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 ستاد فرماندھی اياالت متحده
   کردندءنفوذ شاھين ھای ليبرال در کاخ سفيد را افشا

L’état-major US dénonce l’influence des faucons libéraux sur la Maison-Blanche 

آيا نظاميان می توانند سياستمداران را تحت تأثير قرار دھند و يا اين که تنھا بايد به فرمانبرداری از آنھا بسنده کنند، حتی 

  وقتی که به اشتباھات آنھا پی می برند ؟ 

اين موضوع در . ژيست کنونی پنتاگون بودي ستراتJames H. Bakerسرھنگ جيمز بيکر اين مضمون مقالۀ مشھور 

روزنامه نگار تجسسی کارشناس امور نظامی و سرويس ( نيز مطرح گرديد Seymour Hershمقالۀ سيمور ھرش 

مان سيا در سوريه و ًو می بينيم که دائما به ستاد فرماندھی و کاخ سفيد در مورد عمليات ساز) ھای مخفی اياالت متحده

 ، و DIAاز چند ماه پيش، مجتمع نظامی و صنعتی، رئيس سابق آژانس اطالعات دفاعی . اوکراين ھشدار می دھد

ً قديمی ستاد فرماندھی، و امروز وزير سابق وزارت دفاع  دائما سياست رئيس جمھور اوباما را مورد هسپس فرماند

  .انتقاد قرار می دھند

 /) سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

  

ت فرماندھان ستاد أ، و رئيس سابق ھيMichael T. Flynnرئيس قديمی آژانس اطالعاتی اياالت متحده، مايکل فلين 

پس از فرمانبرداری در سکوت، انتقادھايشان را . ، و ھمسرانشانMartin Dempseyفرماندھی، مارتين دامپسی 
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جای تدارک توطئۀ پيچ ه به گفتۀ آنھا، واشنگتن ب.  بيان می کننددر مورد نفوذ شاھين ھای ليبرال در کاخ سفيد آشکارا

  .ابل اعتماد مسکو عمل کندقدر پيچ در سوريه و اوکراين بايد به عنوان ھمکار 

ً، اياالت متحده دائما در مورد سوريه و اوکراين تضادھائی را در کارنامۀ ٢٠١٢ جونو در ياز دوران گردھمآئی ژن

با وجود اين، ستاد فرماندھی موضع خود را به شکلی منتشر کرد که بتواند کاخ سفيد را تحت . خود به ثبت رسانده است

  .تأثير قرار دھد

  

  تضادھا و ترديدھای کاخ سفيد

در دوران رياست جمھوری جرچ بوش، کاخ سفيد می خواست بر اساس الگوی موفقيت آميزش در عراق، جمھوری 

از يک سو ھدفش ترسيم مجدد . ا نيز به منطقۀ ھرج و مرج مبدل سازدعرب سوريه را سرنگون کند و اوکراين ر

بود و از سوی ديگر برآن بود تا خطوط ارتباط زمينی بين دو کشور روسيه و چين را با غرب » خاورميانۀ بزرگ«

 .قطع کند

گونه از سوی  و به ھمين  Brent Scowcroft برنت اسکاوکرافت جنرالوقتی بارک اوباما جانشين او شد، از سوی 

مشاوران قديمی در زمينۀ امنيت ملی .  سفارش شده بودزيبيگنيف برژينسکیمشاور با تجربه اش در زمينۀ امور سياسی 

 که به نام نظريۀ ھرج و مرج سازنده می شناسيم اعتماد Leo Strauss لئو استروس به نظريۀ بوش پدر و جيمی کارتر

 سازماندھی شود، يعنی پيرامون Westphalenتی بر اساس الگوی صلح وستفاليا از ديدگاه آنھا، جھان می بايس. نداشتند

 طرفدار تضعيف دولت Henry Kissinger ھنری کيسينجرمثل . دولت ھائی که از ديدگاه بين المللی بازشناسی شده اند

ند، در نتيجه از گروه ھای ھائی بودند که در مقابل سلطۀ اياالت متحده مقاومت می کردند، ولی خواھان تخريب آنھا نبود

غير دولتی برای سياست ھای توطئه آميزشان استفاده می کردند ولی خواھان واگذاری مديريت مناطق به اين گروه ھا 

  .نبودند

 نمايشی که از نظامی به غير جنرال (ديويد پترائوس و جفری فيلتمن، ھيلری کلينتنشاھين ھای ليبرال پيرامون وقتی 

 جنگ در سوريه را ادامه ٢٠١٢توافقات بين واشنگتن و مسکو را تخريب کردند و در سال ) افتنظامی دگرديسی ي

ۀ انتخابات رياست جمھوری در اياالت متحده، اوباما نمی توانست ھرج و حبوحدر ب.  واکنشی نشان نداداوبامادادند، 

ای پيروزی مجدد در انتخابات رياست در نتيجه در فرد.  آشکار سازد،مرجی را که در درون دولت او جاری شده بود

 را از ھيلری کلينتنند به دست بازدداشت کرد، سپس  دام گذاشت و او را دستبپترائوس جنرال برای اوباماجمھوری 

 بر می آمد اسد وصله پينه کردن مناسبات با رئيس جمھور ۀ از عھدجان کری.  را برگزيدجان کریکار بر کنار نمود و 

نظر می رسيد که ه  در سازمان ملل متحد بر سر کار باقی ماند و اين گونه بفلتمنولی . ستانه ای داشتو با او روابط دو

  . را از برکنار کردن فوری او بازمی داشتاوباماحساسيت وضعيت  

 تصور می کرد که دير شده است و وقت چندانی برای جمھوری عرب سوريه باقی نمانده جان کریدر ھر صورت، 

 بود، يعنی اسد برای قذافیاو می توانست انجام دھد اجتناب از پايان کار مشابه به معمر که کاری تنھا . است

 قادر به رؤيت وضعيت بوشکاخ سفيد و وزارت امور خارجه با دروغ ھای دوران . با سر نيزه» سودوميزاسيون«

 نشده بودند بلکه کارشان به پيشدستی در آن دوران، تمام کارمندان برای تحليل و درک وضعيت جھان بسيج. عينی نبود

 ويليام روباک، دبير اول سفارت اياالت متحده در دمشق ٢٠٠۶در سال . برای توجيه جنايات واشنگتن خالصه می شد

William Roebuck سوريه جمھوری بعثی :  گزارشی نوشته بود که از اعتبار برخوردار بود و مدعی شده بود که
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» دموکراسی در حال گسترش«عربستان سعودی، قطر و ترکيه می توانند برای . لوی استنيست بلکه يک ديکتاتور ع

  .ًقانونا از اکثريت مردم سنی پشتيبانی کنند

دست سازمان سيا را باز گذاشت تا عمليات سرنگون » شورشيان ميانه رو« زير پوشش پشتيبانی از اوبامادر نتيجه 

 در ا از ليبيءاين اساس قاچاق اسلحه به شکل گسترده سازماندھی شد، ابتدابر .  گذاردءسازی رژيم سوريه را به اجرا

 Boïko بويکو بوريسوف و Rossen Plevneliev روسن پلونليف، سپس از بلغارستان به رھبری قذافیپسا رژيم 

Borissov يانوکويچً و بعدا از اوکراين در پسا دوران Ianoukovytch .رای نجات ھم زمان، در تمام جھان اسالم ب

  .اھل سنت از چنگ ديکتاتور علوی  دفاتر استخدامی برای جذب مبارزان فعال شدند

 ١١۴(ولی تالش بيھوده، می بايستی بپذيرند که جمھوری عرب سوريه در مقابل بزرگترين اتحاديۀ تاريخ مقاومت کرد 

سوريه از عھدۀ چنين کاری برمی آيد . )گرد ھم آمده بودند» دوستان سوريه« سازمان بين المللی که در بطن ١۶دولت و 

تنھا به اين علت ساده که ديکتاتوری علوی ھرگز وجود نداشته بلکه رژيمی الئيک و سوسياليستی را تشکيل می دھد، و 

اھل سنت نيز نه تنھا مورد قتل عام ارتش قرار نگرفته اند بلکه اکثيرت سربازانی را تشکيل می دھند که در بطن ارتش 

  .ه تجاوز خارجی از کشورشان دفاع می کنندسوريه علي

 به ٢٠١۴ بروری در فدالر به ضرب ميلياردھا Victoria Nuland ويکتوريا نوالندوقتی نئو محافظه کاران پيرامون 

 در اين رويداد نتيجۀ شايسته و سزاوار تالش ھای چندين و اوباماسرنگونگی رژيم کی يف نائل آمدند، رئيس جمھور 

يا : سپس، برسر دو راھی قرار گرفت . ًولی فورا پيامدھای اين عمليات را نمی توانست محاسبه کند. می ديدچند ساله را 

کشور را بی آن که دولتی در کار باشد، ھمچون چاله ای باز بين اتحاديۀ اروپا و روسيه رھا کند، و يا سربازان کوچک 

سرانجام گزينش دوم را انتخاب کرد، و فکر می کرد که . ندسازمان سيا، نازی ھا و تعدادی اسالمگرا را به قدرت رسا

رويدادھای بعدی خالف اين امر را ثابت . سرويس ھای او می توانند بين مزدوران مسلح افرادی قابل احترامی را بيابند

ارستان  بزھکار بود، بی گمان، ولی بيشتر از رژيم مولداوی و بلغويکتور يانوکويچطور مشخص، گرچه رژيم ه ب. کرد

 عليه آن فرانکلن روزولتو گرجستان و غيره انحراف نداشت، رژيم کنونی کی يف نمايندۀ تمام آن چيزھائی است که 

  .جنگيد

 

 طی جنگ ويتنام و به ھمين گونه شکنجه در زندان ابوغريب طی جنگ عراق My Layسيمور ھرش کشتار مای لی 

سپس نيويورکر، ديگر در کشور خودش نمی توانست مطلبی منتشر پس از کار در نيويورک تايمز، و .  کردءرا افشا

  . ھمکاری می کندLondon Review of Booksکند و از اين پس با لندن ريويو آف بوکس 
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  خواست نظاميان اياالت متحده

مه نگار در حالی که کاخ سفيد و کرملين به دومين توافقات خودشان برای صلح در خاورميانه دست يافته بودند، روزنا

 مقاله ای بلند در لندن ريويو آف بوکس منتشر کرد و نوشت که ستاد فرماندھی ميان ارتشی سيمون ھرشئی امريکا

به ). ٢( مقاومت می کند بارک اوباما در مقابل خيال پردازی ھای مارتين دامپسی جنرالاياالت متحده، به فرماندھی 

، نظاميان بر آن بوده اند که تماس ھايشان را با ھم قطاران روسی حفظ گفتۀ او، با وجود مديريت سياسی بحران اوکراين

اطالعات مھمی به برخی متحدان خود منتقل کردند، به اين اميد که آنھا به سھم خودشان اين اطالعات را به سوری . کنند

سف می کند که امروز  اظھار تأسيمون ھرش. ھا منتقل کنند، ولی از ھر گونه کمک مستقيم به دمشق خود داری کردند

 فرماندھی ستاد فرماندھی را به عھده گرفته وضعيت به شکل Joseph Dunford جوزف دانفورد جنرالاز وقتی که 

  .ر کرده استييديگری تغ

ر نکرده است، از ديدگاه نظاميان يکی پوچ تر ييدر اين مقاله نوشته است که سياست کاخ سفيد روی چھار نکته ھرگز تغ

  :از ديگری 

  اسدپافشاری روی برکناری رئيس جمھور  )١

 ناممکن بودن اتحاديۀ ضد داعش با روسيه )٢

 ترکيه به عنوان ھم پيمان ثابت در جنگ عليه تروريسم )٣

  ً واقعا وجود دارد،و اين امر که نيروی اپوزيسيون ميانه رو که سزاوار پشتيبانی اياالت متحده باشد )۴

خاطر زير عالمت سؤال بردن ه  ب٢٠١۴ سال بروری در فChuck Hagelبه ياد می آوريم که وزير دفاع چاک ھاگل 

 جايگزين او شد، يک کارمند عالی رتبه و ھمکار سابق Ashton Carter اشتون کارترو ) ٢(اين سياست برکنار گرديد 

  ).٣(خاطر شم معامله گری اش شھرت خاصی دارد ه  که بکندوليزا رايس

ًاتاق فکری اصلی مجتمع صنعتی و نظامی رسما به Rand Corporation ، انجمن ميز گرد ٢٠١۴بر وسپس، در اکت

 به قدرت بشار اسدًاين اتاق فکری اکيدا به اين نتيجه رسيد که پيامد شکست .  موضع گيری کرداسدنفع رئيس جمھور 

  ).۴(رسيدن جھاد طلبان خواھد بود، در حالی که پيروزی او موجب ثبات منطقه خواھد شد

، در (DIA) رئيس قديمی آژانس اطالعات دفاعی Michel T. Flynn ميچل فالين جنرالپيرامون ، ٢٠١۵ت گسدر ا

شبکۀ الجزيره تالش ھای او برای ھشدار به کاخ سفيد در مورد عمليات طراحی شده توسط سازمان سيا و ھم پيمانان 

ّيت سری بيرون آمده در مورد اعالن ًاو يکی از گزارشاتش را که اخيرا از وضع. واشنگتن با جھاد طلبان مطرح گرديد

  ).۶(ايجاد داعش تفسير می کرد 

 اعالم کرد که موضع گيری کاخ سفيد در مورد سوريه موجب چاک ھاگل، وزير دفاع سابق ٢٠١۵مبر سرانجام، در دس

  ).٧( شده است اوبامابی اعتباری رئيس جمھور 
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حذف رئيس جمھوری که به شکل دموکراتيک توسط مردم سوريه برگزيده شده بود ھدف جنگی بود که شاھين ھای 

خنثی کردن رئيس جمھور سوريه موجب سقوط رژيم و سرنوشتی مشابه . ليبرال و نئو محافظه کاران به راه انداختند

ولی در اين . يه نيز از ھم گسيخته می شدمعمر قذافی می شد و ھمان گونه که ليبی گرفتار ھرج و مرج شد، سور

  .صورت نمی توانيم سوری ھا را نجات دھيم بی آن که از بشار اسد پشتيبانی کنيم

  

  چگونه نظاميان سعی کردند به سوريه کمک کنند

، مرکز فرماندھی اياالت متحده ھم قطاران سوری خود را از چھار خواست واشنگتن را ٢٠١٣به گفتۀ ھرش، در سال 

  : ر سياست مطلع ساختند ييای تغبر

  سوريه بايد مانع حمالت حزب هللا به اسرائيل شود )١

  را با اسرائيل از سر گيردمذاکراتشلۀ جوالن أبايد برای حل مس )٢

 سوريه بايد حضور مشاوران روسی را بپذيرد )٣

سترده ترين بايد در پايان جنگ انتخابات جديدی را سازماندھی کند و اجازه دھد تا اپوزيسيون ھا در گ )۴

  .تشکالتشان در آن شرکت داشته باشند

در خواندن اين چھار شرط نکته ای که موجب شگفتی ما می شود، نبود کامل شناخت سياست خاورميانه نزد نظاميان 

  . ًاست و يا اين که می خواھند شرايطی را مطرح کنند که وجود ندارد و دمشق بايد آنھا را فورا بپذيرد

زب هللا يک شبکۀ مقاومت در مقابل اشغالگری ھای اسرائيل است که در لبنان و در واکنش در نخستين گام، ح )١

 نه توسط پاسداران انقالب ايران، حتی اگر به ءابتدا.   به وقوع پيوست ايجاد شد١٩٨٢به تھاجمی که سال 

ارتش سوريه پس از بيرون رفتن . بسيجی ھا خيلی مديون باشد ولی توسط ارتش عرب سوريه سازماندھی شد

و عالوه بر اين، طی جنگ اسرائيل و لبنان در سال . ، به سوی ايران تمايل يافت٢٠٠۵از لبنان در سال 

ب زامروز ح. ، وزير دفاع سوريه مخفيانه در خط جبھه حضور داشت تا انتقال تجھيزات را نظارت کند٢٠٠۶

اد طلبانی که از سوی اسرائيل پشتيبانی ديگر عليه جھ هللا شيعه و ارتش عرب سوريه الئيک دوش به دوش يک

  .در سطح ھوائی و در زمينۀ بھداشتی. می شوند مبارزه می کنند

 Bill نيس جمھور اياالت متحده بيل کلينت، رئ)ويژن (٢٠٠٠تا سال ) Wye Riverوی ريور  ( ١٩٩۵از  )٢

Clinton ھمه چيز به شکل طور مشخص، دربارۀه  ب. بين اسرائيل و سوريه را سازماندھی کردمذاکرات 

ھای تلفنی رئيس جمھور اياالت متحده و رئيس مذاکره  شد، گرچه نمايندۀ اسرائيل مخفيانه به صحبتپاياپای 

صلح می توانست و می ) ٩(ن در خاطراتس نوشته است به شکلی که کلينت). ٨(وش می داد جمھور سوريه گ
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.  در آخرين لحظه پا پس نمی کشيداھود بارک رسد، اگر و تنھا اگر نخست وزير اسرائيل ءبايست به امضا

ولی وقتی .  غير مستقيم را از سر گرفت و اين بار از راه ترکيهمذاکرات با ابتکار شخصی اش بشار اسد

نقض کرد، او » کشتی ليبرتی«اسرائيل به شکل آشکاری حقوق بين الملل را در آبھای بين المللی در رابطه با 

 می باشد، ولی تنھا اسرائيل است که امتناع می مذاکرهسوريه ھمواره خواھان .  داد خاتمهمذاکراتشنيز به اين 

 .کند

 بوريس التسيندر رابطه با مناسبات نظاميان دمشق و مسکو، به دوران شوروی باز می گردد و در دوران  )٣

 ٣٠او . ت دربارۀ بدھی به شوروی به روسيه رفمذاکره برای بشار اسد، ٢٠٠۵در سال . کمابيش متوقف شد

کيلومتر از ساحل طرطوس را برای گسترش نظامی در طرطوس به کرملين پيشنھاد کرد، ولی روسيه که در 

و يو در ژنيپيش از گردھمآئی ژن. حال باز سازی اساسی ارتش خود بود اين پيشنھاد را مناسب خود نمی ديد

را برای ثبات کشور در » ه آبی ھاکال« به روسيه پيشنھاد کرد که حسن ترکمانی، مشاور امنيت ملی ٢٠١٢

ۀ فعاليت ھای سيا و تجمع جھاد طلبان از تمام جھان اسالم، کمی دھکرملين با مشا. سوريه مسستقر کندخاک 

 سوريه را به والديمير پوتين. بعد پی برد که اين جنگ تنھا تمرين و آماده سازی جنگ ديگری در قفقاز است

ر اگر د. تلقی کرد و متعھد شد که نيروھايش را در سوريه مستقر کند» موضوعی داخلی برای روسيه«عنوان 

ر عقيده داد و نيروھايش را آماده کرد و به ويژه ييفتاد، ولی روسيه تغ ھيچ اتفاقی ني٢٠١۴ و ٢٠١٣سال 

 .تجھيزات جديد نظامی را تدارک ديد

النه و دموکراتيکی را  انتخابات رياست جمھوری عاد٢٠١۴سرانجام، جمھوری عرب سوريه در ماه مه  )۴

 عکس، اين اروپائی ھا بودند که هب. د کردندئيسازماندھی کرد و اين موضوع را تمام سفارتخانه ھا در دمشق تأ

 و ھمين کشورھای  د ھا ھزار پناھنده در اين انتخابات جلوگيری کردندصبا نقض منشور وين از شرکت 

متقاعد ساختند که نامزدھايشان را در اين انتخابات معرفی اروپائی بودند که گروه ھای مختلف اپوزيسيون را 

 ، که قاطعانه در انتخابات پيروز شد، حاضر است در پايان جنگ، پيش از اتمام دورۀ قانونیبشار اسد. نکنند

با رأی سادۀ مجلس، جمھوری می تواند . رياست جمھوری اش را دوباره به آزمون انتخاباتی واگذار گند

القاعده، (جز آنھائی که با اخوان المسلمين يا سازمان ھای مسلح ه  در تبعيد را بپذيرد، بنامزدھای سوری

 .ھمکاری کرده اند) داعش و غيره

 

  نظاميان اياالت متحده نمی خواھند به عنوان  نئو محافظه کار تلقی شوند

 به عنوان رئيس دفتر  راJames H. Baker جيمز بيکر سرھنگ مارتين دامپسی جنرالکمی پيش از ترک مقام، 

در نتيجه، بيکر فردی است که به قانونمداری، ). ١٠(ژيک در وزارت دفاع اياالت متحده برگزيد يمطالعات سترات

سيمور گرچه ). نظريه پرداز ھرج و مرج سازنده (استروسخردگرائی شھرت دارد، يعنی در قطب مخالف طرفداران 

 سايۀ او را می توانيم در موضع گيری مرکز فرماندھی اياالت متحده از او در مقاله اش نامی نمی برد، ولیھرش 

  .مشاھده کنيم

در ھر صورت، مقالۀ سيمور ھرش گواه بر خواست ستاد فرماندھی اياالت متحده برای تفکيک خود از کاخ سفيد و 

ان دھد که در شرايط  است، و به شکلی خاص می خواھد نشجان آلن و ديويد پترائوس جنرالشاھين ھای ليبرال مانند 

  . ھيج دليلی برای ادامۀ سياست ھای ابھام آميز سه سال گذشته ندارداوباماحاضر رئيس جمھور 

  به يادداشته باشيم
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ميچل رئيس سابق آژانس اطالعات دفاعی ) اتاق فکری مجتمع نظامی و صنعتی(طی ماه ھای گذشته، ميز گرد )١

 تضادھا و چاک ھاگل و وزير دفاع سابق مارتين دامپسیندھی ت فرماندھان مرکز فرماأ، رئيس قديمی ھيفالين

  . سفيد را زير عالمت سؤال بردندخترديدھای کا

 در روياروئی عليه روسيه معترض بوشرھبران فکری ارتش اياالت متحده به سياست بازمانده از دوران  )٢

ل ھم پيمانانی مانند وھان کنترو خواھان ھمکاری در سوريه و در اوکراين ھستند و به ھمين گونه خوا. ھستند

 .ترکيه، عربستان سعودی و قطر می باشند

 پيشتيبانی کرد که بايد پيروز شود و اسدبايد از رئيس جمھور ) ١: (از ديدگاه افسران عالی رتبۀ اياالت متحده   )٣

 مورد مجازات بايد ترکيه را) ٣(بايد به اتفاق روسيه عليه داعش وارد عمل شوند، ) ٢(در قدرت باقی بماند، 

سرانجام بايد به تصورات واھی که ) ۴(قرار دھند که نه به عنوان ھم پيمان بلکه به عنوان دشمن عمل می کند،

ًگوئی شورشيان ميانه رو واقعا وجود خارجی دارد خاتمه دھند، يعنی به فانتسمی خاتمه دھند که تا اينجا با 

 .تيبانی از تروريست ھا باز می گذاشتپنھان شدن در پشت آن دست سازمان سيا را برای پش
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