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 Political  سياسی

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

  ٢٠١۶ فبروری ١۶
  

  اتحاد اياالت متحده و روسيه در سوريه
Les USA et la Russie s’allient en Syrie 

 را خالف منافع و  سوريهر گردھمآئی بين المللی برای پشتيبانی از سوريه به نظر می رسد که کاخ سفيد پروندۀ د

در متن بيانيۀ نھائی اين گردھمآئی نظارت . و شاھين ھای ليبرال به دست گرفته است»  نئوکنسرواتورھا«موضعگيری 

وليت ھای خود بر ؤ را از مقام و مسجفری فلتمنشده  و ايالت متحده و روسيه در سازمان ملل متحد ضروری دانسته 

بيانيۀ نھائی حاکی از تحميل آزادی عبور و مرور برای کمک ھای بشر دوستانه و توقف مخاصمات . کنار می سازد

 بيانيه قانونيت حرکت نظامی روسيه را نه تنھا عليه جبھۀ النصره و داعش بلکه عليه احرار الشام و جيش االسالم. است

با وجود اين، بيانيه ھيچ مطلبی دربارۀ طرح مشترک فرانسه و بريتانيا در مورد ايجاد کردستان . به رسميت می شناسد

  .دروغين مطرح نکرده است

 ٢٠١۶ فبروری ١۵)/ سوريه(دمشق / شبکۀ ولتر

 

بت گرد ھمآئی مصاحبۀ مطبوعاتی سرگئی الوروف، جان کری و استافان دو ميستورا، در ھيلتون مونيخ، به مناس

  .گروه بين المللی برای پشتيبانی از سوريه
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ل کاخ سفيد و و جنگ عليه سوريه از کنتر٢٠١٢ جوالی ٦در پاريس به تاريخ » دوستان سوريه«از دوران گردھمآئی 

بسياری از .  ھرگز به انجام نرسيد٢٠١٢ جون ٣٠و در يکرملين خارج شد و توافقات مرتبط به نخستين گردھمائی ژن

ش ھای بعدی برای صلح با مداخلۀ مجموعه ای از عناصر جنگ طلب به شکست انجاميد که عبارتند از  شخصيت تال

، شرکت ھای چند )ن، جفری فلتمن، ديويد پترائوس، جان آلنجان مک کين، ھيلری کلينت(ھای درجه يک اياالت متحده 

لمان، عربستان سعودی، ا(و برخی دولت ھا ) ی آکادم–اکسون موبيل، کی کی آر، ارتش خصوصی بالک واتر ( مليتی 

  ).فرانسه، اسرائيل، قطر، بريتانيا، ترکيه

 روسيه نيروی ضربتی قابل توجھی را برای بمباران گروه ھای تروريست بسيج ٢٠١٥مبر  سپت٣٠با وجود اين، از 

ھای زير زمينی که آنھا راه چھار ماه بعد، اغلب کارخانه ھای اسلحه سازی و سنگر. کرد و به ميدان سوريه فرستاد

عالوه بر اين وسايل حمل و نقلی که داعش برای سرقت نفت در اختيار داشت، زير . اندازی کرده بودند ويران شد

 ھم زمان در ده جبھه به عمليات زمينی دست زد و ٢٠١٦ جنوری ٦ارتش عرب سوريه از . بمباران از بين رفت

در حالی که عربستان سعودی و ترکيه از شمال کشور برای .  شمال شرقییامناطقی را آزاد ساخت، البته به استثن

  .مخالفان نيروی کمکی و اسلحه گسيل می کردند

  

   پروندۀ سوريه را دوباره به دست گرفت"بارک اوباما"

 کمتر از . تا کنون به تنش زدائی با کوبا و ايران انجاميده استبارک اوباماترازنامۀ سياست بين المللی رئيس جمھور 

چنين امری نيز مستلزم به دست . يک سال برای او وقت باقی مانده تا صلح سوريه را نيز به اين فھرست اضافه کند

به ھمين . گرفتن اين پرونده خواھد بود تا بتواند با ھمکار روسی اش به تحليل مشترکی از وضعيت حاضر نائل بيايد

ناميد و اختياراتی » تزار ضد داعش« را Brett McGurk برت مک گرکعلت قرارداد تازه ای با روسيه منعقد کرد و 

  .به او واگذار کرد تا امکانات نظامی قابل توجھی را تدارک ببيند

 در ٢٠٠٤ی فعاليت می کند  و از سال ئ در زمينۀ حقوق بوده ولی در مقام ديپلمات حرفه برت مک گرکتحصيالت 

 و John Negroponte جان نگرو پونتاو پيرامون . وان کار می کرد ججرج دابليو بوشعراق برای رئيس جمھور 

 به گروھی تعلق داشت که خشم عراقی ھا را عليه ارتش اشغالگر منحرف ساختند و به شکل ديويد پترائوسنرال ج

 در امارات اسالمی« در ايجاد مک گرکدر چنين مقامی، . مخفيانه آن را به زد خورد بين سنی  و شيعه تبديل کردند

در سال .  برای خروج نيروھای اشغالگر بودمذاکرهسپس او طرف . ًشرکت داشت که بعدا تبديل به داعش شد» عراق

 او را به عنوان سفير در بغداد انتخاب کرد، ولی سنا اين گزينش را تأئيد نکرد زيرا بارک اوباما رئيس جمھور ٢٠١٢

در نتيجه به . نگار وال استريت ژورنال قابل سرزنش می دانستخاطر روابط فرا زناشوئی  با يک روزنامه ه او را ب

او مشاھده کرده بود که در .  پيوستجان آلن کاخ سفيد به اتحاديۀ بين المللی ضد داعش و ۀعنوان دستيار فرستادۀ ويژ

مدن روس ھا و نبود رويکردھای روشن، رئيس او نه تنھا عليه سازمان ھای تروريستی مبارزه نمی کند بلکه تا پيش از آ

وليت عمليات را به عھده گرفته و بيرون ؤ ازاين پس مسبرت مک گرک. استعفايش، از آنھا پشتيبانی نيز می کرده است

برای اجرای چنين طرحی بودجۀ نظامی در حد دو . ًراندن خليفه از سوريه را آماده می کند، ولی نه کامال در عراق

ر خواھد داشت و در عين حال روی ارتش عرب سوريه و يگان ھای کرد سوريه برابر نسبت به مقام پيشين را در اختيا

  .تکيه خواھد کرد

  

  توافق بين کاخ سفيد و کرملين
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کاخ سفيد و کرملين با ھم به توافق رسيده اند که سقوط احتمالی جمھوری عرب سوريه تمام منطقه به انضمام اسرائيل را 

 تعلق داشت، امروز آريل شارون و جرج بوشلت، آنچه که به اھداف اوليۀ به ھمين ع. در ھرج و مرج فرو خواھد برد

  . و ارتش دفاعی اسرائيل استبارک اوباماموجب ھراس 

نظر می رسد که کاخ سفيد از تجزيۀ سوريه صرفنظر کرده و برای جلوگيری از تشکيل کردستان دروغين در شمال ه ب

از ديدگاه اياالت متحده به ھيچ عنوان جايز نيست . ن ھمآھنگ شده استشرقی کشور توسط فرانسه و بريتانيا،  با کرملي

که پاريس و لندن را آزاد بگذارد تا دوباره به قدرت استعماری در خاورميانه تبديل شوند، حتی اگر از چنين چشم اندازی 

  .استفاده کرد» بھار عرب«برای تشويق آنھا برای شرکت در عمليات 

 استفاده کردند تا مخالفانی که توسط عربستان سعودی تأمين مالی و پشتيبانی ٣و يملين از ژنسرانجام، کاخ سفيد و کر

 روی گردانده و سپس شرايطی را از پيش مذاکرهدر واقع  عربستان سعودی پی در پی از . شده بودند بی اعتبار شوند

انه را نپذيرفت، در حالی که دمشق مطرح کرد، و در پايان سخن به شکل يک جانبه عبور و مرور کمک ھای بشردوست

  .آزادی عبور و مرور کمک ھای بشردوستانه را پذيرفته است

 در مونيخ به کاخ سفيد اجازه داد که ٢٠١٦ بروری ف١٢ و ١١ در (GISS)منشور گروه بين المللی پشتيبانی از سوريه 

در نبود قدرت برای . ست بگذارد، رئيس سياسی سازمان ملل متحد دجفری فلتمنروی مخالفانش و به ويژه روی 

 را تشويق سرگئی الوروف و جان کریجای او به عنوان مقام عالی بين المللی، ه  باوبامابرکناری او، رئيس جمھور 

د شود، توطئه چين ھا پس از اگر اين نکته در عمل تأئي. ھا نظارت خواھند داشتمذاکره کرد تا اعالن کنند که بر ادامۀ 

  .فروپاشی برتری نظامی شان امتياز ديپلماتيک خود را نيز از دست خواھند داد

  

  گردھمآئی مونيخ

يعنی طرح رئيس جمھور ( گذاشته شود ءبه اجرا» و يبيانيۀ ژن« گروه بين المللی برای پشتيبانی از سوريه بر آن است تا 

گرچه فرانسه مشخص نکرده .  در شورای امنيت٢٢۵۴بر اساس مفاد قطعنامۀ ) بشار اسد به انضمام طرح کوفی عنان

 به تعبير فرانسه تنھا شرط تسليم بی قيد و —حفظ خواھد کرد يا نه » ويبيانيۀ ژن«است که آيا شرايطش را در مورد 

  . ولی بيانيۀ نھائی گردھمآئی مونيخ را تأئيد کرده است—شرط جمھوری عرب سوريه است 

 گذاشته شود، که تنھا ءھائی پيشبينی کرده است که ظرف يک ھفته عبور و مرور کمک ھای بشردوستانه به اجرابيانيۀ ن

برای ھر يک از اين . »آتش بس«به عنوان پيش شرط » توقف مخاصمات«اپوزيسيون اين مورد را رد کرده است، و 

م دولت ھائی که قابليت فشار روی طرفين را دو ھدف، نيروی عملياتی به مشارکت اياالت متحده و روسيه، به انضما

  . تشکيل شده است،دارا می باشند

در مورد کمک ھای بشردوستانه، گروه بين المللی پشتيبانی از سوريه به توافق رسيده اند که ظرف يک ھفتۀ آينده از 

  . گذاشته شودءطريق پرتاب از روی ھواپيما يا از راه زمينی در ھفت نقطه مشخص به اجرا

دسترسی به کمک ھای بشردوستانه نبايد به گروه خاصی تعلق داشته باشد و گروه «ًيانيۀ نھائی مشخصا می گويد که ب

 و مبنی بر حقوق بين المللی بشردوستانه تمام گروه ھا ٢٢۵۴ھای ديگر از آن محروم بمانند، بلکه مطابق بر قطعنامۀ 

عالوه بر اين اياالت متحده و روسيه (...). ن نيازمند ھستند برسد بايد بپذيرند که اين کمک ھا به دست افرادی که به آ

در واقع می دانيم که از . »به شيوه ای عمل خواھند کرد که اين کمک ھا تنھا در راستای بشردوستانه انجام شود«

» شيانمناطق شور« از کاروان ھای ملل متحد نه تنھا برای تدارکات خوراک و دارو در جفری فلتمن ٢٠١٢جوالی 

  .استفاده می کرده بلکه برای آنھا اسلحه نيز می فرستاده است
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است، با اين وجود روسيه نيز مشمول » آتش بس«نظر می رسد که مترادف ه ب» قطع يا توقف خصومت ھا«اصطالح 

ت که تنھا گروه با تأئيد بيانيۀ نھائی، مسکو متعھد شده اس. که پيامدھای حقوقی داشته باشد چنين قاعده ای می شود بی آن

با وجود اين، پس از . ھای مندرج در فھرست شورای امنيت که به عنوان تروريست شناسائی شده اند را بمباران می کند

ً، وزير امورخارجۀ روس مشخصا اعالن کرد سرگئی الوروف و جان کریگردھمآئی مونيخ طی مصاحبۀ مطبوعاتی با 

ًرسما پيوندھای خود را با گروه ) ارتش اسالم(و جيش االسالم ) » سوريهجنبش اسالمی مردان آزاد«(که احرار الشام 

احرارالشام توسط ترکيه و قطر تأمين مالی می شود و جنگ افزارھای نظامی پاکستانی . ھای تروريست تأئيد کرده اند

عربستان سعودی تأمين جيش االسالم از سوی . در اختيار دارد و پيوندھايش را با طالبان افغان به رسميت شناخته است

برخوردار است و از ايده آل بن الدن به خود می بالد و با سربلندی و ) بلک واتر(مالی می شود و از مشاورۀ آکادمی 

 اعالن Zahran Alloucheھران الوش  اين، بنيانگذار آن ظعالوه بر. افتخار از ھمکاری ھايش با القاعده ياد می کند

نظر نمی رسد که تعھدات ه در نتيجه ب.  را پاکسازی کند و علويان را از دم تيغ بگذراندکرده است که می خواھد کشور

جود فراخوان رسمی جان کری برای  عکس با وهًيری در حرکت نظامی اش در منطقه شود، کامال بيروسيه موجب تغ

  .، بيانيۀ نھائی در مونيخ قانونيت اين عمليات را به رسميت می شناسد»ير اھدافيتغ«

با چنين .  موکول دانسته است٣و يھای ژنمذاکره را به » سياست گذار« می بينيم که بيانيۀ نھائی مونيخ موضوع 

 شخصيتی که توسط عربستان سعودی انتخاب شده بودند و اميد مقامات عالی و وزارت را در ١١۴حرکتی، قاطعانه 

ولی . به گروه ھای مسلح ياد شده در باال تعلق داشتنددر واقع، اين شخصيت ھا ھمگی . ذھن می پروراندند منتفی گرديد

از سوی ديگر، راه در چشم انداز شخصيت ھای اپوزيسيون سوريه در تبعيد باز شد که پس از اعالم مخالفت با مبارزۀ 

  .و دعوت شده بودنديمسلحانه به ژن

 

 و "سرگئی الوروف" و روسيه برخورد تندی بين طی گردھمآئی پيرامون موضوع امنيت، در مورد قانونيت بمباران ھای اتحاديه

  . روی داد"مايرنفرانک والتر اشتاي"

  

  عربستان سعودی و فرانسه سالح ھايشان را بر زمين نمی گذارند

 بيانيۀ نھائی مونيخ پس از سه سال پيشرفت بی سابقه ای را نشان می دھد، ، نزد آنھائی که خالف ميل باطنی شان اگر

گيری عربستان را طی موضع "عادل الجبير"وزير امور خارجۀ عربستان . نتقادات چندی را برانگيختآن را پذيرفتند ا

 در قدرت باقی بشار اسدًگردھمآئی ساالنه پيرامون موضوع امنيت دوباره کرارا تأکيد کرد که تا وقتی که رئيس جمھور 
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 و نخست وزير ژان ايو دوريانان وزير دفاع  فرانسه از زبجلسهدر ھمين . بماند در سوريه صلح وجود نخواھد داشت

استفاده از بمب بشکه ای، :  دوباره اتھامات قديمی را عليه جمھوری عرب سوريه و روسيه مطرح کردند مانوئل ولس

ًعالوه بر اين، رئيس جمھور و خليفه را جنايتکار تلقی کرده  و عمال . سازماندھی قحطی و گرسنگی، بمباران شھروندان

سياست «ترکيه که به . وه ھای مسلح اسالمگرا را که پيش از اين نام برديم سزاوار کسب قدرت دانستندتنھا گر

متھم شده بود در پرونده ھای مقدماتی گردھمآئی خيلی سرگرم دفاع از خود بود و نمی توانست به تفسير » پارانوياک

  .بيانيۀ نھائی گروه بين المللی پشتيبانی از سوريه بپردازد

  

  :ياد داشته باشيم به 

 برای حذف داعش در سوريه و ايجاد مديريت با برت مک کرگکاخ سفيد با به دست گرفتن پروندۀ سوريه و انتخاب ) ١

  .از مقام عالی اش در ملل متحد، به سه سال ترديد و تزلزل داخلی پايان دادجفری فلتمن کرملين برای برکنار کردن 

ر و مرور کمک ھای بشردوستانه و خاتمه بخشيدن به مخاصمات را طی ھفتۀ آينده بيانيۀ نھائی مونيخ آزادی عبو) ٢

  .پيشبينی کرده است

ًبازشناسی قانونيت بمباران روسيه عليه احرار الشام و جيش االسالم، گروه ھای مسلحی که رسما از سوی ترکيه، ) ٣

  .قطر وعربستان سعودی پشتيبانی می شوند

  

  :ر لينک متن اصلی در شبکۀ ولت
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