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  ميشل شوسودوسکی:نويسنده

  حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ فبروری ٢٠

  

  :سوريه 

  آينده توسط ناتو”بشردوستانۀ“جنگ 
 

  

 در اوج جنبش اعتراضی در مصر به دمشق ٢٠١١ جنوریسفير اياالت متحده روبرت فورد در اواخر ماه [ 

 ]فرستاده شد

  

 مقدمه

خله با اقدامات ويژه، بايد برخی افراد در اوايل شورش و مدا[...]  بخش، ئیبرای تسھيل عمليات نيروھای رھا«

 [...]کليدی حذف شوند

آی ام (به محض اين که تصميمات سياسی برای ايجاد شورش در سوريه اتخاذ گرديد، سيا و اينتليجنت سرويس 

ايجاد سانحه و حادثه [...] بايد در خاک سوريه حوادث محدود، خرابکاری، با ھم کاری افراد سازماندھی کنند ) ۶

 [...]ايد روی دمشق تمرکز يابدنب
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 در مناطق ئیصحنه آرا(ايجاد حوادث، زد و خورد در مناطق مرزی [...] ترس و وحشت زياد : عالوه بر اين 

بايد از ) ۶آی ام (سيا و اينتليجنت سرويس [...] بھانۀ کافی برای مداخله را فراھم می سازد) [...] مرزی

 ».ال بردن تنش در منطقه استفاده کنندامکاناتشان در سطح جنگ روانی برای با

  )١٩۵٧ شده در مورد سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده و انگلستان، لندن، واشينگتن، ءپروندۀ افشا(

معرفی » جنبش اعتراضی صلح جويانه«دروغ ھای رسانه ای و تبليغات دولتی رويدادھای سوريه را به عنوان 

 .کرده اند

.  که رسانه ھای حاکم مطرح می کنند به ھيچ عنوان در شکاف سياسی داخلی نيستبه شکلی» تظاھرات«اء منش

به آن شکلی که از طريق رسانه ھای حاکم در اذھان عمومی انعکاس يافته، در واقع از ھمان آغاز » تظاھرات«

 ثبات سازی ھدف چنين عملياتی، بی. حاصل عمليات پنھانی سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده و ناتو بوده است

سوريه از طريق ايجاد ھرج و مرج اجتماعی و به ھدف بی اعتبار سازی دولت بشار االسد و بی ثبات سازی سوريه 

 .ملت بوده است  - به عنوان دولت

، گروه ھای مسلح اسالم گرا، به پشتيبانی سّری سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده و ٢٠١١ چاز اواسط مار

تيراندازان .  گذاشتندءراه با ايجاد آتش سوزی عليه ساختمان ھای دولتی را به اجراستی ھمترورياسرائيل، حمالت 

ليس، نيروھای نظامی و وی که از باند سربازان مزدور تشکيل شده، با سازماندھی کردن کمين، پئماھر حرفه 

و پرونده ھای بسيار زيادی اين موضوع به شکل گسترده به اثبات رسيده . شھروندان ناشناس را ھدف قرار می دادند

به شکلی که در گزارشات ديدبانان اتحاديۀ عرب مطرح گرديده، مدارک زيادی وجود دارد که گروه . موجود است

 . ول کشتار شھروندان معرفی می کندؤرا مسھای مسلح 

م که اعمال ئيوليت سنگينی را به عھده دارند، بايد بی ھيچ ابھامی بگوؤدر حالی که ارتش و دولت سوريه مس

تروريستی، به انضمام قتل رايگان مرد و زن و کودک، نتيجۀ اقدامات اياالت متحده، ناتو و اسرائيل بوده است که با 

 .در سوريه دست به عمليات زده اند» گروه ھای مسلح«آموزش و تجھيز و تأمين مالی 

 .گانه به صفوف شورشيان ضميمه شده اند اساس گزارشات، داليل متعددی نشان می دھد که مأموران اطالعاتی بيهب

يکی از نمايندگان امنيتی گفته است که وقتی که ھرج و مرج و کشتار در کشور عربی به جريان افتاد، مأموران ام 

از سوی ديگر نيروھای ويژه با .  و سيا که از پيش در سوريه حضور داشتند، به ارزيابی وضعيت پرداختند۶آی 

مذاکره پرداخته اند، ھدف از اين مذاکرات اين بود که بدانند در صورتی که تصميم به سربازان فراری سوريه 

 .بگيرند نيروھای شورشی را تجھيز کنند، به چه نوع سالح و ابزار اطالعاتی نيازمند خواھند بود

. »طالعات بوده و سيا در سوريه ھستند و عمليات نفوذ آنھا برای کسب ا۶آی ام «يک منبع آگاه اعالم کرده است که 

می خواھند بدانند که چه می گذرد و ) نيروی ويژۀ اطالعاتی(س بی ا ی، و ا) ويژهئینيروی ھوا(اس آ اس « 

 ».سربازان به چه تجھيزاتی نيازمند ھستند

ليس وھدف از اين مداخلۀ نظامی، تحريک واکنش پ. اختراع مستقيم اياالت متحده و ناتو است» ارتش سوريۀ آزاد«

نظامی را توجيه ساخته و ای نظامی به وسيلۀ تانک تھاجمی و زره پوش است که دير يا زود مداخلۀ و نيروھ

 .را به عھدۀ ناتو خواھد گذاشت» وليت حفاظتیؤمس«

 اساس هب.  تھيه شده بود در دست بررسی می باشد٢٠١١ چطرح مداخلۀ ناتو که مراحل مقدماتی آن پيش از مار

چگونگی و شکلی که اين مداخله بايد داشته «تو، ترکيه و عربستان سعودی دربارۀ منابع نظامی و اطالعاتی، نا

 .گو می کنند و گفت» باشد
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وزير . وليت تحويل تجھيزات نظامی به شورشيان را به عھده دارندؤسمأموران اياالت متحده، انگلستان و ترکيه م

، تحت نظارت ناتو و با ھم کاری  ممنوعپرواز ۀ د کرد که در حال تھيۀ طرح منطقئيدفاع بريتانيا به سھم خود تأ

 هب.  بايد حکم شورای امنيت در سازمان ملل متحد را در اختيار داشته باشددر آغازکشورھای ھم پيمان است، ولی 

 ».جنگ در سوريه می تواند خيلی مھمتر و خونبارتر از جنگ عليه قذافی باشد«اساس طرح ھای سّری 

نيروھای ويژۀ ناتو، بريتانيا، فرانسه، .  طرح ريزی می شودا اساس الگوی ليبيهب» انهبشر دوست«مداخلۀ نظامی 

د کرده ئياين موضوع را منابع نظامی بريتانيا تأ. قطر و ترکيه با نقض حقوق بين الملل در خاک سوريه مستقر ھستند

 :اند 

ھدف از اين مالقات مقدماتی ارزيابی  اھراظ[...] نيروھای ويژۀ بريتانيا با ارتش سوريۀ آزاد مالقات داشته اند «

 [...] شورشيان و گشودن راه برای ھر گونه عمليات در آينده بوده استئیتوانا

 و فرانسوی به شکل فعال اعضای ارتش ئیگزارشات تازه تر حاکی از اين امر است که نيروھای ويژۀ بريتانيا

 .زش می دھندسوريۀ آزاد را در پايگاھی که در ترکيه واقع شده، آمو

 . و در شمال لبنان صورت گرفته استاگزارشات ديگری نشان می دھد که آموزش ھا در ليبي

جنگ ( و ستاد مشترک اعضای اس آ اس، و ای بی اس شورشيان را برای جنگ داخلی ۶آی  ام ئیمأموران بريتانيا

مأموران سيا و . آنھا می گذارندآموزش می دھند، و در عين حال سالح و تجھيزات در اختيار ) در مناطق شھری

  ».نيروھای ويژۀ اياالت متحده شورشيان را در زمينۀ اطالعاتی پوشش می دھند

  

 

  

   سياسی سوريه–وضعيت اجتماعی 

در اين سال ھای : ات توده ھا در سوريه، مطمئنا داليل روشنی وجود دارد  تشنجات اجتماعی و تظاھراءدر منش

گذشته افزايش بی کاری و فروپاشی شرايط اجتماعی، به ويژه از دوران اصالحات راديکال اقتصادی در سال 
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ظام  به مديريت صندوق بين المللی پول که شرايط بسيار سختی را تحميل کرد، انجماد حقوق، دگرگونی در ن٢٠٠۶

 .مالی، خصوصی سازی و اصالحات تجاری

چھار چوب سياسی پوپوليستی در حزب بعث به . از سوی ديگر، اختالفات عميقی در بطن دولت و ارتش وجود دارد

ت رھبری با نئوليراليسم وصلت کرده است و به کار بستن أيکی از بخش ھای ممتاز ھي. ده استشدت فرسوده ش

 که صندوق بين المللی پول پيشنھاد می کند، موجب ثروت بيشتر برای صاحب به شيوه ای» درمان اقتصادی«

بخش ھای طرفدار اياالت متحده در مراتب باالی ارتش و اطالعات سوريه نيز گسترش پيدا . منصبان اقتصادی شد

جامعۀ بين «که به بازيگران اسالم گرا واگذار شده و از جانب ناتو و »  دموکراسی-طرفدار«ولی نقش جنبش . کرد

 .حمايت می شوند، از پشتيبانی جامعۀ سوريه برخوردار نيستند» المللی

اين حرکات تروريستی . موج اعتراضی خشونت بار شامل بخش بسيار ناچيزی از افکار عمومی در سوريه می شود

 .حلی نداردبا خصلت مذھبی به ھيچ عنوان برای مسائلی مانند بی کاری و اختالف طبقاتی، حقوق شھروندی راه 

 مخالفان دولت بشار االسد از اين جريان اعتراضی و شورش مسلحانه دفاع نمی کنند، ۀاکثريت مردم سوريه به عالو

 .و به طريق اولی موضع گيری آنھا کامال در قطب مخالف است

سد از  به اين شکل است که علی رغم طبيعت قدرت مدار دولت رئيس جمھور بشار اال،وجه طنز آميز اين موضوع

 .د می کندئي ھای گستردۀ آنھا به نفع دولت اين موضوع را تأئیپشتيبانی قابل توجه مردم برخوردار بوده ، و گردھم آ

پايگاه مردمی، ضد امپرياليستی و مدنی . سوريه تنھا دولت مدنی مستقلی است که در جھان عرب ھنوز وجود دارد

 را در خود جای داده و از مبارزۀ "لمانان، مسيحيان و دروزھامس"ميراثی که ازدوران حزب بعث بر جا مانده و 

 .ملت فلسطين دفاع می کند

 متفقين اياالت متحده و ناتو تخريب دولت بشار االسد و جايگزين ساختن آن توسط يک شيخ يا يک نوع ئیھدف نھا

  .االت متحده استطرفدار اي» دموکراسی«)به اصطالح(جمھوری اسالمی طرفدار اياالت متحده يا يک نوع 

  

 االگوی ليبي: شورش 

از بريگادھای شبھه نظامی شبکۀ القاعده تشکيل :  می باشد اخصوصيات شورش در سوريه مشابه شورش در ليبي

 .شده که مستقيما از پشتيبانی ناتو و ترکيه برخوردار ھستند

ات نظامی در اختيار شورشيان گذاشته و د می کند که فرماندھان عالی رتبۀ ناتو و ترکيه تجھيزئيگزارشات متعدد تأ

ستراتژھای ناتو فکر می کنند که به طريق اولی مقادير زيادی راکت ضد تانک و ضد «: به آنھا آموزش نيز داه اند 

، خمپاره و مسلسل سنگين بايد به شورشيان و مراکز اعتراضی داده شود تا نيروھای نظامی دولتی را به عقب ئیھوا

 ».ندنشينی وادار ساز

(DEBKAfile,NATO to give rebels anti-tank weapons, 14 août 2011) 

د کرده اند که شورشيان سوريه تحت سرپرستی افسران نظامی ترکيه کاربرد سالح ئيعالوه بر اين، منابع نظامی تأ«

ا نيز در اماکن مختلف در پايگاه ھای ترکيه که در مجاورت مرز سوريه  را می آموزند، و آموزش آنھجديدھای 

 ». صورت می گيرد،واقع شده است

د کرده، و در تشکالت شورشيان ئي و قطری را در شھر حمص تأئیگزارشات تازه حضور نيروھای ويژۀ بريتانيا

 .شرکت دارند و عالوه بر اين با ھمکاری ارتش ترکيه در پی ذخيره سازی اسلحه ھستند
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 به وقوع پيوست، عربستان سعودی پشتيبانی مالی نيروھای شورشی در سوريه را به ابه ھمان شکلی که در ليبي

. ته استق پول به شکل مخفيانه به سوريه گسيل داشترکيه و عربستان مقادير زيادی اسلحه و صندو«: عھده دارد 

نھای سعودی و شورای ھمکاری خليج در ھم آھنگی با ترکيه در جنوب سوريه گسترش پيش بينی شده است که يگا

 .يابند

فعاليت ھای ناتو به متشکل ساختن شورشيان و ارسال سامانه ھای نظامی محدود نمی گردد، بلکه عالوه بر اين ھا 

ھستند که دوران مجاھدين در افغانستان را تداعی می کند که به ھم کاری » مبارز آزادی« ستخدام ھزاران در پی ا

 .سيا عليه شوروی ھا جھاد اعالم کرده بودند

 که نيروھای مزدور تحت مديريت فرماندھی ئی تعلق داشت، يعنی جاااستخدام مجاھدين به ستراتژی ناتو در ليبي

 .، عبدالحکيم بلحاج، می جنگيدندامی در ليبيسابق گروه مبارزان اسال

 در رابطه با نيروھای شورشی در پيوست با بريگادھای اسالمی در کنار ناتو در سوريه دوباره به کار االگوی ليبي

به ھمين . مبارزان مسلمان از پشتيبانی سرويس ھای اطالعاتی غربی و اسرائيلی برخوردار ھستند. بسته شده است

 به رياست عبدالحکيم به سوريه فرستاده شدند، و تحت نظارت ااد گروه مبارزان مسلمان شاخۀ ليبيدليل، بريگ

 .نيروھای ويژۀ ناتو دست به اعمال تروريستی می زنند

  

 نقش مرکزی سفير اياالت متحده روبرت فورد

 به دمشق فرستاده  در اوج جنبش اعتراضی در مصر٢٠١١ جنوریسفير اياالت متحده روبرت فورد در اواخر ماه 

 که فرستادۀ واشينگتن اعتبار نامۀ خود ی در دمشق به سر می برد، يعنی روز٢٠١١ جنوری ٢٧نويسنده در . (شد

 ).را به دولت اسد تحويل داد

 د، به معنای اين انتخاب سياسی فکر می کردم، و به نقشی که او می توان٢٠١١ جنوریدر آغاز سفرم به سوريه در 

با اين وجود تصور نمی کردم که طرح بی ثبات سازی .  گذاردءی در بی ثبات سازی سياسی به اجرادر روند پنھان

 . گذاشته شودءدو ماه پس از ورود روبرت فورد به عنوان سفير اياالت متحده در سوريه، به اجرا

ا با آغاز جنبش بازگشت سفير اياالت متحده به دمشق، و مشخصا فردی مانند روبرت فورد در اين مقام، مستقيم

 . مرتبط می باشدچاعتراضی عليه دولت بشار االسد در اواسط مار

) ٢٠٠۵-٢٠٠۴( در سفارت اياالت متحده در عراق ٢به عنوان مرد شمارۀ . روبرت فورد، فرد چنين وضعيتی بود

 راه اين.  کرداءدر عراق ايف» راه کار آزاديبخش«تحت رياست جان نگروپونت، نقش کليدی در ايجاد يک 

کارعبارت بود از پشتيبانی اسکادران ھای مرگ عراقی و نيروھای شبھه نظامی که از روی الگوی تجربيات 

 .ی مرکزی تھيه شده بودامريکا

که اخيرا توسط اوباما برگزيده شده، او در سازماندھی ) ١(بايد يادآوری کنيم ، رئيس سيا، ژنرال ديويد پتروس 

، و در عين حال اجرای طرح ھای نفوذی در نيروھای »مبارزان آزادی«گر و کمک ھای سّری به نيروھای شورش

 .نظامی و اطالعاتی سوريه، و غيره، تأثير قاطعانه ای داشته است

، در ھم آھنگی با جان نگروپونت و روبرت فورد، ديويد پتروس ٢٠٠۴در سفارت اياالت متحده در بغداد به سال 

  .را ھدايت کرد] در عراق] [يت چند مليتیفرماندھی موقت امن[» ضد شورش«طرح 

  

 نقش نيرنگ آميز رسانه ھای غربی
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رسانه ھای غربی به ھيچ عنوان از نقش پيمان نظامی اياالت متحده، ناتو و اسرائيل در برپا ساختن شورش ھای 

 . ندعالوه بر اين، چند جبھۀ مترقی نيز کورکورانه با ناتو ھم آواز شده ا. مسلحانه حرفی نمی زنند

 در پشتيبانی از گروه ھای مسلح خبری ۶آی خيلی به سادگی از نقش عمليات سّری سرويس ھای اطالعاتی سيا و ام 

 اساس برخی گزارشات، گروه ھای شبھه نظامی سلفی که در عمليات تروريستی شرکت داشته اند، به هب. نيست

اخوان المسلمين از پشتيبانی ترکيه و .  شده اندپشتيبانی) موساد(شکل سّری توسط سرويس ھای اطالعاتی اسرائيل 

 از حمايت ھای سرويس ھای سّری در اينتليجنت سرويس ١٩۵٠اخوان المسلمين از سال . اينتليجنت سرويس

 .برخوردار بوده است

به طور کلی، رسانه ھای غربی افکار عمومی را در مورد چگونگی و ھويت جنبش اعتراضی عرب به اشتباه 

 .حرفی نمی زنند) ٢(امريکائید، و از پشتيبانی ھای وزارت دولت اياالت متحده و بنياد ھای انداخته ان

موضوعی که شناخته شده است و پرونده ھای متعددی دربارۀ آن وجود دارد، اين است که وزارت دولت اياالت 

 . تأمين مالی مخالفان رئيس جمھور بشار االسد را به عھده دارد٢٠٠۶متحده از سال 
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بوده، و آن را در اذھان » بھار عرب«رسانه ھا چنين جلوه دادند که جريان اعتراضی در سوريه در پيوند با پيکرۀ 

عمومی به عنوان جريان اعتراضی دموکراتيک تلقی کردند که به شکل خود به خودی از مصر و مغرب به مشرق 

 .ستگسترش يافته ا

با اين وجود داليل گوناگونی وجود دارد که حوادث سوريه را به عنوان طرحی نشان می دھد که در ھماھنگی با 

 .روندھای تعويض رژيم در کشورھای ديگر، مانند مصر و تونس، از مدت ھا پيش آماده شده بود

 .ونس و مصر را گسترش دھد به دقت تھيه شده بود تا حوادث تدرعااوج گيری جنبش اعتراضی جنوب شھر مرزی 

عليه دولت بشار » جنبش اعتراضی صلح آميز« جمعی شان حوادث سوريه را به عنوان ئیرسانه ھا در ھم سرا

ول اعمال ؤمسد می کنند که گروه ھای مسلح اسالم گرا ئياالسد معرفی کردند، در حالی که مدارک عينی تأ

 .ستند که در تظاھرات به شکل نفوذی عمل می کنندھمين گروه ھای اسالم گرا نيز ھ. تروريستی ھستند

تظاھرات عظيم به طرفداری از . در نتيجه می بينيم که تحريف رسانه ای در سطح بسيار گسترده انجام گرفته است

 ضد تبه عنوان تظاھرا) به عنوان مثال به شکل پروندۀ تصويری(دولت را به سادگی به عنوان دليل و مدرک 

و يا نظريات افرادی تھيه شده » شاھدان عينی« اساس هزارشاتی که دربارۀ تلفات منتشر می شود، بگ. زدند دولتی جا

 .است که به اپوزيسيون سوريه در تبعيد تعلق دارد، و فاقد اعتبار است

و يا نظريات مخالفان رژيم در تبعيد تھيه شده و فاقد اعتبارمی » شاھدان عينی«گزارشات در مورد تلفات براساس 

از » منبع معتبر«ديدبان حقوق بشر شاخۀ سوريه که در لندن مستقر می باشد، و غالبا در رسانه ھا به عنوان . اشدب

 نيروھای ئیرسانه ھای اسرائيلی، با اجتناب از موضوع شورش مسلحانه، به طور ضمنی رويارو. آن ياد می شود

 .ندد کرده ائيی متشکل را تأئسوريه عليه گروه شبھه نظامی حرفه 

را در مورد » ارقام رسمی «– به اصطالح –در نبود داده ھای معتبر، مانع از اين نبوده است که رسانه ھای غربی 

 ول اين تلفات ھستند؟ؤمسولی بايد پرسيد که، منابع اين داده ھا کدام بوده؟ چه کسانی . قربانيان اعالم نکنند

  

 به سوی جنگی گسترده : چھار راه خطرناک 

 انه و آسيای مرکزیدر خاورمي
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» تعويض رژيم«بی ثبات سازی دولت ھای حاکم از راه . اوج گيری آتش جنگ جزء الينفک برنامۀ نظامی می باشد

 يکی پس از – اساس صحنه ھای جنگ تناوبی هطرح عمليات نظامی ب. در رابطۀ تنگاتنگ با طرح نظامی است

 . توسط اياالت متحده و ناتو تھيه شده است- ديگری 

 .آماده شده بوده است» مراحل پيش رفته«ارکات جنگی برای حمله به سوريه و ايران از چندين سال پيش در تد

را ترسيم کرده اند، که » بشر دوستانه«طراحان نظامی اياالت متحده، ناتو و اسرائيل خطوط اصلی اردوی نظامی 

 . را بازی خواھد کرددر آن ترکيه به عنوان دومين قدرت بزرگ نظامی در ناتو، نقش مرکزی

 گذاشته ءاگر عمليات نظامی اياالت متحده و ناتو عليه سوريه به اجرا. ما در چھار راه خطرناکی قرار گرفته ايم

فريقا تا مرزھای افغانستان و پاکستان تا مرز چين، يعنی منطقۀ خاورميانه و آسيای اشود، منطقۀ وسيعی از شمال 

 .واھد شدمرکزی در آتش جنگی گسترده غرق خ

 .اافغانستان و پاکستان، عراق، فلسطين و ليبي: در حال حاضر چھار صحنۀ جنگی را می توانيم تشخيص دھيم 

حمله عليه سوريه، دير يا زود، به گسترش اين مناطق جنگی مستقل به تمام خاورميانه و آسيای مرکزی خواھد 

 .انجاميد

جنگ به فرماندھی اياالت متحده و ناتو عليه ايران، . کندراھی که به تھران ختم می شود، از دمشق عبور می 

، شامل عمليات سّری اطالعاتی با پشتيبانی نيروھای )تعويض رژيم(نخستين مرحله از اردوی بی ثبات سازی 

 .شورشی عليه دولت سوريه خواھد بود

 تلقی گردد، که در آن ترکيه و جنگ عليه سوريه می تواند به عنوان اردوی نظامی اياالت متحده و ناتو عليه ايران

در عين حال موجب بی ثبات سازی لبنان نيز خواھد شد که در حال حاضر . اسرائيل مستقيما دخالت خواھند داشت

 .در شرف تکوين است

 ءی را افشائامروز بيش از ھر زمان ديگری، ضرورتی حياتی ايجاب می کند تا شبکه ھای تحريف و دروغ رسانه 

 .کنيم

  ٢٠١٢ فبروری ١١ودوسکی، مونترآل، ميشل شوس
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