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  اتحاد سه جانبه عليه سوريه

 

James Petras 

 اساس  نسخۀ رويدادھا به روايت ناتو ه  وضعيت جنگ در سوريه بئیمادر حالی که ارادۀ  جبھۀ رسانه ھا در بازن

برای پروفسور جيمز پتراس، جنگ داخلی در سوريه وجود . تمايل دارد، واقعيت مستند در محل کامال متفاوت است

 با يکخارجی ندارد، بلکه آن چه را که جنگ داخلی ناميده اند، تھاجمی ھم آھنگ بوده که توسط اتحاد چند کشور 

دولت سوريه اعتراضات صلح آميز مردم را سرکوب نکرده بلکه . ديگر و به شکل بين المللی صورت گرفته است

  ) شبکۀ ولتر. (عليه گروه ھای مسلح و مزدور القاعده مبارزه می کند

  

 هندان سوريکشتار شھرو«ابراز خشم سياست مداران غربی، دولت ھای خليج و به ھمين گونه رسانه ھا در رابطه با 

به شکل شرم آوری ساخته و پرداخته شده است و تا فتح خشونت بار محله » در تظاھرات صلح آميز عليه بی عدالتی

 را پوشش دھد که توسط گروه ھای مسلح با تفنگ ھای تھاجمی و بمب گذاری در جاده ھا ئیھا، روستاھا و شھرھا

  .به کاشتن بذر وحشت اشتغال دارند

چنين تھاجمی به . ه به پشتيبانی صندوق ھای مالی، سالح و سازماندھی خارجی انجام گرفته استتھاجم عليه سوري

دليل نبود پشتيبانی داخلی در کشور، و تضمين موفقيت عمليات انجام گرفته، در ھر صورت به مداخلۀ نظامی مستقيم 

پلماتيک عظيمی از تبليغات برای ابليس در نتيجه در چنين چشم اندازی بود که اردوی دي. از خارج نياز خواھد داشت
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ھدف از اين تھاجمات، تحميل يک رژيم دست نشانده است که بتواند .  دولت قانونی سوريه راه اندازی شدئینما

در کوتاه مدت، چنين طرحی ايران را به انزوا کشانده و حمله . کنترل امپراتوری غرب را در خاورميانه تقويت کند

االت متحده را تدارک  خواھد ديد، و در دراز مدت، دوباره يک دولت مدنی مستقل و نزديک از سوی اسرائيل و اي

  .به چين و روسيه را سرنگون خواھد ساخت

پشت پردۀ اين حرکات زورگويانه از جانب کشورھای غربی، اسرائيل و دولت ھای خليج، به ھدف بسيج افکار 

ار برده شد تا  يک بار ديگر تجاوز آشکار به کشوری مستقل، در تبليغاتی به ک» استراتاژم«عمومی در جھان، چند 

  .، قانونی جلوه کنداادامۀ تخريب موفقيت آميز دولت ھای مدنی عراق و ليبي

  

  خشونت زنجيره ای: وضعيت عمومی 

  

  

 

مالی برنارد ھانری لوی به ھم راھی لوران فابيوس و برنارد کوشنر، به شکل پی در پی جايگزين و جايگزين احت

 شرکت ٢٠١١ جوالی ۴در سوريه به تاريخ » دموکراسی«وزيرامور خارجۀ فرانسه آلن ژوپه، در ميتينگی برای 

البی گرای فرانسوی، فرانسوا بايرو به . غيبت، رھبر سانتريست ھا، فرانسوا بايرو پيغام خاصی داشت. داشتند

ول حزب اکولوژيست ھا، سسيل دوفلو ؤ مس، در مقابل جمعی که کهدر سوريه» دموکراسی«ھمين مناسبت برای 

  . قول داده بودا اساس الگوی ليبيهنيز در آن حضور داشت،  ب

  

اردوی کنونی غرب عليه دولت مستقل اسد را بايد به مثابه تھاجمات زنجيره ای عليه جنبش ھای دموکراسی خواه و 

اسخ امپراتوری به جنبش دموکراتيک مصر که پ. فريقای شمالی تا خليج فارس تلقی کنيمارژيم ھای مستقل در تمام 

ديکتاتوری مبارک را سرنگون ساخت، پشتيبانی از حاکميت شورای نظامی بود، و چنين امری نيز با کشتار و 

  . تظاھر کننده به قتل رسيدند١٠٠٠٠زندان و شکنجه ھم راه شد و بيش از 

جھان عرب روی داده بود، ديکتاتورھای مستبد خليج  که در ئیدر پاسخ به جنبش ھای دموکراسی خواه مشابه به آنھا

 تداوم ااين خشونت تا دولت مدنی ليبي. به پشتيبانی غرب قيام بحرين، يمن و عربستان سعودی را سرکوب کردند

يافت، و قدرت ھای عضو ناتو بمباران ھوا دريای گسترده ای را برای پشتيبانی از گروه ھای مزدور مسلح را به 

طغيان گروه ھای تبھکار مسلح موجب غارت .  شرکت داشتنداد که در تخريب اقتصاد و جامعۀ ليبياجرا گذاشتن
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نيروھای ناتو دولت مدنی قذافی را سرنگون کردند و خود قذافی را به .  شدئیمناطق شھری و تخريب مناطق روستا

طرفدار قذافی زندانی و شکنجه ده ھا ھزار کارمند، شھروند و . شکل فجيعی، زير شکنجه به دست مزدوران کشتند

  . تحت نظارت ناتو انجام گرفتدشدند  و به قتل رسيدند، و تمام اين موار

 که ئیفريقای سياه، يعنی گروه ھاا و کارگران مھاجر ئینشانده اش را وقتی که عليه گروه ھای ليبيادست ناتو رژيم 

خوردار بودند، برنامۀ خونينش را به اجرا گذاشت، تا پيش از اين از مزايای عمومی و اجتماعی در رژيم قذافی بر

  .مورد پشتيبانی خود قرار داد

  

   به ھم کاری ناتو و مدافعان حقوق بشراواقعيت آزادی برای ليبي

ی ئايجاد شرايط شورش توده :  برای سوريه تبديل شد ئیبه الگو» تخريب کن حکومت کن«سياست امپراتوری 

 که از سوی دولت ھای خليج تأمين مالی شده و توسط مزدوران غربی نيز تحت رھبری مسلمانان اصول گرا،

  .آموزش ديده اند

  

  راه خونين دمشق به تھران
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ن به ھمراھی ھم کاران امور خارجۀ شيخ عبدهللا بن راويد آل نھيان از امارات متحدۀ وزير امور خارجه کلينت

روز » دوستان سوريه« به مناسبت ئیترکيه، که در گردھم آعربی، ويليام ھاگ از انگلستان و احمد داوود اغلو از 

  .فراخوان می دھند» مداخلۀ بشر دوستانه«  برای ٢٠١٢ بروری ف٢۴

  

ھدف راه بردی ناتو نابود کردن متحد اصلی ايران در : » راه تھران از دمشق می گذرد«به گفتۀ وزارت دولت 

، ھدف، جايگزين ساختن جمھوری مدنی توسط يک برای رژيم ھای سلطنتی مستبد خليج. خاور ميانه است

برای دولت ترکيه، تعويض رژيم به معنای دولتی فرمانبردار از دستورات . ديکتاتوری مذھبی خدمتگذاراست

برای القاعده و متحدان سلفی و وھابی برقراری رژيمی بر .  اساس نسخۀ اسالمی  آنکارا استهسرمايه داری ب

 بايد تحقق يابد و مسيحيان نيز به عنوان ،اشد که با حذف سوريۀ مدنی علوی ھااساس  مذھب سنی مطرح می ب

برای اسرائيل نيز سوريۀ تجزيه شده و به خون . سکوی پرواز در جھان اسالم مورد استفادۀ آنھا قرار می گيرند

  . ی او خواھد بودئنشسته به معنای حاکميت منطقه 

برمن چند روز پس  ژوزف ليامريکائید که سناتور صھيونيست افراطی چنين امری بدون روشن بينی پيامبرانه نبو

:  شده باشند، اعالم کرد ئی توسط القاعده، حتی پيش از آن که عامالن اصلی شناسا٢٠٠١مبر  سپت١١از واقعۀ 

  .» بايد به ايران، عراق و سوريه حمله کنيمءابتدا«

ياسی متضاد را نمايندگی می کنند که تنھا  نقطۀ نيروھای نظامی ضد سوريه طيف وسيعی از چشم اندازھای س

اتحادشان نفرت از  رژيم مدنی، ملی گرا و مستقلی است که طی ده ھا سال جامعۀ پيچيدۀ چند قوميتی سوريه را 

  .اداره کرده است

فريقای شمالی تا خليج فارس ا نظامی گری آيندۀ غرب از ئیجنگ عليه سوريه سکوی پرتاب اصلی برای باززا

ت، و تماما توسط اردوی تبليغاتی سازمان يافته پشتيبانی می شود که از مأموريت دموکراتيک، بشر دوستانه و اس

  ).١(ناتو به نام مردم سوريه حرف می زند» تمدن ساز«

  

  راه دمشق از دروغ آجر فرش شده است

  

وسط قطر تأمين مالی می  که تئیکه به شکل گسترده از مزدوران و فناتيک ھا» ارتش سوريۀ آزاد«مبارزان 

  .چنين ارتشی نه اھل سوريه است و نه آزاد. شوند، و توسط ترکيه، فرانسه و انگلستان آموزش نظامی می بينند
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 مبنی بر دموکراتيک و ئیتحليل سياسی و اجتماعی عينی در رابطه با غالب مبارزان مسلح در سوريه ھر گونه ادعا

  . اين کشور نفی می کندآزاديخواھانه بودن چنين شورشی را در

دولت ھای خليج که اين اوباش ھا را . جنگجويان اصول گرای مستبد ستون فقرات اين شورش را تشکيل می دھند

 ر را بئیو آن غربی که دولت خشونت پيشۀ مافيا. تأمين مالی می کنند خودشان از رژيم ھای سلطنتی مستبد ھستند

  .باشد» مداخلۀ بشر دوستانه«د مدعی  تحميل کرد به ھيچ عنوان نمی تواناليبي

گروه ھای مسلح با رخنه در مناطق شھری خانواده ھا و گروه ھای انسانی را به عنوان سپر بال به گروگان می 

اين گروه ھای مسلح ھزاران شھروند را مجبور می . گيرند و از آن جا عليه نيروھای دولتی دست به حمله می زنند

ه ھا و دفاترشان را ترک کنند، و سپس خودشان از اين اماکن به عنوان خط اول جبھه  کنند که خانه ھا، فروشگا

  . استفاده می کنند

تخريب محلۀ بابا عمرو در حمص نمونۀ بارز استفاده از شھروندان به عنوان سپر بالی انسانی توسط گروه ھای 

  .است دولت سوريه ئیتبھکار مسلح و خوراک برای تبليغات به ھدف ابليس نما

 تبليغاتی شان قطعاتيکی از . گروه ھای مزدور مسلح فاقد ھر گونه اعتبار ملّی نزد توده ھای مردم سوريه ھستند

 ئیکه در ھم آھنگی با سرويس ھای مخفی بريتانيا» ديدبان حقوق بشر سوريه«در قلب لندن واقع شده، به اصطالح 

نھای وحشتناک برای تحريک افکار عمومی و بر انگيختن احساسات آنھا اختراع داستافعاليت می کند و کار آنھا نيز 

  .به نفع مداخلۀ ناتو می باشد

ترکيه پايگاه نظامی در اختيار آنھا می گذارد و . پادشاھان و اميران دولت ھای خليج مبارزان را تأمين مالی می کنند

.  را از طريق مناطق مرزی تحت کنترل دارد»ارتش سوريۀ آزاد«ارسال اسلحه و رفت و آمد رھبران به اصطالح 

اياالت متحده، فرانسه و انگلستان اسلحه می فرستند و آموزش نظامی می دھند و امکانات ديپلماتيک را تدارک می 

  . بينند

، عراق و اجھاديست ھای اصول گرا که از کشورھای خارجی آمده اند، به انضمام مبارزان القاعده که از ليبي

اين جنگ، يک : در کار نيست » جنگ داخلی«ولی . به منطقه منتقل شده اند در اين جنگ شرکت دارندافغانستان 

جنگ بين المللی است که سه وجه نامتعارف را در بر می گيرد، امپرياليست ھای ناتو، ديکتاتورھای دولت ھای 

  . کرده اندئیف آراخليج و اصول گرايان مسلمان، که عليه رژيم ملّی گرا، مستقل و مدنی سوريه ص

اين » چند مليتی«منشأ خارجی سالح ھا، امکانات تبليغاتی و مبارزان مزدور از سايۀ تاريک طبيعت امپراتوری و 

در واقع، قيام خشونت بار عليه دولت سوريه يک اردوی امپرياليستی برای سرنگون سازی . منازعه برمی خيزد

ايد به تخريب اقتصاد و جامعۀ سوريه، تجزيۀ کشور و برپا کردن  و چين است که بروسيهيکی از متحدان ايران، 

  .نجامد مسيحی و طرفداران جامعۀ مدنی بيی برای کشتار جمعی اقليت ھای علوی وئجنگ ھای منطقه 

گروه ھای مسلحی که غرب از آنھا . تلفات جانی و فرار پناھندگان نتايج خشونت رايگان دولت تشنه به خون نيست

 را به شکل تمام و کمال به اشغال خود درآورده، لوله ھای گاز، راه ھا و ساختمان ھای ئی، محله ھادفاع می کند

به دليل ھمين حمالت، خدمات حياتی مردم سوريه قطع شد، مانند مدارس، دسترسی به . دولتی را منفجر کرده اند

ه عھده دارند ھمين گروه ھای مسلح است ب» فاجعۀ انسانی«وليت ؤمس.  آب، الکتريسيته و حمل و نقلدرمان، امنيت،

يعنی تمام آن مواردی که متحدان امپراتوری و به ھمين گونه سازمان ملل متحد رسما به ارتش و نيروھای امنيتی (

  ).سوريه نسبت داده اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 نام نيروھای انتظامی سوريه برای حفظ حاکميت دولت مدنی سوريه مبارزه می کنند، در حالی که مخالفان ارتش به

  .، تل آويو، آنکارا و لندن، به خشونت دامن می زنندضدستور دھندگان خارجی، در واشينگتن، ريا

  

  نتيجه 

  

  

 درصد آرای مردم را به دست ٩٠طرح اصالحات قانون اساسی که توسط بشار االسد به رفراندم واگذار شده بود 

اين .  ميليون از سوری ھا٨ی رفتند، يعنی  و چھار دھم درصد رأی دھندگان به پای صندوق ھای رأ۵٧. آورد

  . سال گذشته بی سابقه بوده است۶٠ميزان از مشارکت عمومی طی 

  

در ماه گذشته رفراندم سازمان يافته توسط رژيم اسد، با حقير شماردن تھديدات امپرياليسم غرب و فراخوان به 

چنين رويدادی به روشنی . ق ھای رأی آورد را به پای صندوهبايکوت تروريست ھا، ميليون ھا رأی دھندۀ سوري

 ھا خواھان حل صلح آميز مسائل و در پای ميز مذاکره ھستند، و خشونت ه ئینشان می دھد که اکثريت سوري

که توسط ترکيه و دولت » ارتش سوريۀ آزاد«با حمايت غرب و » شورای ملی سوريه«. مزدوران را نفی می کنند

ان روس ھا و چينی ھا را برای مذاکره نپذيرفته در حالی که دولت اسد آن را ھای خليج مسلح شده است، فراخو

ناتو و ديکتاتورھای خليج مھره ھايشان را برای پشتيبانی از طرح تعويض رژيم با کار بست شيوه . پذيرفته است

ھدف .  شده استه ئیھای خشونت آميز به پيش می برند، يعنی سياستی که تا کنون موجب مرگ ھزاران سوري

از تحريم ھای اقتصادی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا در ھم شکستن اقتصاد سوريه است و اميد آنھا براين است که 

تکرار سناريوی . محروميت شديد مردم بی نوا در تنگنای زندگی روزمره به آغوش قاتالن خشن خودشان پناه ببرند

تخريب اقتصاد، جامعۀ مدنی و دولت مدنی، به مردم سوريه با » آزادی« آن چيزی است که ناتو به عنوان اليبي

  .پيشنھاد می کند

 و اسرائيل را ضچنين امری غرب، ريا. پيروزی نظامی غرب در سوريه تنھا تب نظامی گری را افزايش می دھد

 –کسل  برو–پس از تخريب سوريه، محور واشينگتن . ندازندبه راه بيتشويق می کند که جنگ ديگری را در لبنان 

  . تل آويو به سوی برخورد خونين تری عليه ايران حرکت خواھد کرد– ضريا
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  پس از دوران جنگ ، تابلوی دھشتناکی را از آن چه در انتظار مردم ا ليبينابودیتخريب اسفناک عراق، و سپس 

روه ھای  گئیفروپاشی سريع سطح زندگی، تجزيۀ کشور، تصفيۀ قومی، فرمانروا: سوريه است ترسيم می کند

  .اصول گرای مذھبی، و نا امنی برای جان و مال در سطح عمومی

مبارزۀ انقالبی دموکرات ھای « را به عنوان اچپاول ليبي» طرفداران پيشرفت«و » چپ«به ھمان شکل که 

 شستند، از ئیفريقاا ھای اتلقی کردند، و سپس دستھايشان را از خون ريزی خشونت بار قومی عليه ليبي» شورشی

  .م اکنون ھمان شعارھا را برای مداخلۀ نظامی عليه سوريه از سر آغاز کرده اندھ

که از کافه ھا واز دفاترشان در ) ٢ (ئیھمين ليبرال ھا، طرفداران پيشرفت، سوسياليست ھا و مارکسيست ھا

 وقتی دمشق، فرامی خوانند، در فوران خونينی که» بحران انسانی« در همداخلمانھاتان و پاريس، غرب را برای 

حلب و ديگر شھرھا زير بمب ھای ناتو به زانو درآمدند، جانشين پيروزی مزدورانشان شد، حرفی برای گفتن 

  .نخواھند داشت

Mondialisation.ca, Le 1 avril 2012 

  ٢٠١٢ اپريل ١مرکز مطالعات جھانی سازی 

  انگليسیمتن اصلی به ز بان 

Article original en anglais : 

The Bloody Road to Damascus: The Triple Alliance’s War on a Sovereign 

State  

- by Prof. James Petras - 2012-03-10 
 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ اپريل ٢

com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http 

  

  :پی نوشت مترجم 

  .  کنيمئیشايد بی مورد نباشد که از ھمين ديدگاه نشريات انترنتی فارسی زبان را شناسا) ١

ھمکار با ( ايرانی ناميدند، به دليل موضع گيری رسانه ھای» بھار عرب«دست  کم تا پيش از تاريخ واقعه ای که 

به دليل تمرکزشان روی جمھوری اسالمی و زير پرچم مدنيّت و به بھانۀ مبارزه با حکومت ) امپرياليسم جھانی

بھار « ھايشان اگر چه برای برخی ناشناخته نبود، ولی ئیتشخيص خيانت کاری ھا و واپس گرا...مذھبی و غيره

چ و بی اساس ناتو و رسانه ھای حاکم در غرب امپرياليستی به و تطابق موضع گيری ھايشان با تبليغات پو» عرب

شکل محرز و آشکار، به مدد سايت ھای آلترناتيو در سطح بين المللی و تالش پيشگامان ايرانی که غالبا از بين 

دوران البته مز.  ھا ھستند، نقاب از چھرۀ اين سايت ھا و افراد برداشت و ماھيت اصلی آنھا را نشان داد"کمونيست"

امپرياليست در زمينۀ رسانه ھای نوين نمی توانستند کار ديگری انجام دھند، و بايد در باتالق تبانی توطئه آميزشان 

 که دوشا دوش القاعده و سلفی ھا و ئیفرو می رفتند، و بايد تا پايان، به بلبل زبانی ھايشان ادامه می دادند، تا جا
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ن مدعی دموکراسی و الئيسيته می لری کلينتيھۀ مرگ ھنھيان و الآل وھابی ھا و سلطان عمان و شيخ قطری و 

  . شدند

سايت ھای ايران امروز، عصر نو، اخبار روز، رنگين کمان، گزارشگران بدون مرز، : از ديدگاه من 

گزارشگران، کمونيست ھای کارگری، ايران فردا، راديو ار اف ای بخش فارسی، شھروند، سايت ھای مجاھدين 

تمام سايت ھا و وبالگ ھای .   طلبان کرد و عرب و غيرهئیسلطنت طلبان و خيل سايت ھای وابسته به جداخلق و 

حقوق بشری که مشخصا يک پای تبليغات برای تمام جنگ ھای جنايتکارانه و نقض حقوق انسان ھا در جھان بوده 

راتژی نظامی اياالت متحده و ناتو  تعلق نامبرده ھا تماما به ھمين طرح تبليغاتی برای پشتيبانی از ست. و ھستند

  .می توانيم در آينده تکميل کنيم راسايت ھای ناتوی ايرانی اين فھرست از . دارند

  

مار (در اين جا با شگفتی می بينم که نويسنده از مارکسيست ھا حرف می زند و مدعی می شود که  گويا آنھا ) ٢

خيلی . احتماال بايد ھزار و يک نوع مارکسيست داشته باشيم. ھستندنيز خواھان مداخلۀ غرب در سوريه ) کسيست ھا

ولی من فکر . جالب خواھد بود که ما اين به اصطالح مارکسيست ھا را بشناسيم و مشخصا بدانيم که چه می گويند

بلھانه ای مارکسيست ھا ھرگز نمی توانند دچار چنين تعبير ا. می کنم که در اينجا ابھامات بسيار حساسی وجود دارد

  .بشوند

 

 


