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 Political  سياسی

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

  ٢٠١۶ جنوری ٢٨
  

   و ملل متحد عليه سوريهالمان
L’Allemagne et l’Onu contre la Syrie 

 جنگ عليه سوريه را تدارک می ديدند، از ٢٠٠١ان و شاھين ھای ليبرال که مدت ھای مديد، از سال نئومحافظه کار

اگر به نقشی که ژنرال ديويد . نيز تکيه کرده اند) فارس( به چند کشور ناتو و شورای ھمکاری خليج ٢٠٠٥سال 

شخصيت ديگر نيز ھستند که ھنوز در سايه پترائوس برای راه اندازی و تداوم جنگ به عھده داشته آگاه ھستيم، ولی دو 

 رولکو ف)  در سازمان ملل متحد٢شمارۀ  (Jeffrey Feltmanاين دو شخصيت عبارتند از جفری فلتمن . باقی مانده اند

ن سازمان يديگر و با پشتيبانی برل اين دو در ھمآيش با يک). المانمدير اتاق فکری اصلی  (Volker Perthesپرتس 

  .در راستای تخريب سوريه منحرف ساخته و ھدايت کرده اند و به اين سياست ھمچنان ادامه می دھندملل متحد را 

 ٢٠١٦ جنوری ٢٦ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

، شخصيت دانشگاھی المان فولکر پرتس در کنار سازمان سيا در تدارک جنگ عليه سوريه شرکت ٢٠٠۵از سال 

 Stiftung Wissenschaft und» بنياد، علم و سياست«اق فکری اروپا او مديريت نيرومندترين ات. کرده است

Politik (SWP)را به عھده دارد .  

 در عين حال رفيق حريری، جفری فلتمن سفير وقت اياالت متحده در بيروت،  در مقام مأمور ناظر قتل ٢٠٠۵در سال 

ت أو سپس ھي)  ن تھيه کرديده شده را نيز برلسالح به کار بر(تکيه داشت ) ١( برای انجام عمليات  قتل المانروی 

 که می )Gerhard Lehmannليس ژرھارد لھمن و ، کميسر پDetlev Mehlisقاضی ديتليو مليس (سازمان ملل متحد 
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اردوی بين المللی عليه دو رئيس جمھور به ويژه توسط سياست .  را متھم می کردنداسد و الھودبايستی رئيس جمھور 

  ).٢(لکر پرتس اداره می شدی فوالمانشناس 

 سوريه را به عنوان ١٩٨٦- ٨٧ بين سال ھای المان در چھارچوب بورس پژوھشی Volker Perthesفولکر پرتس 

 به تدريس پرداخت، المانسپس به عنوان استاد علوم سياسی در . موضوع مرکزی خود در دمشق مورد بررسی قرارداد

  . ئی بيروت تدريس می کردامريکااه  که در دانشگ١٩٩١-٩٣به استثناء سال ھای 

مھمترين اتاق ) بنياد، علم و سياست (Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)، او مدير ٢٠٠٥از سال 

  . متخصص بوده و نيمی از آنھا را نيز دانشگاھيان تشکيل می دھند١٣٠ است که شامل بيش از المانفکری رسمی 

 حملۀ اسرائيل به لبنان را سازماندھی کرد، تنھا اياالت متحده را در ٢٠٠٦  در سالفلتمناز سوی ديگر، وقتی 

محاسبات خود دخالت داده بود، و به اين اميد که با شکست حزب هللا، سوريه به نجات بيروت بشتابد و زمينه برای 

ت در نيروی سازمان ملل  تنھا به گسيل نيروی دريائی اش برای شرکالمانسرانجام، . مداخلۀ اياالت متحده آماده شود

  .بسنده کرد) نيروھای حافظ صلح سازمان ملل مستفر در لبنان(متحد 

، يعنی پنج سال پيش از جنگ بود که وزير ٢٠٠٨ جون ٨ تا ٥ در Bilderbergطی گردھمآئی ساالنۀ گروه بيلدربرگ 

طرح او ھمراه بود با مدير برای اين .  ضرورت سرنگونی دولت سوريه را مطرح کردکانداليزا رايسامور خارجه 

.  مدير بنياد علم و سياستفولکر پرتسو ) بنيانگذار آيندۀ شورای ملی سوريه (بسمه قضمانیاصالحات عرب خانم 

  ).٤(ًگروه بيلدربرگ يکی از ابتکارات ناتو می باشد که مستقيما امور امنيتی آن را به عھده دارد 

 در مورد ايران توصيه کانداليزا رايس به فولکر پرتس شده، ءيکس افشابر اساس يک پيغام الکترونيک که توسط ويکيل

يج غير قابل پيشبينی در منطقه کرده  و نوشته است که راه اندازی عمليات جنگی خطرناک است زيرا می تواند به نتا

 ادامه فولکر پرتسی مشاورت ھا. با اين وجود، تخريب اقتصاد ايران از ديدگاه او می توانست مؤثر واقع شود. نجامدبي

  مورد تھاجم سايبری قرار Stuxnetی ايران با ويروس استاکسنت ئ مراکز ھسته ٢٠١٠يافت، تا اين که  در سال 

  ).٥(گرفت 

 مقاله ای در ، در شورای مجلس ملی اسد برای به تمسخر گرفتن نظريات رئيس جمھورفولکر پرتس، ٢٠١١ چدر مار

گری ھائی  در مورد توطئه عليه سوريه مطرح کرده بود ء افشابشار اسدکرد، زيرا ستون آزاد نيويورک تايمز منتشر 

  .در سوريه در شرف تکوين است و رئيس جمھور بايد برود» انقالب « به گفتۀ او، ). ٦(

او در گذشته به درخواست .  نفوذ اخوان مسلمين در تونس و قاھره را عملی ساختالمان، دولت ٢٠١١در اواسط سال 

در . ، پذيرا شده بودAix-la-Chapelleت ھمآھنگی بين المللی اخوان را در کليسای جامع آخن، اکس الشاپل أھيسيا 

 حماس در فلسطين ین تصميم گرفت که ھر کجا اخوان المسلمين به قدرت رسيد از آن پشتيبانی کند، به استثناينتيجه برل

در آن دوران گيدو  (المان وزير امور خارجۀ کر پرتسفولتحت تأثير . به شکلی که موجب آزردگی اسرائيل نشود

د ولی تعلق ندار» ناسالمگرايا« به اين نتيجه رسيد که اخوان المسلمين به گروه ) Guido Westerwelle وستروله

و يک نيروی » اسالمگرای معتدل «  با جريان مذاکره، و يک سلول »رويکردھايشان با طريقت اسالم ھدايت می شود«

  . رای سوريه تشکيل دادويژه ب

ت نمايندگی مخالفان سوريه به سرکردگی برادر أ در وزارتخانه مالقات با يک ھيجوالی به سھم خود، طی پرتس

  . را سازماندھی کردرضوان زيادهمسلمان 
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 با درھای Stratfor و ستراتفور Tusaidسخنرانی احمد داوود اغلو طی گرھمآئی شرکت صنايع و بازرگانی ترکيه 

  ٢٠١١بر و اکت۶بسته، در 

 به درخواست وزارت خارجه در گردھمآئی شرکت صنايع و بازرگانی ترکيه و آژانس فولکر پرتس، ٢٠١١بر و اکت٦

در ستراتفور شرکت کرد تا گزينش ھای انرژی ترکيه و پاسخ ھای احتمالی ھشت اطالعاتی خصوصی اياالت متحده 

 تانر ايلديزشش ثروتمند اول ترکيه حضور داشتند و . را شبيه سازی کرده و تخمين بزند) ٧ (المانکشور ديگر از جمله 

Taner Yıldız بشتابد تا با فروش نفتھای می بايستی به کمک خانوادۀ اردوغان که  که وزير انرژی بود، و يعنی مردی

  . داعش را در جنگ تأمين مالی کند،دزديده شده

 درخواست کرد که فولکر پرتسول خاورميانه در وزارت خارجه بود از ؤ که مسجفری فلتمن، ٢٠١٢ جنوریدر 

ائی طی شش ماه گردھمآئی ھ. از سرنگونی و استقرار رژيم آيندۀ سوريه را طراحی کند» روز بعد«ھدايت برنامۀ 

  . منتشر شدًنجام به گزارشی انجاميد  که رسماو سرايتشکيل يافت و پس از گردھمآئی ژن

 و اخوان المسلمين جزء آنھا بسمه قضمانی نفر از اعضای مخالفان سوری را بسيج کرد، که ٤٥» روز بعد « طرح 

 مالی شده بود که اين بنياد نيز چيزی  تأمينUS Institute of Peaceاين برنامه توسط بنياد صلح اياالت متحده  . بودند

 ولی با اين تفاوت که به وزارت National Endowment for Democracyاست معادل بنياد ملی برای دموکراسی 

  .لند، و سوئيس نيز درخواست به عمل آمدا، ھاروی، فرانسه، نالماناز کشورھای . دفاع تعلق دارد

را در » روز بعد « م مدير امور خارجۀ سازمان ملل متحد برگزيده شد،  به مقاجفری فلتمن ٢٠١٢ جوالیوقتی در 

  .مطرح کرد که به صفحۀ خط افتادۀ سازمان ملل متحد تبديل شد، پيش نويس طرح تسليم کامل و بی قيد و شرط سوريه 

 

ر شدن مقامات  سازمان ملل متحد در مقابل بان کی مون در عھده دا٢ جفری فلتمن به عنوان شمارۀ ٢٠١٢ جوالی ٢

ولی از اين پس زير نظر . جديدش سوگند ياد می کند که برای سازمانی بکوشد که ھدفش ارتقاء صلح در جھان است

  .شاھين ھای ليبرال ھدايت می شود
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  : را خواھيد يافت  فلتمن و پرتسدر زير مفاد اصلی طرح 

  . حاکميت مردم سوريه ملغا خواھد شد—

  د قانون اساسی منحل خواھد ش—

  ).وليت تشريفات را به عھده خواھد گرفتؤولی معاون رئيس جمھور مس( رئيس جمھور برکنار خواھد شد —

   مجلس شورای ملی منحل خواھد شد—

 رھبر سياسی متھم و محکوم خواھند شد و کار سياسی برای آنھا ممنوع اعالم خواھد شد، سپس توسط ١٢٠ دست کم —

  .ھند شددادگاه ھای بين المللی محاکمه خوا

  . بخش ھای اطالعات نظامی، امنيت سياسی و امنيت عمومی قطع سر و يا منحل خواھد شد—

  .آزاد خواھند شد و دادگاه ھای ضد تروريستی حذف خواھند شد» سياسی «  زندانيان —

معۀ بين  حزب هللا و پاسداران انقالب بايد نيروھايشان را بيرون بکشند، در اين صورت و تنھا در اين صورت جا—

  ).٨(المللی عليه تروريسم مبارزه خواھد کرد 

 Working Group on Economic »» گروه کار باز سازی اقتصادی و توسعه « پرتسرفولکھم زمان، 

Recovery and Development »  با رياست مشترک ٢٠١٢ جوندر . سازماندھی کرد» دوستان سوريه« را با 

به ازای پشتيبانی از طرح  سرگونی » دوستان سوريه «گروه به دولت ھای عضو  و امارات متحدۀ عربی، اين المان

  ).٩( خواھد کردءرژيم امتياز بھره برداری از گاز سوريه را اعطا

 را برای اتحاديه عرب سازماندھی ”Working Group on Transition Planning“ در عين حال فولکر پرتس

  .کرد

  . را در ستانبول مستقر کرد”Syrian Transition Support Network“سرانجام او 

ھيچ نشان رسمی ) ٢٠١٢ جوالی ۶(در پاريس » دوستان سوريه«و گردھمآئی  ) ٢٠١٢ جون ٣٠(و ياز گردھمآئی ژن

.  از اخوان المسلمين مرتبط می باشدالمانجز بيانيه ھائی که به پشتيبانی ھای ه  نمی يابيم، بفولکر پرتسديگری از 

 Boris بوريس راژستش ادامه می دھد و پس از برکناری امير قطر و باال آمدن قدرت عربستان سعودی،  به سياالمان

Rugeول امور سوريه در وزارت امور خارجه و به عنوان سفير در رياض انتخاب کردؤ را به عنوان مس. 

 

يسم، بازو در بازوی ايمان ، صدر اعظم المان آنجال مرکل در تظاھرات برای مدارا و عليه ترور٢٠١۵ جنوریدر 

Aiman Mazyekدبير کل شورای مرکزی مسلمانان در المان که در واقع يکی از رھبران اخوان المسلمين است  . 
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 طی مسافرتش به دمشق در مورد  Staffan De Mistura ستافان دو ميستورا از ٢٠١٥دولت سوريه در تابستان 

ژۀ دبير کل سازمان ملل متحد که دچار حواس پرتی شده بود، اظھار داشت فرستادۀ وي.  پرسيده بود فلتمن و پرتسطرح

نظر می رسد که مسکو ه ب. که اين پرونده به او ارتباطی ندارد و اطمينان داد که آن را از برنامۀ خود حذف کرده است

 اين پرونده ٢٠١٥ مبر عمومی شورای امنيت در سپتاجالستھديد کرده بود که به مناسبت گردھمآئی رؤسای دولت در 

ولی افشای اين پرونده ھا که می توانست حتی وجود سازمان ملل متحد را زير عالمت سؤال ببرد .  کندءًرا رسما افشا

ن با دمشق دوباره تماس گرفت، بی آن که سوری ھا بتوانند بدانند که آيا اين اقدام يدر ھمان دوران، برل. صورت نگرفت

  . آنجال مرکل است و يا اين که برای چندمين بار در پی عمليات نفوذی می باشدمخفيانه حاکی از سياست جديد

 به عنوان جفری فلتمنو مقام ارشد او ) ١٠ (ستافان دو ميستورا توسط فولکر پرتسبا وجود اين، در ھمان وقت، 

لفان سوريه و جمھوری ت نمايندگی مخاأاو ميانجی بين ھي. و  برگزيده شدي کنندۀ صلح برای مالقات آيندۀ ژنمذاکره

  .عرب سوريه است و بين آنھا رفت و آمد می کند

از سه سال پيش، سازمان ملل متحد با نقض منشور خودش، خيلی دور از اقدام برای برقراری صلح در سوريه، بی آن 

يميائی عليه ملت ککه مدرک موجھی ارائه دھد بی وقفه جمھوری عرب سوريه را به سرکوب انقالب، استفاده از سالح 

عالوه بر اين، ھر گونه اقدام برای برقراری . خودش و ارتکاب به شکنجه و تحميل گرسنگی به مخالفان متھم می کند

در سرنگونی رژيم به وسيلۀ ) فارس(صلح را به تعويق می اندازد، به شکلی که برای ناتو و شورای ھمکاری خليج 

  .ازۀ کافی وقت فراھم سازدسازمان تروريستی القاعده و داعش به اند

  

  :به ياد داشته باشيم 

 به جفری فلتمنئی امريکا، گروھی که مأمور آماده سازی جنگ عليه سوريه بود توسط ديپلمات ٢٠٠٥ از سال —

   ھدايت می شده استفولکر پرتسی المانمعاونت دانشگاھی 

يت لبنان در آن دوران توسط سوريه تضمين زيرا امن( را سازماندھی کرد رفيق حريری قتل فلتمن، ٢٠٠٥ در سال —

 در سال فلتمن). چون که حزب هللا توسط سوريه مسلح شده بود( جنگ اسرائيل عليه لبنان ٢٠٠٦در سال ). می شد

 با ابزار سازی سازمان ٢٠١٢ جنگ از نوع نسل چھارم را از طريق وزارت امور خارجه ھدايت کرد، از سال ٢٠١١

  . آن می باشد، در پی فرسايشی سازی جنگ است تا جھاد طلبان به پيروزی برسند٢ارۀ ملل متحد که خود او شم

در سال . تحت تأثير قرار دھدرا  در خاورميانه المان متحد شده است تا سياست ستاتفور و گروه فلتمن با پرتس —

متقاعد را ، آنجال مرکل ٢٠١١در سال . ر رژيم در دمشق را به گروه بيلدربرگ پيشنھاد کرديي طرح تغپرتس، ٢٠٠٨

 مديريت گروھی را به عھده داشت که ٢٠١٢در سال . بايد از اخوان المسلمين پشتيبانی کند» بھار عرب«کرد که طی 

امروز او از .  سپس او طرح تسليم کامل و بی قيد و شرط سوريه را نوشت،روی آماده سازی دولت جديد کار می کرد

  .و استيھای صلح در ژنره مذاکسوی سازمان ملل متحد مأمور 

 

 

Thierry Meyssan  

 

 پرونده ھای ضميمه
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 به وسيلۀ يک مادۀ انفجاری که در کاميون کوچک کار گذاشته شده بوده به رفيق حريریبه گفتۀ سازمان ملل متحد، ) ١

ات وارد آمده به ولی با توجه به ابعاد خسارت وارد آمده در صحنۀ جنايت و به ويژه به دليل  نوع جراح. قتل رسيده است

من در تحليل ھايم نشان داده ام که اين عمليات تروريستی به وسيلۀ سالح . قربانيان،  چنين محاسبه ای ناممکن است

برای پاسخگوئی به تحليل ھای من، دادگاه .  اين سالح را در اختيار داشتهالمانجديدی انجام گرفته که در آن دوران تنھا 
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با وجود اين، . ً سنگين در يک پايگاه نظامی فرانسه صحنۀ انفجار را کامال  باز سازی کردندويژه برای لبنان با مخارج

نتيجۀ آزمايش ھرگز به شکل رسمی و عمومی اعالن نشد و نظريۀ پوچ کاميون کوچک با مواد منفجره ھمچنان بر جا 
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