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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  par Thierry Meyssan -تی يری ميسان: نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۶ اکتوبر ٠٩

  

  آيا ھنوز فرصتی برای جلوگيری از جنگ عمومی باقی مانده؟
Peut-on encore prévenir la guerre généralisée ?  

پيرامون بحران سوريه رويدادھا  شتاب گرفته و منازعات به روياروئی اردوی آتالنتيست و اتحاديۀ روسيه و چين 

ی، حرکات اياالت ئتی يری ميسان با مشاھدۀ خطر فزايندۀ جنگ کالسيک عمومی و حتا ھسته . گسترش يافته است

 . د بررسی قرار می دھدمتحده و پاسخ روسيه را مور

 ٢٠١۶بر و اکت٧| )لبنان(بيروت | شبکۀ ولتر

 

، نيروھای نظامی ديکتاتورھای نفتی ٢٠١٦بر و اکت١ امارات متحدۀ عربی، در بحریپس از تخريب گل سر سبد نيروی 

ين به  زمراکتبرای ھمه روشن است که . خليج فارس در ادامۀ جنگ عليه جمھوری عرب سوريه به ترديد افتادند

.  که کشتی دو بدنۀ موج شکن را تخريب کرده سالح بسيار پيشرفته ای ست که ھرگز در صحنۀ نبرد ديده نشدهبحری

شليک شده و نه طرفداران صالح رئيس جمھور قديمی که چنين ) جنبش انصار هللا يمن( نه توسط حوثی ھا راکتاين 

 . ست که از فصل تابستان مخفيانه در يمن حضور داردسالحی در اختيار ندارند، بلکه توسط روسيه شليک شده ا
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مريکا ممکن نيست زيرا رقابت بين ھم پيمانان محلی اتصور ھماھنگ سازی جھاد طلبان بدون مداخلۀ اياالت متحدۀ 

در نتيجه . يعنی عربستان سعودی و قطر پيوسته مراحل پيشين جنگ را مين گذاری کرده و به مخاطره انداخته است

  .يعنی برخورد نظامی مستقيم: واشنگتن بر آن است تا يگانه گزينش باقی مانده را به کار ببرد 

پيوندند ب مؤسسۀ بين المللی را فراخوانده که به اتحاديۀ به اصطالح ضد داعش آنان ٣ کشور و ٦٤مريکا ااياالت متحدۀ 

طرح اين است که روی دمشق . ھم رسانده انده يا حضور بًعمال فقط کانادا، فرانسه، ھلند و بريتان. تا به دمشق حمله کنند

 ٢٧اين طرح طی شورای آتالنتيک در .  کروز پرتاب کنند، و ارتش عرب سوريه را بمباران کنندراکتھایو الذقيه 

ًمبر به کشورھای عضو ناتو اعالم شده بود، و متعاقبا جان مک کين نيز در وال استريت ژورنال از آن پشتيبانی سپت

  .  دکر

اين عمليات برای بيرون کشيدن موصل از چنگ داعش، مستلزم سازماندھی مجددی ست که در حال حاضر در شرف 

از ھم اکنون، می توانيم ببينيم که ھدف اين اتحاديه ھمانی نيست که اعالم کرده اند، بلکه تغيير متصرف . تکوين می باشد
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مقامات رسمی عراق و يا ساکنان تاريخی موصل را به رسميت که  در واقع می خواھند نه اين. کنندگان موصل است

اتحاديۀ ضد داعش، داعش را . بشناسند، بلکه در راستای طرح ايجاد استان سنی، منطقه را به اھل سنت واگذار کنند

عنی آنانی را خود راه نداند، يه ترديدی در نابود کردن شبه نظاميان داوطلب شيعه ب» در اثر اشتباه « بمباران نکرد بلکه 

ان خرئيس جمھور رجب طيب اردو. زير ضرب قرار داد که برای آزاد کردن شھر از چنگ تاريک انديشی آمده بودند

راز مگو را در روزنامۀ صباح بر مال کرد و گفت که پس از آزادی موصل اين شھر به سکنان آن تعلق خواھد داشت، 

به سخن ديگر، اتحاديۀ ضد داعش برآن . »وانند در آنجا باقی بمانندفقط عربھای سنی، ترکمن و کرد از اھل سنت می ت«

ھدف اصلی اش اين است که بقبوالند که .  به اتمام رساند،است اجرای طرحی را که واشنگتن به داعش واگذار کرده بود

 کند که از ديدگاه تصفيۀ قومی و به ويژه اخراج و يا کشتار مسيحيان و کردھای ايزدی کار داعش بوده تا دولتی ايجاد

  .مذھبی يک پارچه باشد

ھمانگونه که پيش از اين چندين بار اعالم کرديم، داعش بايد از موصل به رقه و ديرالزور مھاجرت کند، به ھمان شکلی 

  .که از جرابلس بی آن که در مقابل ارتش ترکيه مقاومتی از خود نشان دھد، منطقه را تخليه کرد

 را در سوريه ٤٠٠ و اس ٣٠٠ ھوائی اس دافعروسيه در واکنش به طرح بمباران ارتش عرب سوريه اعالم کرد که 

به گفتۀ کارشناسان روسی، اين جنگ افزارھا می توانند با ھر نوع ھواپيما از جمله ھواپيماھای رادار . مستقر کرده است

کس اطالعی از  اطق جنگی ھنوز روی نداده است، و ھيچچنين وضعيتی در من.  کروز مقابله کنندراکتھایگريز و 

  .گاه دربارۀ سطح فنی جنگ افزارھايشان دروغ نگفته اند ولی از قرنھا پيش روسھا ھيچ. واقعيت امر ندارد

اين گزارش در اسرائيل سر و صدای زيادی به پا کرد و از اين پس کارشناسان  متقاعد شده اند که جنگ افزارھای 

مبر يکی از ھواپيماھای ارتش اسرائيل را سرنگون کرده و به دومی  سپت١٣ه طی آتش بس عيد در بوده کروسی 

 و از سوی ديگر مرکز فرماندھی اسرائيل اعالم کرد که برتری ھوائی در سوريه و لبنان را از   وارد آوردهتخسار

  .دست داده است

روسيه نيز از . در دمشق توسط جھاد طلبان پاسخ گفتمريکا اين حرکت را با بمباران سفارت روسيه ااياالت متحدۀ 

 منتظر آن بودند، در راه جوالیری که در ماه  برسيدن سه ناو جنگی جديد به مديترانه خبر داد، در حالی که ناو ھواپيما

  .است

نسه طرح وزير امور خارجۀ فرا. ی، فرانسه وزير امور خارجۀ خود را به مسکو فرستادئبا آگاھی از خطر جنگ ھسته 

قطعنامه ای را معرفی کرد که می خواھد دربارۀ حلب به شورای امنيت بفرستد، که ممکن است راه حلی باشد برای اين 

از آنجائی که من ھنوز اين طرح قطعنانه را نخوانده ام، نمی توانيم . که غربی ھا با سرافرازی از اين جنگ بيرون بيايند

 که رسانه ھای فرانسوی انباشته از مقاله ھای بی پايه و اساس با داده ھای غلط چيزی دربارۀ آن بگويم، ولی می دانم

 نفر به سر می برند که از ١٥٠٠٠٠٠ تا ١٤٠٠٠٠٠ھم اکنون، در بخش غربی شھر بين . دربارۀ بحران حلب است

 جھاد طلبان طی آتش بس عيد،.  نفر به سر می برند٣٠٠٠٠ تا ٢٥٠٠٠در بخش شرقی بين . طرفداران جمھوری ھستند

 و ھمين جھاد طلبان بودند که کاروان بشردوستانۀ  مردم ساکن شرق حلب را که می خواستند فرار کنند از پا درآوردند

در واقع جھاد . را که به شھروندان حلب شرقی اختصاص داشت به آتش کشيدند) به عربی حالل احمر(ماه سرخ سوريه 

طی آتش بس عيد ارتش سوريه و ھم پيمانان لبنانی، روسی و ايرانی . ته اندطلبلن شھروندان حلب شرقی را گروگان گرف

سپس نيروھای . به ھمۀ ساکنان شرق حلب، که مبارز باشند يا سوری يا خارجی مھلت دادند که از شھر خارج شوند

ن بودند دست به ارتش سوريه و نيروھای ھم پيمان عليه جھاد طلبان با وجود خطر برای شھروندانی که در گروگان آنا

  .عمليات نظامی زدند
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 را به کار بست که از ھمۀ دولتھای عضو سازمان ملل متحد می ٢٠١٥مبر  مصوبۀ نو٢٢٤٩ قطعنامۀ اين عمليات

از حرکات تروريستی جلوگيری کنند، به ويژه به حرکات تروريستی  امارات اسالمی در عراق و سوريه يا «خواھد که 

  .» النصره و ھمۀ افراد، گروه ھا، انجمنھای القاعده پايان دھندداعش و به ھمين گونه جبھۀ

 اطالع Jean-Marc Ayraultوزير امور خارجۀ روسيه سرگئی الوروف به ھمکار فرانسوی خود ژان مارک آيرو 

. ظ شودبرای آتش بس حفاو پيشنھاد کرد که متن توافقنامۀ پيشين . فزايد به طرح قطعنامه بيی چندموادداد که می خواھد 

اين .  خيلی کمی وجود دارد که واشنگتن منصرف شود و بپذيرد که در سوريه شورشگر معتدل وجود نداردولی احتمال

بر به فرانسه خواھد و اکت١٩رئيس جمھور والديمير پوتين روز . طرح روز شنبه به شورای امنيت برده خواھد شد

  .رفت
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