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  از شبکۀ ولتر Thierry Meyssan – تی يری ميسان :نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

   ٢٠١٢ اپريل ٠٩

  

  :سوريه در استانبول » دوستان «تجمعدومين 

   در سوريهشکست طرح تعويض رژيم
  

 

  

با اين وجود . سوريه يک موفقيت رسانه ای بود» دوستان «تجمع دولت و سازمان ميان دولتی معرفی شده، ٨٣با 

صحنه آرائی ھای اين اجالس قادر به پوشاندن شکست ناتو و شورای ھمکاری خليج در سوريه نبود، و در فقدان 

 – چين – با جبھۀ مشترک  روسيه ئی امروز در روياروتوانائی برای براندازی رژيم طی يک سال جنگ چريکی،

 ديپلماتيک شگفت انگيز را مورد بررسی قرار می دھد، تجمعتی يری ميسان اين . ايران مجبور به عقب نشينی شدند

  .يعنی بررسی صحنه ای که بازيگران آن کلمات را نه برای گفتن که برای پنھان کردن به کار برده اند
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 که از خانه ھايشان رانده ئی، رئيس جمھور بشار االسد به آنھاو پس از آزاد سازی بابا عمر،٢٠١٢ چ مار٢٧

شده بودند اطمينان می دھد که ھيچ ترسی از تکفيريست ھا نبايد داشته باشند و دولت خانه ھای آنھا را دوباره 

  .خواھد ساخت

  

 بازديد کرد يعنی محله ای  که و بابا عمر به حمص رفت و از محلۀ٢٠١٢ چ مار٢٧رئيس جمھور بشاراالسد روز 

  .و مبارزان خارجی طی يک ماه امارات اسالمی مستقل خود را در آن جا بر پا کرده بودند) ١(تکفيريست ھا

بازسازی » خيلی بھتر از گذشته«بشار االسد به ساکنان رانده شده اطمينان داد که دولت خانه ھای آنھا را به شکل 

. نفر، غالبا از بين سنی مذھب ھا از ترس ديکتاتوری اسالم گرايان مجبور به فرار شده بودندھزاران . خواھد کرد

در غيبت آنھا، خانه ھايشان غارت شده و اگر در جنگ خسارت نديد، شورشيان با ديناميت صدھا خانه را تخريب 

  .کردند

، با ساکنان حمص مالقات کرد، ولی به بشار االسد، که بايد او را مردمی ترين رئيس جمھور جھان عرب تلقی کنيم

 مردم یدليل حضور تيراندازھای منزوی که ھنوز در منطقه فعال ھستند، و به داليل امنيتی، از تظاھرات توده ھا

  .برای استقبال از او اجتناب کردند

.  رسيدبه پايان» يک بار برای ھميشه«سخن گوی وزارت امور خارجۀ سوريه  گفت جنگ چريکی جھاد ماکديسی 

  .کشوری که زيربناھای اساسی انرژی و ارتباطاتی اش تخريب شده بود، وارد مرحلۀ بازسازی می شود

 شورای ملّی سوريه برای تجمع. در اين مدت، ناتو و شورای ھمکاری خليج به حقه بازی ھايشان ادامه می دھند

می بايستی به . قبول باشد، سازماندھی شد، و به شکلی که برای افکار عمومی غرب نيز قابل »منشور ملّی«گزينش 

سازمانی که اخوان المسلمين در آن اکثريت را داشت و ھدفش نيز برقراری شريعت و رژيم اسالمی بود، ظاھری 

برنامه ای که توسط اخوان المسلمين تھيه شده بود، توسط مشاوران . مدنی و دموکراتيک دست و پا می کردند

اين برنامه . کلی تدوين گرديد و بزک شد که از ديدگاه سياسی صحيح و قابل قبول باشداطالعاتی و ارتباطاتی به ش

طی انتخابات عجيب و غريبی اخوان المسلمين عليه آن رأی دادند و در انتخابات غير علنی به نفع آن رأی دادند، به 

 نتيجه شورا متنی برنامه ريزی در. شکلی که متن به تصويب رسيد بی آن که آنھا از طرح خود قطع نظر کرده باشند

  .شده در اختيار دارد که اکثريت اعضای دائمی آن می خواھند ھر چه زودتر آن را زير پا بگذارند
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 کوفی عنان را به عنوان نمايندۀ مشترک ،از سوی ديگر، دبير اّول اتحاديۀ عرب و ھمکار او در سازمان ملل متحد

طرح پيشنھادی او بر اساس شش ماده بوده و در . ره روانه کرده اندخودشان برای خروج از بحران و برای مذاک

او موافقت رئيس جمھور، .  اساس نسخۀ پيشھادی روسيه به اتحاديه  تھيه گرديده استه بئیواقع با اندک تفاوتھا

ای ارسال بشار االسد را نيز به دست آورد، ولی به شرط اين که مفاد آن منحرف نشود و طرح پيشنھادی به بھانه بر

  .مجدد مبارزان و اسلحه تبديل نگردد

  

اپريل سوريه را در روزا وبل » دوستان «تجمعتحت چنين شرايطی است که ناتو و شورای ھمکاری خليج دومين 

 ].٢[ کشور و سازمان ميان دولتی به رياست ترکيه در آن شرکت  داشتند٨٣.  در استانبول برگزار کردند٢٠١٢

  

، عمل کردند، شرکت کنندگان پيشتيبانی خودشان بروری ف٢۴ پيشين در تونس، به تاريخ تجمع به ھمان شکلی که در

 دولتی که ، ھا به سوی دولتی مدنی، دموکراتيک، پلوراليست، مستقل و آزاده ئیانتقال سياست توسط سوري«را از 

چنين پيشنھاداتی بيشتر از اين ، جذابيت ]٣[» به حقوق مردم علی رغم تعلق قومی، مذھبی يا جنسی احترام بگذارد

 مطرح می گردد که نه مدنی ھستند و نه دموکراتيک و پلوراليسم و مستقل و ئیجھت است که از سوی دولت ھا

 اساس قوميت و مذھب و جنسيت تبعيض قائل می شوند، مانند عربستان سعودی و هآزاد، و برای شھروندانشان نيز ب

  .قطر

ی کامل خود را از طرح شش ماده ای کوفی عنان اعالم داشتند، در حالی که رياست سوريه پشتيبان» دوستان«سپس، 

 . ترکيه در رابطه با نقض طرح عنان پيشنھاد می کرد که برای شورشيان اسلحه و پول فرستاده شودتجمع

 تجمعتصويب رسمی منشور ملی را تبريک گفتند، و .  در ھمين راستا گزارشات شورای ملی سوريه را شنيدتجمع

در نتيجه، .  نمايندۀ کرد به اتمام رسيده بود٢۴پيشين را فراموش کردند که با ھو کردن و کوبيدن در و استعفای 

  .د رسيدئي، و اتحاديۀ گروه ھای مخالف رژيم سوريه به تأليبياشورا به عنوان نمايندۀ قانونی مردم 

 از وضعيت واقعی خودشان تجمعکه بازيگران صحنۀ اين تبريکات نابجا نبايد اين توھم را در ذھن ما ايجاد کند 

 را بايد به مثابه شيرينی ديپلماتيک تلقی کنيم که می بايستی تلخی شکست بزرگ آنھا تجمعناآگاه بوده اند، بلکه اين 

  .را به فراموشی بسپارد
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ت ديگر آن را به عنوان مردم سوريه بازشناسی نکرد، به عبار» نمايندۀ«را به عنوان » شورا«در واقع، کنفرانس 

پارلمان در تبعيد، که بتواند دولتی در تبعيد تشکيل دھد و محاصرۀ سوريه را از سازمان ملل متحد درخواست کند، 

  .بازشناسی نکرد

سرنوشت شورا ديگر سوريه از تعويض رژيم قطع نظر کرده اند، و » دوستان«اين جريان منفی نشان می دھد که 

 سوريه نيست، و از اين پس عملکرد آن منحصر است به شرکت در اردوی تبليغاتی عليه به دست گرفتن قدرت در

در اين چشم انداز، سرويس تبليغاتی کاخ سفيد به کنترل ارتباطاتی تمام مخالفان سوريه نيازمند . کشور خودشان

گروه ھای مخالف را در  استانبول شورا را به عنوان يگانه مخاطبی برگزيده است که تمام تجمعدر نتيجه، . است

  .خود جای داده و جذب کرده

  

 

  وليت سوريهؤتمرکز روی مس

در وحلۀ نخست، به ابتکار وزارت امور خارجۀ اياالت متحده، يک .  برای ايجاد سه سطح سازمانی اقدام کردتجمع

 بشر توسط تمام اطالعات موجود دربارۀ ارتکاب به نقض حقوق» جمع آوری و تحليل«مرکز اطالعاتی مأمور 
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 شده، و چنين پرونده ای در آينده به ھدف محاکمۀ آنھا در دادگاه ھای بين المللی به کار بسته خواھد همقامات سوري

  ].۴[شد

وليت قتل نخست وزير ؤمتحده فکر می کرد که می تواند مسبه ياد می آوريم که در دمشق، طی سال ھا، اياالت 

 اين اساس دو شاھد دروغی برای دادگاه هب. ھور بشار االسد نسبت دھدسابق لبنان، رفيق حريری را به رئيس جم

خدمتگذاران واشينگتن در خاورميانه جار می زدند که رئيس جمھور سوريه دست و پا بسته . ويژۀ لبنان تدارک ديدند

يه بشار االسد عل» شاھدان«به الھه اعزام خواھد شد و به ھمين گونه به ياد می آوريم که انباشت دروغپردازی ھای 

در ھياھوی رسوا کنندۀ بزھکاری ديگری رنگ باخت و واشينگتن تصميم گرفت اقدامات به اصطالح قضائی خود 

  .را متوجه اھداف ديگری سازد

انجام خواھد گرفت که به شکل مستقيم سازمان ھای غير دولتی وليت و ھمکاری ؤچنين تمرکزی روی سوريه به مس

ينگتن تأمين مالی می شود، اين سازمان ھای غير دولتی از جمله عبارتند از سازمان عفو و يا غير مستقيم توسط واش

برای اين کار دبيرخانه ای، وزارت امور خارجۀ . بين الملل، ديدبان حقوق بشر يا فدراسيون بين المللی حقوق بشر

  .ه شده قرار گيرد و پنجاه ھزار دالر آزاد کرد تا در اختيار فرد برگزيدصد يک ميليون و دوفوراً 

  

  

  گروه کار روی تحريم ھا

  و به طور کامالً کار اين گروه رسماً .  در استانبول برای رسيدگی به تحريم ھا گروه خاصی را تشکيل دادتجمع

برای مؤثرتر . مشخص، ھمآھنگ ساختن تصميمات اياالت متحده، اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ عرب و غيره است

 ھمسايگان آنھا را به ھالکت ئی ھا به تحريم ھا پاسخ گفتند و اعالم کردند که چنين تحريم ھاه ئیساختن آن، سوري

ن شده برای رسيدگی به يي در عين حال مشخص شده بود که گروه تعئیبه ھمين علت در پروندۀ نھا. خواھد رساند

ه آنھا را مجبور می سازد که راه تحريم ھا، بايد به شکلی عمل کند که کشورھای ديگر ضربه نبينند، يعنی موردی ک

 .ھای تجاری آلترناتيو را تدارک ببينند

 اقتصاد اعضای خودش را تھديد می در واقع، اتحاديۀ عرب ناچار بود که اجرای تحريم ھا را لغو کند، زيرا مستقيماً 

ه آن را تأمين می کرد به عنوان مثال، اردن ناگھان دو سّوم از واردتش متوقف شد و از آب آشاميدنی که سوري. کرد

  .ظرف يک ھفته تمام اقتصاد اردن فروپاشيد. محروم ماند
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 آنھا در نيمۀ اّول تجمعنخستين . در نتيجه گروه کار روی تحريم ھا می بايستی روی چھارچوب تحريم ھا کار کند

ت سياسی قابل پيش رايي در پاريس برگزار خواھد شد، يعنی پيش از انتخابات رياست جمھوری، که به تغاپريلماه 

  .بينی خواھد انجاميد

  

  

 گروه کار روی بازسازی اقتصادی و توسعۀ سوريه

گروه کار روی بازسازی اقتصادی و توسعۀ سوريه :  استانبول ايجاد شد تجمعسومين و آخرين سازمانی که توسط 

شکيل نخستين دولت را به در آغاز پيشبينی شده بود که شورای ملی سوريه، پس از سرنگونی بشاراالسد  ت. بود

در اين چشم انداز می بايستی از کمک ھای مالی زيادی برخوردار می شد تا بتواند توده ھای . عھده داشته باشد

قول اين سبد پر اميد بود که  تمام مارمولک ھا و . مردمی را که در کوران تحريم ھا از پا افتاده اند به خود جذب کند

  .جلب کردزرنگ ھا را پيرامون شورا 

ر رژيم منتفی شده و از سوی ديگر در پی تشديد ييپرسش اين است که تحت شرايطی که از يک سو موضوع تغ

تحريم ھا ھستند، چرا می خواھند به رئيس جمھور بشار االسد کمک کنند و به بازی اقتصاد سوريه بپردازند؟ و چرا 

   است؟لمان تشکيل شدهااين گروه کار به رياست مشترک امارات و 

فرضيۀ ما با توجه به وسيعترين اطالعاتی که در اختيار داريم، بر اين اساس است که اين گروه کار برای واريز 

کردن خسارات جنگی تدارک ديده شده، يعنی خساراتی که فرانسه  در ازای باز پس گرفتن افسران بازداشت شده 

 نظامی فرانسوی در سوريه به اسارت درآمدند، ١٩د که خوانندگان ما مطلع ھستن. توسط دولت سوريه بايد بپردازد

.  به لبنان رفته بود، به او تحويل داده شد"ادوارد گيوم" مرکز فرماندھی، دريابد هکه سه نفر از آنھا وقتی که فرماند

  .مذاکرات بين دو طرف منازعه از طريق امارات متحدۀ عربی ادامه می يابد

 فرانسه ھستند، حتی اگر تمام آنھا دو مليتی باشند، الجزايری يا مراکشی، ولی فرانسه پذيرفت که زندانيان تبعۀ

دولت فرانسه مدعی شده است که اين افراد جھاديست ھستند و به اختيار . مأموريت نظامی آنھا را انکار کرده است

  . خودشان برای مبارزه به سوريه رفته بودند

ات اطالعاتی ناتو که آنھا در اختيار داشته اند نشان می دھد که از سوريه به سھم خود اعالم کرده است که تجھيز

ن ييدر ھر صورت، فرانسه برای آزادی آنھا خسارت پرداخت خواھد کرد، ولی تع. نظاميان ارتش فرانسه بوده اند
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می سوريه خواھان جبران خسارات جنگ و ھزاران کشته و تخريب زيربناھايش . رقم آن به سختی امکان پذير است

  .باشد

در صورتی که . وليت آن تنھا به عھدۀ فرانسه نيستؤ اگر جنگ سّری در جريان بوده، مسفرانسه اعالم کرد که

فرانسه پول بپردازد، از بازشناسی رسمی علت چنين داد و ستدی امتناع خواھد کرد، و بايد به شکل ناشناس مبالغی 

  .ندلمانی اش به حساب سوريه واريز کارا از طريق شريک 

  

 بر آسمان خاورميانه را ئیژنرال دامپسی آمده است تا برای سنا توضيح  دھد که اياالت متحده و اسرائيل فرمانروا

 .از دست داده اند

  

  کدام ستراتژی برای ناتو و شورای ھمکاری خليج؟

  .می سازد ستراتژی اياالت متحده و در نتيجه ناتو و شورای ھمکاری خليج را آشکار تجمعترازنامۀ اين 

  .ر رژيم در سوريه قطع نظر کرده است، زيرا امکانات نظامی آن را در اختيار نداردييواشينگتن از طرح تغ

 مشخصا اعالم کرده است که مداخلۀ "لئون پانه تا"در وحلۀ نخست، به جای بازشناسی چنين امری، وزير دفاع 

کردن از جنگ داخلی در کشور، به آن دامن نظامی وضعيت را در محل پيچيده می سازد و به جای جلوگيری 

 مرکز فرماندھی، ژنرال مارتين دامپسی، و ژنرال جيمز ماتيس اعتراف کردند که اگر هسپس فرماند. خواھد زد

دستوری برای بمباران سوريه دريافت کنند، قادر به انجام آن نخواھند بود زيرا روسيه مؤثرترين سامانه ھای پدافند 

  .ر سوريه مستقر کرده است جھان را دئیھوا

 روی سوريه را نه برای اطالع رسانی به ئیعالوه بر اين، ژنرال ھای اياالت متحده اعالم داشتند که نظارت ھوا

 و بيولوژيک ادامه ئیارتش سوريۀ آزاد، بلکه برای اطمينان حاصل کردن از عدم دسترسی به ذخيرۀ سالح شيميا

ر رژيم در سوريه قطع نظر کرده است، بلکه می خواھد ييتن نه تنھا از تغبه عبارت ديگر، واشينگ. خواھند داد

  .اوضاع را تحت نظر داشته باشد تا وارد منازعه با روسيه، چين و ايران نشود

ايجاد تمرکز . استفاده کنددر چنين فقدانی، واشينگتن خود را مجاز می داند که از سوريه برای انتقاد به مسکو و پکن 

 سوريه به طور خالصه به اين معنا است که، اردوی تبليغاتی عليه سوريه، به ھدف مداخلۀ ناتو انجام وليتؤروی مس

 راه اندازی می شود که از ديکتاتور ئینمی گيرد، بلکه برای متھم ساختن روسيه و چين به عنوان ديکتاتورھا

ويگردان کردن آن از رژيم صورت نمی و تحريم ھا نيز به ھدف ترساندن بورژوازی و ر. ديگری پشتيبانی می کنند

  .گيرد، بلکه ھدفش مجبور ساختن روسيه و چين به قبول مخارج سوريه است
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وزير امور . و دست و پا زدن ھای آلن ژوپه، وزير امور خارجۀ فرانسه را نيز در چنين چشم اندازی بايد تعبير کنيم

 آگاه است، ولی باکی ندارد زيرا به زودی مقام وزارت  خارجۀ فرانسه به خوبی به توخالی بودن اتھاماتش به سوريه

وليت نتايج آن را به بھانۀ مشموليت مرور زمان در امور سياسی به عھده ؤک خواھد کرد، و جانشين او نيز مسرا تر

  .نخواھد گرفت

رد که وليت سوريه را تدارک خواھد ديد، و البی را تقويت خواھد کؤ گيری دائمی اين جريان پروندۀ مساوج

  .پشتيباتی از آن وقتی که وارد اپوزيسيون شدند برايشان مفيد واقع خواھد شد

در اين مورد، دمشق در شکست انتخاباتی سرکوزی با پيش دستی ديپلمات عالی رتبه ای را به پاريس اعزام کرده 

ياليستھا او را به او در آنجا با يکی از دوستانش مالقات کرده، و وزير سابق امور خارجه از طيف سوس. است

 که نامزد سوسياليست ھا را با اسرائيل و قطر پيوند می ئیسوريه به خوبی از پيوندھا. معرفی کردفرانسوا اوالند 

 می ئیولی ترديدی ندارد که رئيس جمھور آيندۀ فرانسه پيش از ھمه در کنار اياالت متحده صف آرا. زند آگاه است

  .فان مسلح قطع نظر خواھد کردکند، و در نتيجه از پشتيبانی مخال

  مرکز مطالعات جھانی سازی

  ٢٠١٢ اپريل ۶

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ اپريل ٨
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