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Mondialisation.ca, Le 12 mars 2012 

wsws.org 

 ٢٠١٢ چ مار١٢مرکز مطالعات جھانی سازی 

 

 و سرنگون سازی سرھنگ ليبيا  طی جنگ در ٢٠١١که در سال از اين پس مثل روز بر ھمگان آشکار است 

منطقۀ «اردن ز گإ مبنی بر به اجرا١٩٧٣ برای قطعنامۀ ئیصحنه آرا. قذافی، سازمان ملل متحد بی ھيچ ابھامی مرد

 کس را  که رسانه ھای غربی به کار بستند، نتوانست ھيچئی، با وجود تمام ترفندھاليبيادر آسمان » ممنوعۀ پرواز

  .گول بزند

ولی از اين پس، وضعيت به شکلی است که ديگر نيازی به صحنه پردازی در عرصۀ رسانه ای ندارد، چرا که 

پنتاگون امور را به دست : ديگر برای حمله عليه کشوری مانند سوريه  به قطعنامۀ سازمان ملل متحد نيازی نيست 

ر مھلت وتوی خود تأخير داشته اند، ھمان طور که در گرفته است، اگر چه باب طبع چين و روسيه نمی باشد و د

اقدامات پيشين در شورای امنيت پيش آمد و به ھمان گونه که وضعيت قانونی اياالت متحده در شورای امنيت اين 

 اين اساس می بينيم که قوانين بين المللی ديگر با طبع برندۀ جايزۀ نوبل صلح بارک هب. کشور را مجاز می داند

از وزارت دفاع خواسته است که تمام » سرنگون سازی رژيم بشاراالسد در سوريه« سازگار نبوده، و برای اوباما

  .را مورد بررسی قراردھد» مداخلۀ نظامی«گزينش ھا، حتی 
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 سال تأخير و شکاف مالی که ھيچکس را ٧ نيست،  ٣۵برای ارتش اياالت متحده ھيچ چيزی زيباتر از اف 

  . را که آن را خريداری کرده اندئی ھائیپابازنداشت، حتی ارو

  ... و ممکن است که باز ھم منتظر بمانند

دسترسی داشته باشند، زيرا پنتاگون اين نوع اطالعات  را ) دستورھای برنامۀ رايانه ای(» کد منبع«بی آن که به 

  .جزء اسرار نظامی خود می داند

برابر سنا حضور به ھم رساندند تا به درخواست کاخ سفيد به چھارشنبۀ گذشته، رؤسای مدنی و نظامی پنتاگون در 

  .موضوع تدارکاتی بپردازند که برای طرح حمله  به سوريه در نظر گرفته اند

، بيش از پيش شواھد بيشتری را مارتين دمپسیو فرماند مرکز فرماندھی، ژنرال لئون پانه تا بيانيه ھای وزير دفاع 

ه واشينگتن و ھم پيمانان کليدی اش در اروپا، به ھم کاری رژيم عربستان سعودی و د می کند کئيطرح ساخته، و تأ

  .قطر، در حال تدارک عمليات سّری برای سرنگون سازی رژيم سوريه ھستند

گوھای روز چھارشنبه در سطح گسترده روی مطالب آغشته به شوينيسم سناتور مک کين،  و پوشش خبری گفت

 سوريه توسط اياالت ئیسناتور مک کين روی ضرورت بمباران ھوا. تمرکز داشتنامزد رياست جمھوری اسبق، 

» منطقۀ امنيتی« سوريه از ديدگاه او برای پشتيبانی از گروه ھای مسلح، ئیطرح بمباران ھوا. متحده پا فشاری کرد

  .ضروری را در حمله عليه دولت بشار االسد فراھم خواھد ساخت
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Leon Panetta et le Général US Martin Dempsey 

   مارتين دمپسیئیلئون پانه تا و ژنرال آمريکا

شما به چند قربانی غير نظامی ديگر نيازمند ھستيد تا متقاعد شويد که اقدامات «: مک کين از پانه تا می پرسد 

ک قدرت،  که ما پيشنھاد می کنيم، برای پايان بخشيدن به کشتارھا و مجبور ساختن بشار االسد به ترینظامي

  »ضروری می باشد؟

در حال «و مشخصا اعالم کرد که واشينگتن » .ما در اين مورد اختالف نظری نداريم«: وزير دفاع در پاسخ گفت 

حاضر تمام مراحل فوق العاده ای که بايد برای تسريع سقوط رژيم بشاراالسد به کار بسته شوند در دست بررسی 

  ».ه ضروری باشددارد و حتی گزينش نظامی، در صورتی ک

 خواھد بود، زيرا ليبياژنرال دمپسی ھشدار داد که مداخلۀ اياالت متحده در سوريه مشکل تر از حملۀ نظامی ناتو به 

  » .از ديدگاه جمعيتی و قومی و مذھبی از ترکيب خاصی برخوردار بوده و بسيار متفاوت است«اين کشور 

اگر ما را برای موضوع دفاع از منافع اياالت متحده فراخوانده ايد، «ت سنا اطمينان داد که أھيبا اين وجود، او به 

  ».بايد بگويم که ما آماده ھستيم

و گشايش راه » منطقۀ ممنوعۀ پرواز«فرماندۀ مرکز فرماندھی اضافه کرد که عمليات نظامی پيش بينی شده، شامل 

  . خواھد بودئیاران ھوا در سواحل سوريه و بمبئیبرای کمک ھای بشردوستانه، و محاصرۀ دريا
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پانته تا و دمپسی ھر دو بيانيۀ رئيس جمھور اوباما در مصاحبۀ روزنامه نگاران با کاخ سفيد را تکرار کردند که 

 ».حملۀ نظامی به شکل يک جانبه اشتباه خواھد بود«: گفته بود 

مان ملل متحد به عنوان شرط اوليه با اين وجود، ھيچ يک از آنھا دربارۀ در خواست  قطعنامۀ شورای امنيت در ساز

  .مريکا عليه سوريه چيزی نگفتابرای کاربرد نيروی نظامی و مداخلۀ نظامی 

يکی از مقامات بلند پايۀ وزارت دفاع بی ھيچ ابھامی به سی ان ان اعتراف کرد که دستگاه اداری اوباما توجھی به 

تا کنون با مخالفت روسيه و چين،  و وتوی آنھا در قطعنامۀ سازمان ملل متحد نشان نمی دھد، يعنی روندی که 

ھر گونه مجوزی که از «اين مقام بلند پايه اضافه کرد که . شورای امنيت روبرو بوده، ديگر ضروری نخواھد بود

، يا ھر گونه اتحاديه ای که از مداخلۀ اياالت متحده پشتيبانی کند، و يا مانند »سوی يک سازمان محلی صادر شود

  .که دستگاه اداری بوش در تھاجم نظامی به عراق به آن تکيه کرده بود، کفايت خواھد کرد»  تمايالتاتحاد«

دوستان «در چنين چشم اندازی، ترکيه تکيه گاه بسيار مھمی به نظر می رسد و در ھمين ماه ميزبان کنفرانس 

مخالفت خود » خارج از کشورھای منطقه« نيروی خارجی ترکيه اگر چه  با مداخلۀ نظامی ھر. خواھد بود» سوريه

داالن « را اعالم کرده است، ولی برای سقوط رژيم بشار االسد فراخوان صادر نموده و از دولت سوريه گشايش 

  .را درخواست کرده است» برای کمک ھای بشردوستانه

وری به وضعيت شھروندان سوريه،  روز، جھت رسيدگی ف٩٠به ھمين گونه، سازمان ملل متحد طرحی برای مدت 

وزارت خارجۀ اياالت متحده فورا از اين طرح حمايت کرد، و . و ارسال کمک ھای بشردوستانه تدارک ديده است

  .در خواست نمود که فورا امنيت تمام مناطق جنگ زده برای اجرای چنين طرحی فراھم گردد

ه دولت او با ھر گونه مداخلۀ خارجی مخالفت خواھد کرد، و در پاسخ، وزير امور خارجه، وليد المعلم اعالم داشت ک

داالن بشردوستانه به معنای داالن امن برای فعاليت نظامی نيروھای بيگانه «اضافه کرد که از ديدگاه دولت او ايجاد 

  .»خواھد بود
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ی سرنگون سازی رژيم پرسيده شد که آيا اياالت متحده به گروه ھای مسلحی که در پلئون پانه تا رانی، از طی سخن

اين موضوع را ترجيح «خواھد داد؟ و پانه تا در اين مورد پاسخ گفت که » تجھيزات اطالعاتی«بشار االسد ھستند 

در حال بررسی مجموعه ای از «فرض کنيم که دستگاه اداری اوباما » می دھد به شکل خصوصی مطرح کند

  ».امدادھای غير مرگ آور است

. ددی نشان می دھد که اياالت متحده در فعاليت امدادگرانه اش خيلی فراتر از اينھا رفته استدر واقع، گزارشات متع

د کرد که در ئيدر گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد، وزير امور خارجه به نقل از برخی مقامات بلند پايۀ دولت تأ

و » ياالت متحده به مبارزان سوريهگسترش امدادھای ا« نمايندگان کميته در شورای امنيت ملی طرح ئیگردھم آ

  .به تصويب رسيده است» تمام امکانات برای تقويت سازمان دھی آنھا«

سياست اياالت متحده عبارت است از تداوم پشتيبانی از مخالفان برای «: يکی از نمايندگان رسمی به روزنامه گفت 

  ».ار در سياست ما در رابطه با سوريه استچنين رويکردی حاکی از تحوالت معنی د. سرنگونی رژيم بشار االسد

اين مقام دولتی اضافه کرد که اقداماتی برای پشتيبانی از کميتۀ نظامی که اخيرا توسط شورای ملی سوريه تشکيل 

شده مد نظر قرار گرفته، که از ديدگاه واشينگتن، به عنوان عروسک خيمه شب بازی، قابل اطمينان تر از ارتش 

ما می دانيم که کمک ھای نظامی شايد ضروری باشد، ولی نه در حال «و اعالم کرد که آزاد سوريه است، 

  ».حاضر

با اين وجود، پيغامی که از سوی ويکيليکس در يک پروندۀ انترنتی آژانس اطالعاتی اياالت متحده استراتفور، نشان 

  .شته شده است گذاءداده است که چنين امداد رسانی ھای مرگ آوری از چند ماه پيش به اجرا

مدير تحليل گران استراتفور نوشته شده، و مربوط روا بھاال  باز می گردد، و از سوی ٢٠١١مبر اين پيغام به دس

 افسران اطالعات نظامی پنتاگون، که طی آن يک افسر فرانسوی و يک افسر انگليسی نيز ئیاست به گرد ھم آ

 اياالت متحده ھستند، ئیبررسی ستراتژيک ارتش نيروی ھوااين افسران، که از مأموران گروه . شرکت داشته اند

 نيروھای ويژه در محل مستقر ھستند و کار آنھا تمرکز روی مأموريت ھای اطالعاتی و قطعات«گفته اند که 

  ».آموزش نيروھای مخالف است

 بوده است از  اساس گزارش روا بھاال، اين افسران اعالم کرده اند که ھدف يگان ھای نيروی ويژه عبارتهب

سازمان دھی حمالت چريکی و ارتکاب به قتل ھای زنجيره ای برای شکستن ستون فقرات نيروھای علوی و «

  ».تحريک ھرج و مرج درونی

 جيمز ماتيس، ئیروز پيش از حضور پانه تا و دمپسی در مقابل کميتۀ خدمات نظامی در سنا، ژنرال نيروی دريا

ول تمام نيروھای اياالت متحده در خاور ميانه در مقابل ھمين سنا، ساده ؤمسه،  ستاد مرکزی اياالت متحدهفرماند

  :لوحانه به اھداف اياالت متحده در سوريه اعتراف کرده بود 

اگر بخواھيم برای تسريع سقوط بشار االسد، گزينشی عرضه کنيم، ھر چه باشد، منشأ نارضايتی و نگرانی برای «

  ».تھران خواھد بود

سقوط بشاراالسد بدترين ناکامی «ماتيس اضافه کرد که » معنی دارترين تھديد در منطقه«ه ايران به عنوان با اشاره ب

  ». سال گذشته برای ايران خواھد بود٢٠ستراتژيک در 

پشت صحنۀ حفاظت از جان شھروندان در سوريه، اھداف و روش ھای واقعی امپرياليسم اياالت متحده اندک اندک 

اين اھداف عبارت است از ھدايت اردوی تروريستی در سوريه، به عنوان تدارکات . د می گيردشکل روشنی به خو

  .برای مداخلۀ نظامی آشکارتر
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مريکا در پی واژگون ساختن بشار االسد، دموکراسی يا حقوق بشر نيست، بلکه به طريق اولی  اانگيزۀ امپرياليسم 

ی تضيعت ايران، به عنوان متحد سوريه عمل می کند ، که اياالت متحده در پی گسترش منافع خود و در راستا

واشينگتن آن را به عنوان مانع اصلی برای گسترش سيطرۀ خود بر منطقه ای غنی از نفت می بيند که در خليج 

  .فارس و در آسيای مرکزی واقع شده است

 بسيار گسترده تر و با نتايج جھانی  اين اساس، پشت روند فزايندۀ مداخلۀ اياالت متحده در سوريه، تدارکات جنگیهب

  .نقش بسته است

   

: Article original en anglais Pentagon prepares war plans for Syria.2012 mars 9le ,  

 

pour GV & STTC Traduction ReOpenNews 

VIDÉO : Audition de Leon Panetta et du Général Dempsey 

devant le Comité du Sénat américain, 7 mars 2012 

(Vidéo non sous-titrée) 
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   و مبارزهگاھنامه ھنر

 ٢٠١٢ مارچ ١٤

 


