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   دکتر امين حطيط:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ اگست ١١

  ...اياالت متحده و تروريسم بين المللی: سوريه 

 !ھمان جنگ ...کارت ھای جديد

 

  

تمام :  ت ساده پيچيده ترين وضعيت ھا را بيان می کند زيرا ھيچ گونه جای بحثی باقی نمی گذارد گاھی اوقات کلما

 کشور را که کمابيش مستقيما به آن مرتبط ١٣٣جنگھا کثيف ھستند، ولی بايد جنگ اعالم نشده عليه سوريه توسط 

نيز چنين ] پيشرفت[تی نيست زيرا طبيعتا کثيفترين اّما، جای شگف. می باشند، به عنوان کثيفترين جنگھا تلقی کنيم

  !امری را حکم می کند

والن واقعی بمباران شنيع رسانه ای کدامان ھستند، عالوه بر اين رھبران سياسی نيز ؤمسدر نتيجه بايد دانست که 

ند، زيرا پافشاری کن» وليت حفاظتیؤمس«ديگر شھامت اين را پيدا نمی کنند که برای تخريب ھر چه بيشتر  به بھانۀ 

نظر می رسد که حتی قادر به تأمين حفاظت از شھروندان خودشان نيز نيستند که احتماال در آينده بايد با ه اينگونه ب

  )...١(تھديداتی  که در چشم انداز روی ھم انباشت می شود مقابله کنند

اصطالح گلھای سر سبد رسانه جنگ گروھی، و به اندازه ای کثيف و ننگين و غير قابل اعتراف که مجبور بودند به 

شوی  و را بسيج کنند، نه تنھا برای شست...ھا، روزنامه نگاران، روشنفکران، متخصصان و به اصطالح دوستان

مغزی تمام آنھائی که می توانند از آنھا چک سفيد بگيرند و يا آنھائی که موضوع را به خودشان مربوط نمی دانند، 
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شوی مغزی  در موردشان کامال  و که مورد خشونت قرار می دھند و شستبلکه برای خاموش ساختن آنھائی 

  . کارائی الزم را نداشته است

چگونه می توان از حملۀ جنايتکارانه با بمب عليه روزنامه نگاران سوری حرف زد و آن را محکوم نکرد؟ قتل 

 اند و جانشان را نيز در اين راه گذاشته روزنامه نگارانی  که کاری به جز افشای دروغ پردازی ھای آنھا انجام نداده

در اين صورت، نمونۀ اخير می تواند مروری بر چنين اتھاماتی باشد، ! خواھند گفت که کارشان تبليغات است. اند

با آگاھی به اين امر .  ربودندجوالینمونۀ حاضر گويندۀ تلويزيون سوريه محمد السعيد است که او را در اواسط ماه 

  )!٢(نيز اين واقعه را گزارش کرده بودند» ان بدون مرزگزارشگر«که 

يکی از شبکه ھای القاعده قتل روزنامه نگار سوری را به عھده گرفت و عکس او را نيز پيش » النصره«، اگست ۴

آيا چنين واقعه ای موجب شد که جامعۀ روزنامه نگاران فرانسوی، يا ديگران تحت تأثير ...از مرگش منتشر کرد

  رار گرفته و به پاس و سوگ قتل يکی از ھمکارانشان، از دروغ بافی دست کشيدند؟فاجعه ق

بی گمان سوريه کشور بی عيب و ). ٣(در اينجا می توانيد اين فرد مقتول را در محيط طبيعی و روزمره اش ببينيد

رنھا در نقصی نيست، ولی کشوری است که در حال حاضر در آن شيوۀ زندگی چند فرھنگی، چند قومی که ق

ی که انواع و اقسام مھاجمان و جنگھای صليبی اغتشاش ئديگر زيسته اند، علی رغم دورانھا ھمآھنگی در کنار يک

 نتايج توافقات ئیبه پا می کردند، ولی به تھديدی برای طرح ھای پی در پی در تقسيم خاور ميانه تبديل شد، گو

 بد بختی به بار نياورده بود، و می بايستی يک بار ديگر اين  به اندازۀ کافی ويرانی و١٩١۶پيکو در سال  -سايکس

  .کشور را به خاک و خون می کشيدند

 که ھنوز به چنين سياستی دلبستگی دارند، ئیبرای آنھا. استعمار آشکار ديگر برای جوامع متمدن قابل پذيرش نيست

نرال جدر اين جا )! ۴(مع متمدنه ھای جوابزک کرده و ملبس به رسان...راھکار استعمار بزک کرده باقی مانده است

حطيط برای ما توضيح می دھد که علی رغم تمام ھياھوھای ارتش رسانه ای و شايعات، به زودی نزديک يک سال 

 ... و نيم است که سوريه به دفاع برخاسته و مقاومت می کند

 

  

  تصوير محمد السعيد پيش از به قتل رسيدن او

اين قتل .  ربوده و توسط ربايندگان به قتل می رسد٢٠١٢حمد السعيد در اواسط ماه ژوئيه گويندۀ تلويزيون سوريه م

.توسط القاعد ھبه عھده گرفته شده است  

le 4 août 2012. (InfoSyrie.fr)   
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 نانعکوفی 

  

می نامد به » بحران سوريه« بيشتر طول نکشيد تا کارت ھای تازه ای را در آنچه که برای اياالت متحده دو روز

نان، سپس کارت قطعنامه در گردھمآئی سازمان ملل متحد بر اساس طرحی که ع استعفای کوفی ءابتدا: بازی بگيرد 

اصطالح مخالفان رژيم را ، به اين دو مورد، بايد تصميم اوباما برای مسلح کردن به )۵(برای سعودی ھا ديکته کرد

برخی منتقدان می توانند رابطه ای بين اين سه مورد نبينند، ولی ما فکر می کنيم که اين کارت ). ۶...(نيز اضافه کنيم

  .ھا به يک بازی تعلق دارد و به ضروريات يگانه ای پاسخ می گويد و اھداف يگانه ای را نيز پی گيری می کند

وط است غاز، بايد آن چه را که پيش از اين نيز مطرح کرديم يادآور شويم، اين مورد مرببرای اثبات اين نظريه در آ

مريکا، در طول مأموريتش به عنوان دبير اّول سازمان ملل متحد و بعد از اين ابا دولت  نناعبه  تبانی نزديک کوفی 

 سال اشغال از لبنان ٢٢س از اسرائيل پ[  شاھد اين رابطۀ تنگاتنگ بودم ٢٠٠٠من خودم شخصا در سال . دوره

و من ...] د کندئينان پيشنھاد کرد که واپس نشينی اسرائيل را تحت نظارت گرفته و تأعآقای کوفی ...خارج می شد

نان تا چه اندازه از فرامين مشخص اياالت متحده تبعيت می کند، حتی وقتی که به بھای بی عمی ديدم که کوفی 

  .عدالتی تمام می شد

وقتی که به عنوان نمايندۀ سازمان ملل متحد در سوريه انتخاب شد، کامال روشن بود که به خواست آنھا در نتيجه 

مون دبير اّول فعلی در سازمان ملل متحد را بايد  يکی از  - بر اين که بان کیبرگزيده شده است، مضافاً 

در » کارمند و وابستۀ اياالت متحده«ولی فرمانبردارترين جانشينان او تلقی کنيم، و به ھمين علت او را به طريق ا

نان، دست کم از ھمان آغاز به عم که استعفای کوفی ئيبه ھمين علت است که ما می گو. سازمان ملل متحد می دانند

شکل جمعی طراحی شده بود، و يا اين که به فرمان اياالت متحده انجام گرفته است، دقيقا مشابه آخرين قطعنامه ای 

عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و ضرورت ايجاب می کرد که سه ميليارد دالر سعودی که در شورای 

  .و قطری برای کسب آرای اکثريت ھزينه شود، ھر چند ناچيز

نظر می رسد، اين است که چنين تصميماتی تنھا يک ھفته پس از عملياتی که ارتش ه آنچه در اينجا بسيار بارز ب

تدارک ديده » زلزله در سوريه...آتشفشان دمشق«ربۀ مھلکی که اياالت متحده با نام کد سوريه  برای دفاع از ض

بود، اتخاذ گرديد، طرحی که بسيج نيروھا و امکانات عظيمی را در بر می گرفت و ھدفش، به گفتۀ آنان، به زانو در 

  !آوردن دمشق و حلب، و سپس تخريب سوريه و براندازی دولت حاکم بود
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 محله ای که در ٩رو شد و ارتش سوريه موفق شد که تروريست ھا را از ه  در دمشق با شکست روبولی اين طرح

اختيار گرفته بودند، طی مدت کوتاھی، پاکسازی کند، وسپس برای نبرد نھائی به سوی حلب حرکت کرد تا به اين 

  ...رسيدگی کند» بحران سوريه«مشکل نيز در 

در مقابل اين موضوع » بين المللی«که خشونت رسانه ای عظيمی در سطح سير تحولی وقايع در صحنه موجب شد 

 که برای گسترش تروريسم ئیساده برپا کردند زيرا که مقامات سوريه تصميم گرفته اند که حلب را از تروريستھا

  ...اياالت متحده آمده اند پاکسازی کند

ی که برنامه ريزی کرده بود تھديد آميز دانست، يعنی تصميمی که اياالت متحده آن را برای موفقيت طرح حمله ا

 گذاشتن آن با کارکرد تجھيزاتی که تلفات را به حداقل کاھش می دھد، تنھا ءيعنی از وقتی که دريافتند که به اجرا

در نتيجه اياالت متحده به فوريت کارت ھای جديدی را در نبرد رو کرد و بر اين اساس بود . بستگی به زمان دارد

نان استعفا داد، قطعنامۀ شورای عمومی سازمان ملل متحد صادر شد، و سپس رئيس جمھور اوباما عديم کوفی که دي

  !پشتيبانی اش را از تروريستھا اعالم کرد و اجرای اين امر را نيز به سازمان سيا واگذار نمود

نان که عبا آگاھی به استعفای کوفی نکته ای که بايد ما را متوجه اھداف اين کارت ھای جديد اياالت متحده  سازد،  

احتماال صوری به نظر می رسد، زيرا برای انتخاب فرد ديگری مشکلی وجود ندارد و قطعنامۀ به تصويب رسيده 

که توسط گروه   بر ايناز طريق رأی شورای عمومی سازمان ملل متحد نيز ارزش حقوقی اجباری ندارد، مضافاً 

د شده و در ئيمريکا را قبول ندارند و نفی می کنند تأايه گروه ديگری که سياست کشورھای طرفدار اياالت متحده عل

نتيجه شکافی در جامعۀ بين المللی روی موضوع بحران سوريه به وجود آورده است، در واقع چيزی در داده ھای 

  !ر نکرده، به جز تصميم اياالت متحده برای مسلح ساختن تروريستھايياين معادله تغ

 ديگر، موضوع تازه ای نيست زيرا که اياالت متحده است که به خدمتکارانش مثل قطر، عربستان سعودی به عبارت

اين . و ترکيه دستور می دھد، و تا اينجا تأمين مالی و تمام تجھيزات نظامی خواست ھمين ارباب بوده است

ر يي را تغأله که از ھيچ ديدبانی پنھان نبوده و در نتيجه اين سه کارت تازه نيز اصل و اساس مسموضوعی است

  .نخواھد داد

با اين وجود نکتۀ حائز اھميت اين است که بدانيم انتظارات اياالت متحد ه از وارد کردن اين سه کارت تازه، کدام 

  :است 

 وارد شدن به نبرد و پاکسازی حلب، و ايجاد يک شانس تازه فشار آوردن روی مقامات سوری برای اجتناب از .١

برای تروريستھا تا شکستشان را در دمشق جبران کنند، و به ويژه تقويت موضع گيری آنھا به اين اميد که بنغازی 

اھی يدگاه آنھا مرکز اصلی نبردی است که نبايد آن را باخت، با آگيه به وجود بياورند، شھر حلب ازدجديدی در سور

موردی که در (به اين امر که مداخلۀ نظامی صريح و مستقيم برای پشتيبانی تروريستھا ھمچنان ناممکن است 

  ...سه کارت جديد می توانست کارگر واقع گردد ولی عمل نکرد). بنغازی برايشان ممکن بود

ر يييه و چين به ھدف تغنان، فشار آوردن به روسعول جلوه دادن مقامات سوری در شکست مأموريت کوفی ؤمس .٢

  .  منشور سازمان ملل متحد٧رفتارشان در شورای امنيت، و در نتيجه تحت قيوميت قراردادن سوريه بر اساس بخش 

. موجب شگفتی ما نشد... نان، پس از استعفايش، وقتی در مورد روند واگذاری توضيح می دادعگفتمان آقای کوفی 

 به طرح ھای اياالت متحده پس از کنفرانس ژنو بود که روی برکناری روندی که او از آن حرف می زند مرتبط

رئيس جمھور بشار االسد پافشاری می کرد، يعنی موضوعی که ھمان روز وزير امور خارجۀ روسيه مخالفت 

  .کشورش را اعالم کرد، و شکاف جامعۀ بين الملل روی اين موضوع کامال آشکار است
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ارتش آزاد «، پس از فروپاشی صفوف آنھا، به طوری که يکی از رؤسای اين ترميم شکست روحی تروريست ھا .٣

و اين . اعالم کرد که از شھرھا خارج خواھند شد زيرا قادر به مقابله و ادامۀ نبرد نيستند» تروريستی اياالت متحده

پس راه حل صلح آميز پيغامی بود برای آنھائی که خواھان حفظ تروريستھا ھستند، با توجه به اين امر که از اين 

برای بحران سوريه با طرح اياالت متحده ناسازگار است، و تنھا راه برای خارج شدن از بن بست، تجاوزات  و 

خشونت پی در پی نظامی خواھد بود که استخدام مزدوران تازه و به کار بستن امکانات حد اکثر را برای تداوم 

  .جنگ ضروری خواھد ساخت

به اتحاد،  برای » مخالفان سوری که در رقابت با يکديگر ھستند«و » دوستان سوريه«صطالح تشويق گروه به ا .۴

  .تقويت نيروھای مھاجم ، به ويژه پس از منازعاتی که پيرامون تقسيم پول و  قدرت پيش آمد

ورد اياالت اين تحليل در وضعيتی مطرح می گردد که به ھر ديدبان و خواننده ای اجازه می دھد که حقيقت را در م

که نزديک به يک سال و نيم در پی کتمان و پنھان سازی آن ھستند، آشکار » محور خشونت عليه سوريه«متحده و 

  :سازد 

باور آنھا چنين است که سوريه ھنوز قوی و استوار با تکيه به مردم و ارتش ملّی  ايستاده است،  با وجود تمام  .١

  .نھا ھمچنان دسترسی ناپذير باقی مانده استن شدۀ آييخشونت ھا و حمالت، اھداف تع

ی، بين المللی، و ستراتژيک جبھه به روشنی در مقابل تجاوزات اياالت ئاستحکام موضع گيری جبھۀ منطقه  .٢

  . و تحت ھر شرايطی کرده، با وجود تمام بھانه ھائیمتحده صف آرا

 مرگش را ھنگام تولد – صلح انتظار داشتند شکست و تأثيرات معکوس بازار فريب که از به اصطالح مأموريت .٣

نان که استعفای او آنھا را به شورای عمومی سازمان ملل متحد کشاند تا به ع مأموريت کوفی –اعالم کرده بودند 

نجامد، اياالت متحده ای که ھرگز خواھان صلح نبود، يعنی  برای مسلح کردن مخالفان سوری بيتصميم اياالت متحده

که نتوانست سوری ھا را بفريبد، و قادر » اسب تروآ«نان چيزی نبود به جز عان می دھد که کوفی موضوعی که نش

تا رئيس جمھور بشار االسد را : نبود متحدان سوريه را برای صف آرائی در کنار اياالت متحده متقاعد سازد

 استعفايش، از طريق شورای نان ھنگامعدر نتيجه آقای کوفی . سرنگون کنند و سپس سوريه را به توبره بکشند

   .وليت غرب را در شکست مأموريتش پنھان سازدؤملل متحد، ھمچنان تالش کرد تا مسعمومی سازمان 

از سوی ديگر، ھمين کارت ھائی که در جنگ عليه سوريه به بازی گرفته شد به سوريه و ھم پيمانانش اجازه داد که 

  :از آنھا  به شکل چشم گيری بھره برداری کنند 

آشکار ساختن تبانی و فرمانبرداری ننگ آور عربستان سعودی در رابطه با اشغال دو جزيره اش توسط اسرائيل  .١

تنھا مشغوليت عربستان .  بی آن که ھيچ تالشی برای آزاد سازی اين دو جزيره انجام داده باشد١٩۶٧از سال 

اين مطالب را نمايندۀ دائمی سوريه در . ست،سعودی به مداخلۀ نظامی بيگانگان و تخريب سوريه منحصر بوده ا

  . کردءسازمان ملل متحد، آقای بشار الجعفری به روشنی افشا

زيرا در مقابل تمام جھان، اياالت متحده . آشکار ساختن اياالت متحده به عنوان پدرخواندۀ تروريسم بين المللی .٢

 –در سوريه، به شکل رسمی اعالم کرد که می خواھد وليت سازمان القاعده در اعمال خرابکارانه ؤد مسئيپس از تأ

چنين امری به روشنی نشان می دھد که اياالت متحده و القاعده .   آنھا را مسلح سازد-د رئيس جمھور اوباما ئيبه تأ

  .در نبرد مشترکی شرکت داشته و دارند

 مسلح آشکار گردد، و تمام مريکائی موجب شد که حقانيت مبارزۀ کشور سوريه عليه تروريسماکارت ھای  .٣

  .توطئه ھا و دروغ پردازی ھا و اتھامات گذشته و آينده را با شکست مواجه سازد
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و ژنرال بريگاد است که ھم اکنون در  دکتر امين حطيط لبنانی، تحليل گر سياسی، متخصص ستراتژی نظامی (

  )بازنشستگی به سر می برد

 

 

 


