بخش ). ١( بود ٢٠١٢ جون در ژنيونخستين بار، طی گردھمآئی  -

ًورا از سوی وزير با اين وجود اين توافق ف. ، صلح در سوريه و ھم زمان در تمام خاورميانه برقرار گردد)٢(نفوذی 

به شکلی . مورد تخريب قرار گرفت» نئومحافظه کاران«و » شاھين ھای ليبرال«و گروه او ن امور خارجه ھيلری کلينت

آتش فشان دمشق و زلزلۀ «، سپس با )٣(» دوستان سوريه« با گردھمآئی ءکه کمتر از دو ھفته بعد فرانسه، ابتدا
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 کودتای اوکراين نيز افزوده ٢٠١٣به اين مجموعه منازعات، در پايان . جنگ تازه ای را راه اندازی کرد) ٤(» سوريه

  .ھر دو رويداد به تعليق کمابيش تمام و کمال روابط ديپلماتيک بين واشنگتن و مسکو انجاميد. شد

ًمالقات آنھا فورا ). ۵( بود ٢٠١۵ دسمبر ١۵دومين بار، طی مالقات جان کری و والديمير پوتين در کرملين به تاريخ  -

 که تأمين مالی القاعده و داعش را ممنوع اعالن ٢٢۵٣ سوريه و تصويب قطعنامۀ ت عالی اپوزيسيونأبه گردھمآئی ھي

در شگفتی عمومی، .  و وين برای سوريهژنيوبا نھادينه سازی تالش ھای انجام گرفته در ) ٧ (٢٢۵۴کرد، و قطعنامۀ 

از اھالی (اب کرد ت عالی اپوزيسيون برای مديريت نمايندگی اش نخست وزير بعثی سابق رياض حجاب را انتخأھي

برای اجتناب از سوء تعبير، وزير امور خارجه جان کری به کرملين اعالن کرد که رأی اياالت ). قبيله ای در عربستان

در فرآيند « مانعی برای رأی سوری ھا نيست، سپس به شورای امنيت گفت که "اسد"متحده در مورد رئيس جمھور 

  .»نيست بلکه گزينش بين جنگ و صلح مطرح می باشد و داعش مد نظر "اسد"سياسی گزينش بين 

 ھمآھنگ ژنيوروسيه نيز خود را با بيانيۀ . خارج شدن مشاوران نظامی ايران کمی پيش از گردھمآئی کرملين آغاز شد

 در واقع پيشبينی کرده است تا عناصر اپوزيسيون را در تشکل نوعی دولت اتحاد ملی جمھوری عرب ژنيوبيانيۀ . کرد

برای آن که نشان دھد که عليه تروريسم مبارزه می کند، ولی نه عليه اپوزيسيون ھای سياسی حتی . ه جای دھدسوري

در حالی که ھيچ گاه به آن شکلی . مسلح، روسيه با ارتش آزاد سوريه و فرانسه به عنوان پشتيبان آن به توافقاتی رسيد

 وجود خارجی ندارد، ٢٠١٣ر محل نداشت و از اواخر سال که رسانه ھای آتالنتيست جلوه می دادند، اھميت خاصی د

 مبارز که نمی دانيم از کجا سر برآورده اند از اين پس با ارتش روسيه و به ھمين گونه با ارتش سوريه عليه ۵٠٠٠

ين نظر خواھد رسيد وقتی به اه و اين صحنه آرائی باز ھم از اين شگفت انگيز تر ب القاعده و داعش ھمکاری می کنند

موضوع فکر کنيم که ارتش آزاد سوريه برای استقرار در جنوب در نظر گرفته شده بود، و حاال در شمال کشور مبارزه 

  .می کند

 کمی دورشده ايم و خيلی چيزھا عوض شده است، برخی ٢٠١٢ جون در ژنيواز دوران ورشکستی گردھمآئی 

  .رده استر کييبازيگران اصلی حذف شده اند و توازن نيروھا نيز تغ

را » بھار عرب« بخشی از قدرت خود را بازيافته و پروندۀ "بارک اوباما" امريکانظر می رسد که رئيس جمھور ه  ب-

 را در "ديويد پترائوس"نرال جدر نتيجه، او موفق شد يکی پس از ديگری توطئه چين ھا را حذف کند، .  بسته است

 که دو ماه پيش "جان آلن"نرال ج و ٢٠١٣ جنورین در ، ھيلری کلينتبند به مچ ھايش بازداشت کرد با دست٢٠١٢مبر نو

به زبان فارسی (» اخوان المسلمين«به ھمين گونه، او دولت خود را از .  شدء مجبور به استعفا٢٠١۵بر ودر اکت

مان ملل  ساز٢  شمارۀ "جفری فيلتمن"با وجود اين، . پاکسازی کرد، به انضمام شورای امنيت ملی) برادران مسلمان

ھای صلح را تا مذاکره  طرحی را برای تسليم تمام و کمال و بی قيد و شرط سوريه نوشت و "فيلتمن". متحد باقی ماند

  ).٨(جائی که می توانست به اميد شکست ارتش عرب سوريه به درازا کشاند 

حامد "ی کرد و نخست وزير او  را وادار به کناره گير"حمد بن خليفه آل ثانی"، امير قطر ٢٠١٣ جونکاخ سفيد در  -

ت مديرۀ مؤسسۀ بروکينگ در أ به ھي"حامد بن جاسم"با اين وجود ). ٩( را نيز از زندگی سياسی محروم کرد "بن جاسم

 تأمين مالی اخوان المسلمين و سازمان ھای تروريستی آنھا را تا بحران "تميم"دوحه پيوست، و امير جديد قطر 

  ). ١٠( حفظ کرد ٢٠١۴ چبستان سعودی در مارديپلماتيک با ھمسايه اش عر

 در اواسط "ديويد پترائوس"، گروه )Defense Intelligence Agency( با وجود ھشدار آژانس اطالعات دفاعی -

 "جيمز استيل"با ھمکاری سرھنگ » امارات اسالمی در عراق«  زير نام ٢٠٠٤  در ھدايت گروھی که در سال ٢٠١٤

James Steele کوفمنجيمز " و" James Coffman  هجان نگرو پونت" و" John Negroponte در مقام سفير ايجاد 
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. از اين گروه برای تصفيۀ قومی بخشی از کشور در چشم انداز تجزيۀ آن استفاده کردند.  توفيق به دست آورد،کرده بود

 ايتاليا، اسرائيل، قطر، ترکيه و اين عمليات از سوی کشورھای عربستان سعودی، قبرس، امارات متحدۀ عربی، فرانسه،

بلک واتر [کادمیا و KKRاوکراين و به ھمين گونه شرکت ھای چند مليتی اکسون موبيل، کوھلبرگ کراويس رابرتس 

  . مورد پشتيبانی قرار گرفت]پ-قبلی

از فرمانروائی  را" بندر بن سلطان" و به ھمين گونه شاھزاده "عبدهللا"کاخ سفيد موفق شد که قبيلۀ پادشاه سابق  -

 "سلمان"، به رھبری پادشاه جديد "محمد بن سلمان" و "محمد بن نايف آل سعود"سعودی حذف کند و قدرت را به 

  .ر سياست را فراھم آورديياين يار گيری جديد موجب تضعيف قدرت شد ولی موجب امکان تغ. واگذار کند

، به شکلی که )١١(لندپروازی ھای انقالبی اش را رقم زد  با ايران رويگردانی و قطع نظر ايران از ب٥+١ توافقات -

  .حتی اگر بحران يمن چنين امری را پيچيده ساخته باشد) ١٢(ھمزيستی و سازش با عربستان سعودی امکان پذير گرديد 

 با وجود اين،). ١٣( موضع گرفتند "انخرجب طيب اردو" واشنگتن و به ھمين گونه مسکو عليه رئيس جمھور ترکيه -

ًمی دارد، خصوصا به اين علت که آنکارا با اوکراين  ترکيه به عنوان عضو ناتو، کاخ سفيد را به احتياط بيشتری وا

  ).١٥(ژی جھانی اياالت متحده اھميت خاصی دارد ييعنی صحنۀ جنگ مھم ديگری که برای سترات) ١٤(متحد شده 

ناتو برتری . ٢٠١٥مبر   تا سپت٢٠١٢ جوناده است، از ر جھت ديي توازن نيروھا بين واشنگتن و مسکو به تدريج تغ-

از دست داده و از اين پس روسيه به نخستين ) ١٧(و جنگ کالسيک ) ١٦(خود را در زمينۀ موشک ھای قاره پيما 

  .قدرت نظامی جھان ارتقاء يافته است

. بری با کاخ سفيد دست يابد، کرملين بر آن بود تا به سطح برا٢٠١٢در . جه، نقش ھا نيز معکوس شده استيدر نت

  . سياسی استمذاکرۀخاطر از دست دادن برتری نظامی نيازمند ه امروز، کاخ سفيد ب

طرح «اتاق فکری و نماد ساختارھای نظامی و صنعتی، ) Rand Corporation(نشانه ای از زمان، انجمن ميز گرد 

پيش از اين موجب شگفت زدگی رھبران سياسی  ،اين گروه فکری قدرتمند. را منتشر کرده است» صلح برای سوريه

 بھترين وضعيت برای "اسد" اعالن کرده بود که پيروزی رئيس جمھور ٢٠١٤بر واياالت متحده شده بود، در اکت

اين اتاق فکری از اين پس از آتش بسی دفاع می کند که بتواند حضور نمايندگان اپوزيسيون ). ١٨(واشنگتن خواھد بود 

  ).١٩(دولت اتحاد ملی آينده تضمين نمايد و کردھا را در 

  

  مخالفت با داده ھای نوين جھانی

از ھمين رو، واشنگتن پست او را متھم می کند که در .  از بين رفته است"بارک اوباما"با وجود اين، مخالفت با سياست 

  ).٢٠(ر رژيم سوريه در مقابل روسيه تسليم شده است ييمورد تغ

 عليه صلح را به عنوان تمايلی جھت بھره برداری "نکلينت" و "پترائوس"تيم اپوزيسيون جبھۀ ، می توانس٢٠١٢در سال 

ی بی دولی با گسترش جنگ افزارھای نوين روسيه چنين رويکر. حداکثر از برتری نظامی اياالت متحده تعبير کنيم

تحريک فوری برخورد جھانی می در نتيجه، تنھا تعبير ممکن حساب کردن روی . نظر می رسده اعتبار و بی معنی ب

ولی موردی ھست که تمام اميدھای . ًامر که غربی ھا فکر می کنند احتماال می توانند پيروز شونداين باشد، با آگاھی به 

  . آنھا را بر باد خواھد داد، و آن ھم وقتی خواھد بود که چين بتواند موضع نظامی بگيرد و نيروھايش را به ميدان بياورد

وزير امور خارجۀ .  مداخله کرد٢٢۵۴ روی داد، فرانسه پس از تصويب قطعنامۀ ژنيو شکلی که در گردھمآئی به ھمان

فرانسه لوران فبيوس دوباره اعالم کرد که اگر تمام گروه ھای اپوزيسيون می بايستی در دوران گذار سوريه شرکت 
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 و ژنيوحذف شود، يعنی نظريه ای که با اصول بيانيۀ  خواھد بود که بايد از آن "اسد"داشته باشند، تنھا رئيس جمھور 

  . در تضاد است٢٢۵۴قطعنامۀ 

ر رژيم و جايگزين ساختن يي می توانستيم موضع گيری فرانسه را به عنوان خواست مبتنی بر تغ٢٠١٢اگر در سال 

ک کنيم، يا به در) »بھار عرب«(دولت بعثی توسط دولت اخوان المسلمين، در ادامۀ سرنگونی رژيم الئيک عرب 

تا اسرائيل به راحتی بر منطقه  تسلط يابد، و يا به عنوان بلند پروازی » به خاک و خون کشيدن ارتش سوريه«معنای 

برای باززائی دوران استعمار تعبير کنيم، امروز چنين مواردی ممکن نيست، زيرا به انجام و فرجام رساندن ھر يک از 

  . جنگ عليه روسيه استاين سه اھداف برای فرانسه مستلزم

با . فرانسه از بحران سوريه به عنوان ابزار برای شاھين ھای ليبرال و نئو محافظه کار اياالت متحده استفاده می کند

چنين رويکردی، فرانسه از سوی صھيونيست ھای آخر زمانی مانند بنيامين نتانياھو پشتيبانی می شود که چنين امری را 

  .بی می پندارد که با تحريک جنگ آخر زمانی بايستی ظھور نجات دھندۀ قدسی را تسريع بخشدبه عنوان وظيفه ای مذھ

  

  ی ؟ئصلح در سوريه يا جنگ ھسته 

جای شگفتی خواھد بود که شاھين ھای ليبرال، نئو محافظه کاران و صھيونيست ھای آخر زمانی بتوانند سياست 

 و ورود ٢٠١٧ جنوریوجود اين، دستيابی به نتيجۀ قطعی پيش از با . خودشان را به دو قدرت بزرگ ديگر تحميل کنند

 Donaldاز ھمين رو پشتيبانی والديمير پوتين از دونالد ترامپ . رئيس جمھور جديد به کاخ سفيد مشکل خواھد بود

Trump٢١(ن قرار گرفته است ری کلينت را بھتر درک می کنيم، زيرا او در بھترين وضعيت برای جلوگيری از ھيل.(  

  .در واقع، ھمه چيز آماده شده تا صلح به شکلی برقرار شود تا بازندگان سربلند بيرون بيايند

  

  :به ياد داشته باشيم 

 را در ژنيو بيانيۀ ٢٢٥٤قطعنامۀ .  پشتيبانی از داعش و القاعده را ممنوع اعالم کرده است٢٢٥٣قطعنامۀ  )١

وری عرب سوريه و پشتيبانی از دولت اتحاد ملی دو قدرت بزرگ برای حفظ جمھ. د می کندئي تأ٢٠١٢ جون

  .به توافق رسيده اند

 "رياض حجاب"اپوزيسيون مسلحی که از سوی عربستان سعودی پشتيبانی می شود نخست وزير قديمی بعثی  )٢

در حالی که روسيه با ارتش آزاد . ، برای مديريت نمايندگی اش انتخاب کردژنيورا بر اساس دوران بيانيۀ 

 .پشتيبان آن فرانسه به توافق رسيدسوريه و 

، پس ٢٠١٢ولی مثل سال . ھمه چيز آماده شده تا صلح به شکلی صورت گيرد تا بازندگان سربلند بيرون بيايند )٣

  . فرانسه روی خواست ھايش پافشاری می کند٢٢٥٤از تصويب قطعنامۀ 

 

Thierry Meyssan  
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