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 Political  سياسی

  
  skyMichel Chossudov - پروفسور ميشل شوسودوسکی

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۶ اکتوبر ٣١

  

  ]منطقۀ پرواز ممنوع[
  کميتۀ فرماندھان ستاد هفرماند. نخواھد بود» نجات جان انسانھا«کلينتن در سوريه برای » منطقۀ ممنوع پرواز«

 روسيه خواھد ًمنطقۀ پرواز ممنوع مستقيما به جنگ عليه: فرماندھی نيروھای مسلح اياالت متحدۀ امريکا گفته است 

  .انجاميد

  
 امريکارسانه ھا دربارۀ برخورد بين وزارت امور خارجه و کميتۀ فرماندھان ستاد فرمانده مرکزی اياالت متحدۀ 

 .سکوت کرده اند

 Joseph Francis  جوزف فرانسيس دانفوردجنرال، امريکافرماندۀ کميتۀ فرماندھان نيروھای مسلح اياالت متحدۀ 

Dunford) به وزير امور خارجه جان کری اعالم امريکابی ھيج ترديد قاطعانه در سنای اياالت متحدۀ ) ائينتصوير پ 
بر فراز سوريه به جنگ عليه سوريه و روسيه خواھد انجاميد، و پيامد آن نيز وخيم شدن » منطقۀ ممنوع پرواز«کرد که 

  . برخورد نظامی خواھد بود

  
، در پاسخ به پرسش ھای سناتور جمھوری خواه امريکا گردھمآئی سرويس ھای نظامی در سنای اياالت متحدۀ جلسۀدر 

  : دانفورد چنين گفت جنرال، )ميسی سيپی (Roger Whickerراجر ويکر 
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ل آسمان سوريه را در اختيارمان بگيريم، بايد عليه سوريه و ور وضعيت کنونی، برای اين که ما کنترآقای سناتور، د« 

مبر  سپت٢٢يون سرويس ھای نظامی سنا، کميس(» .اين تصميم بسيار مھم در صالحيت من نيست(...) روسيه بجنگيم 

٢٠١٦(  

برای نجات جان « که اگر برگزيده شود،  اعالم کردکلينتنری خنرانی نامزدی رياست جمھوری، ھيلطی سومين س

  : در پاسخ به فاکس نيوز تنظيم کنندۀ  بحث گفتکلينتن. منطقۀ ممنوع پرواز ايجاد خواھد کرد» انسانھا

من . فکر می کنم که منطقۀ ممنوع پرواز می تواند زندگی انسانھا را نجات دھد و پايان جنگ را نيز تسريع سازد« 

  .» مطرح کردند آگاه ھستم جنرالت نظامی و أجھی که رئيس ھيًکامال به نگرانی ھای مو

 کنيم و به روشنی به روسھا و سوريھا بفھمانيم که مذاکرهبايد قاطعانه . اين کار از امروز تا فردا انجام نخواھد گرفت « 

من فکر می کنم که (...). ھدف ما از ايجاد منطقۀ ممنوع پرواز تضمين امنيت آنانی ست که در منطقه به سر می برند 

می توانيم به توافق برسيم و به روسھا و سوريھا بفھمانيم که اين موضعی است که ما روی آن پافشاری می کنيم زيرا به 

  )فاکس نيوز(» .نفع آنانی ست که در خاک سوريه به سر می برند

  
» منطقۀ ممنوع پرواز« ايجاد ت فرماندھان ستاد فرماندھی نيروھای مسلح باأدر حال حاضر در دولت اوباما، ھي

  .مخالفت می کنند

در رياست جمھوری .  رؤسای ستاد فرماندھی مرکزی نيروھای مسلح از سوی وزير دفاع معرفی شده اندھيأتاعضای 

 فرماندھی ستاد فرماندھی مرکزی جديد برای ايجاد منطقۀ ھيأت ه انتظار می رود که وزير دفاع  و فرماندکلينتناحتمالی 

  . پرواز در سوريه انتخاب شوندممنوع 

ری برای مقام ون قديمی وزارت دفاع برگزيدۀ ھيل، معاMichèle Angelique Flournoyميشل آنژليک فلورنوی 

  .است» منطقۀ ممنوع پرواز«وزير دفاع و موافق راھکار 

 ھدايت کند گفت که از کلينتنری ری ھيلبانوئی که بايد پنتاگون را در رياست جمھو«  ، Defense Oneبه گفتۀ 

ج کنند و او نيروھای اياالت متحده درخواست خواھد کرد که نيروھای نظامی بشار اسد را از جنوب سوريه خار

نيروھای نظامی ديگری از اياالت متحده برای مبارزه عليه گروه ھای مسلح دولت اسالمی به منطقه گسيل خواھد 

  ».کرد

  
  از چپ به راست، مادلن اولبرايت، ھيلری کلينتن، ميشل فلورنوی، فليکر
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برای » فشار نظامی محدود«او .  نزديک شده استکلينتنافشای نامه ھای الکترونيک نشان داد که ميشل فلورنوی به 

منطقۀ «ايجاد . ين طرحی شده استتسھيل برکناری اسد از قدرت در سوريه را ضروری می داند و خواستار اجرای چن

ل شورشيانی به سر می برد که از پشتيبانی اياالت متحده برخوردارند ومنع بمباران در بخشھائی از سوريه که زير کنتر

اين راھکار نظامی برای ايجاد منطقۀ ممنوع پرواز به شکل شگفت » .يکی از راھکارھای ھمين طرح فشار نظامی ست

 تروريستھا از جمله داعش شباھت دارد و اقدامی ست عليه نيروھای نظامی سوريه و روسيه که در آوری به پشتيبانی از

 .ميدان جنگ درگير پاکسازی آنھا ھستند

فلورنوی و به ھمين گونه چند تن ديگر از ھمکارانش در مرکز امنيت :  مجلۀ آتالنتيست Defense Oneبه گزارش

 در تعداد امريکا، از گسيل نظاميان اياالت متحدۀ Center for New American Security (CNAS) امريکانوين 

  .فاع می کنند که دولت اوباما نيز حاضر به اجرای آن استبسيار برای مبارزه عليه داعش و رژيم اسد د

 امريکابه باور ميشل فلورنوی به شکلی که روز دو شنبه در واشنگتن در گردھمآئی ساالنه در مرکز امنيت نوين 

CNASرا که ما مذاکره ایشرايط «از روزی که روسيه فعاالنه وارد کارزار واقعی سوريه شد :    مطرح کرد 

سياست اياالت متحده بايد بر مبنای برکناری اسد باشد، حتا اگر چنين امری مستلزم » آن ھستيم تشويق نمی کندخواستار 

  .فشار نظامی محدود باشد

د ئيفلورنوی کتمان نمی کند چنين راھکاری به شکل گسترده به نفع مداخالت اياالت متحده خواھد بود، برای مثال او تأ

از سوی اياالت متحده برای » راندازی حفاظتی از فاصلۀ دور عليه اھداف نظامی سوريهتي« کرد پشتيبانی اش از 

  .تحميل منطقۀ مموع پرواز بوده است

 دانفورد و کارتر وزير دفاع در جنرالھای مذاکره با وجود اين، گزارشات منتشر شده در رسانه ھا دربارۀ جزئيات 

حاال ببينيم که آيا رياست اين گردھمآئی چيزی برای گفتن : ته اند ت سرويس ھای نظامی سنا چيزی ننوشأگردھمآئی ھي

  .دارد يا نه

خيلی خوب می بود که . بسيار خوب، آقای کارتر  وزير دفاع، اگر اجازه دھيد  از شما يک سؤال دارم: سناتور ويکر 

می .  داشتمصحبتین باره من امروز با يکی از ھمکاران دموکرات در اي. ی متوقف شودئبمباران با بمب ھای بشکه 

اين ھمکار در جبھۀ مقابل پرسيدم از ی متوقف شود، و ئخواھم منطقۀ ممنوع پرواز ايجاد شود تا پرتاب بمب ھای بشکه 

ولی به نظر من بايد منطقۀ ممنوع پرواز را به شکل « او گفت .»آری« او پاسخ گفت . يا با اين کار موافقت داردآکه 

ی، می خواھد دست به کار ئر عقيده داد و برای توقف پرتاب بمب ھای بشکه ييً سناتور بعدا تغولی اين. ديگری بناميم

  :شويم 

  نظر شما دربارۀ اين موضوع چيست؟ آيا کار مفيدی نيست که ما با اقدامات قاطعانه از اين کشتار جلوگيری کنيم؟

اگر آقای رئيس چيزی برای اضافه .  ھستم شما با ھمکارتان بی اطالعصحبتاز محتوای مشخص : کارتر وزير دفاع 

  .کردن دارد، من نظر خودم را خواھم گفت

  .فکر می کنم او از منطقۀ ممنوع پرواز حرف می زد: سناتور ويکر 

  OK. بسيار خوب: کارتر وزير دفاع 

  .ولی با ترسيم وضعيتی قابل قبول تر: ... سناتور ويکر 

مختلف روی ميز ھست، ولی فکر می کنم يکی از آنھا بيش از ھمه مورد تعدادی از گزينشھای :  کارتر وزير دفاع 

بررسی قرار گرفته و آن ھم پيشنھاد وزير امور خارجه جان کری است که در پی ارتقاء آن می کوشد که عبارت است 

 منطقۀ ممنوع اگر از... ًاز ايجاد منطقۀ ممنوع پرواز برای روسھا و سوريھا که دائما به مردم سوريه حمله می کنند
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 که عليه داعش مبارزه می کنند حرف می زند، روشن است که بذل توجه امريکاپرواز برای ھواپيماھای اياالت متحدۀ 

  .ًخود جلب نمی کرد و من قويا با آن مخالفت خواھم کرده ما را ب

  ...مراجعۀ من به يکی از: سناتو ويکر 

ح شده باشد، ولی وزير امور خارجه جان کری برآن است که فکر نمی کنم به اين شکل مطر: کارتر وزير دفاع 

حال اجازه . اگر به چنين توافقی دست يابد، گام خوبی خواھد بود. نيروھای ھوائی روسيه و سوريه را به زمين بنشاند

  .دھيد از فرمانده دانفورد بپرسيم که نظرش دربارۀ اين موضوع چيست

 که می خواھم به آن بپردازم، چيزی ست که خودتان می دانيد، وضعيت در سناتور، يگانه موضوعی:  دانفورد جنرال

وليت ؤ مسه رؤسای ستاد فرماندھی مرکزی، ما ھمھيأتوليتی دارم، ما، ؤر کرده و فکر می کنم که من مسييمحل تغ

 در وضعيت ما اين موضوع را در گذشته نيز . داريم که به رياست محترم از ھمۀ امکانات و احتماالت گزارش دھيم

ًر خواھد کرد، و ما دائما در حال بررسی احتماالت و امکانات ھستيم و بر ييدر محل اوضاع تغ. خاصی  مطرح کرديم

  .آنيم که آقای رئيس از آن مطلع باشد

  ی چه می دانيد؟ئل فضای آسمانی برای جلوگيری از پرتاب بمب ھای بشکه واز احتمال کنتر: سناتور ويکر 

  ...ھمۀ احتماالت:  دانفورد جنرال

  دربارۀ اين احتمال چه فکر می کنيد؟: سناتور ويکر 

ل کنيم، بايد عليه سوريه و و را کنترسوريهسناتور، در حال حاضر برای اين که بتوانيم فضای آسمان :  دانفورد جنرال

  .ًچنين تصميمی، به اين اھميت، مطمئنا جزء صالحيتھای من نيست. روسيه وارد جنگ شويم

   )٢٠١٦ ( امريکا فرماندھان ستاد فرماندھی مرکزی اياالت متحدۀ ھيأتی کنونی اعضا
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 نتيجه گيری

تصميم گيرنده ھا در باالترين مراتب : آنچه از مشاھدات و بيانيه ھائی که در باال مطرح کرديم بر می آيد چنين است 

فتند ی توانند بی آن که در تبليغات بي دارند، و نم به تبليغات خودشان باورامريکادولتی و نيروھای نظامی اياالت متحدۀ 

ی برای آنان ئجنگ ھسته . ی نيز مشاھده می شودئاين موضوع دربارۀ جنگ ھسته . نديشنددربارۀ مسائل عينی بي

  .»عملياتی ست برای برقراری صلح«

اوباما پيش از انتخابات دولت در » منطقۀ پرواز ممنوع«احتمال کمی وجود دارد که اقدامات بسيار گسترده برای اجرای 

  . گذاشته شودء به اجرا٢٠١٧ جنوری در امريکامبر و ورود رئيس جمھور جديد اياالت متحدۀ نو

در اين مدت، اردوی نظامی سوريه، . در نتيجه، سه ماه آينده برای سوريه از اھميت ويژه ای برخوردار خواھد بود

 که مواضع تروريستھائی که ھنوز مقاومت می کنند را از بين ببرند و روسيه و ايران عليه تروريسم تالش خواھند کرد

  .کل کشور را از وجود آنان پاکسازی کنند

اگر اين ھدف عملی گردد، پيامد اجتناب ناپذير آن روی . پياده نظام اتحاديۀ نظامی غرب بايد در منطقه شکست بخورند

. زمينی و برقراری منطقۀ ممنوع پرواز  تأثير خواھد گذاشتيعنی گسترش نيروھای » امريکاامکانات اياالت متحدۀ «

از جمله، واشنگتن تالش خواھد کرد تا پياده نظام خود يعنی تروريستھای داعش را که در موصل به سر می برند از 

  .عراق به سوريه منتقل کند

  

 :لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/la-zone-dexclusion-aerienne-de-clinton-en-syrie-ne-va-pas-

sauver-des-vies-elle-menera-a-une-guerre-contre-la-russie-cest-le-president-du-comite-des-

chef/5553323 

  

  ٢٠١۶بر و اکت٢٧مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  ٢٠١۶بر و اکت٣٠

  

 

  


