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  »زير چشمان ما«

 طرح اخضر ابراھيمی

  

  مون-اخضر ابراھيمی و بان کی

نان واگذار شده بود، ع شھامت اخضر ابراھيمی را برای قبول مأموريتی که پيش از اين به کوفی نشريات غربی

ولی تی يری ميسان اين . يعنی نمايندگی ويژۀ سازمان ملل و اتحاديۀ عرب در امور سوريه را تبريک گفتند

ن فرد مورد اطمينان ناتو در شکست طرح تغيير رژيم در دمشق، به اي. مأموريت را به شکل ديگری تعريف می کند

 .مأموريت داده شده است که در سوريه جنگ داخلی به پا کند

  ٢٠١٢ گست ا٢٨)/سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

، غربی ھا )٢٠١٢ بروری ف۴( پس از دومين وتوی مشترک روسيه و چين مبنی بر منع مداخلۀ خارجی در سوريه

در صحنۀ . مخفيانه جنگ گسترده ای را سازماندھی کردندوانمود کردند که در پی راه حل صلح آميز ھستند، ولی 
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نان را روی ميز گذاشتند، ولی مخفيانه ده ھا ھزار سرباز مزدور را گسيل کردند، و ع –ديپلماسی، طرح الوروف 

را به عھده گرفته و با وجود تمام موانع » ارتش آزاد سوريه«حتی برخی ديدبانان سازمان ملل متحد ھدايت رؤسای 

 که موجب مرگ فرماندۀ نظامی سوريه جوالی ١٨عمليات تروريستی در . نمودند و مرور آنھا را تسھيل می عبور

موعودشان » چنج رژيم«شد، بر اساس نظريۀ طراحان آن می بايستی دروازۀ دمشق را به روی غربی ھا باز کند و 

 .را تحقق بخشند

 وجود سومين وتوی مشترک روسيه و چين، غربی ھا با درسی که از اين شکست آموختند، و با. ولی چنين نشد

ندازند، طرح  آن شدند تا ھرج و مرج به راه بي، بر»تغيير رژيم«در نبود : تصميم گرفتند دست به اقدام تازه ای بزنند

  .نان را کامال کنار گذاشتند و اعالم کردند که می خواھند رئيس جمھور بشار االسد را به قتل برسانندعالوروف و 

، کانر )٣(، پاريزين)٢(، ان بيس ی )١(رويترز. عمليات با درج خبر سازماندھی شده در رسانه ھا آغاز شد

اعالم کردند که بارک اوباما ازماه پيش دستور مداخلۀ نظامی ) ۶(گاو بيلد ام سونت) ۵(، ساندی تايمز)۴(آنشنه

لمان در ھمآھنگی با يکديگر عمل می الستان و مخفيانه را صادر کرده است، و اياالت متحده، ترکيه، فرانسه، انگ

که اين جنگ سّری از مرکز فرماندھی از پايگاه ناتو : و عالوه بر اين جزئيات ديگری را نيز آشکار کردند . کنند

  .سازماندھی می شود) ترکيه(مستقر در انجيرليک 

بيھوده به نظر می .  دادءان استعفانعکوفی علنی شد، مريکا، ااز وقتی که فرمان رياست جمھوری اياالت متحدۀ 

فرستادۀ . رسيد که به نام شورای امنيت درخواست آتش بس کنند در حالی که اعضای شورا علنا مدعی جنگ ھستند

به را کس نمی تواند اين مأموريت  ويژۀ سازمان ملل متحد و اتحاديۀ عرب مشخصا می گويد که از اين پس ھيچ

  .کامال توھم آميز است) ٧(موريت با توجه به نبود توافق عمومی در شورا انجام رساند، زيرا خود اين مأ

با اين وجود، غربی ھا برای حفظ ظاھر صلح جويانه و قانونمدارانه توانستند روی سر دبيران سازمان ملل متحد و 

ندۀ تازه ای را بر اين اساس بود که نماي. اتحاديه عرب حساب کنند و تمايالت امپرياليستی شان را پنھان سازند

  .اخضر ابراھيمی: برگزيدند 

نان در عمون مأموريت او را بر اساس طرج الوروف و  - در بيانيه ای که گزينش او را اعالم کرده اند، بان کی

را » استعداد و ابتکارات و تجربيات فوق العاده اش«شورای امنيت تعيين نکرده است، بلکه از او می خواھد که 

  ).٨(به کار ببندد» گذار سياسی، منطبق بر خواسته ھای قانونی مردم سوريه« به سوی برای ھدايت سوريه

استعداد و ابتکارات و تجربيات فوق «برای درک آنچه در شرف تکوين است، کافی خواھد بود که اندکی به موضوع 

 و نه به شکلی -  است او پسر يکی از طرفداران اشغال الجزاير توسط فرانسه. اخضر ابراھيمی بپردازيم» العادۀ

مداخلۀ « اخضر ابراھيمی يکی از مديحه سرايان –خود او دوست دارد بگويد، قھرمان استقالل الجزاير 

است، يعنی واژگان و اصطالحی که سياست نو استعماری را به شکل قابل قبول در اذھان عمومی » بشردوستانه

او . که رياست آن را به عھده داشته ضميمه شده استصلح عمليات حافظ نام او به پروندۀ کميسيون . جلوه می دھد

حل ھای ھرگز انحرافی را که در سازمان ملل متحد در مورد ايجاد نيروھای ميانجی به وقوع پيوست و تحميل راه 

و از کاربست . سياسی حتی اگر خالف نظريات نيروھای متخاصم باشد را مجاز می دانست، زير عالمت سؤال نبرد

 عکس، پيشنھاد کرد که اين قاعدۀ جھانی بر اساس دکترين مداخله هبلکه کامال ب. پاياپای دو جانبه دفاع نکردتوافقات 

. ايجاد گرديد» پشتيبانی برای تصميمات«بر اين اساس بود که سرويس ). ٩(با خدمات اطالعاتی فرامليتی تحکيم يابد

 ٢٣( کردءراردادی را با ھم رتبۀ خود در ناتو امضامون ق -و سپس، بی آن که شورای امنيت مطلع گردد، بان کی
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اين بود آن چه که می توانستيم دربارۀ ). ١٠(که اين وظيفه را به عھده اتحاد آتالنتيک واگذار می کند) ٢٠٠٨مبر سپت

  .اخضر ابراھيمی بدانيم» ...استعداد«

توافقات طائف سال (مذھبی لبنان اخضر ابراھيمی بايد دانست که او مبتکر رژيم » تجربيات«و اّما در مورد 

او درعين حال تالش کرد تا در تجديد حيات عراق . بوده است) قرارداد بن( مخدر فروش افغان دو رژيم موا) ١٩٨٩

که يکی از دولتھا سنی و می بايستی سلطنت ھاشمی در نمود شرکت کند و اين کشور را به سه دولت مستقل تقسيم 

را به ازدواج ) که در سی ان ان روزنامه نگار بود(صلحتی و دلپذير، دخترش ريم ازدواج م. آن حکمفرمائی کند

با اين وجود . شاھزاده علی درآورد، به شکلی که اگر شاھزاده علی به پادشاھی برسد، دخترش ملکۀ عراق شود

  . رو شد و واشينگتن اين طرح را رھا کرده چنين خود بزرگ بينی ھائی با مقاومت شديد بعث روب

» دموکرات«زندگينامۀ رسمی او فراموش می کند که گزارشات مرتبط به نقش . داستان ھنوز به پايان نرسيده است

 را در الجزاير سازماندھی ١٩٩٢بزرگ اخضر ابراھيمی را بين ده عضو باند پايۀ شورای امنيت ياد کند که کودتای 

  ). ١١( واداشت و ژنرال ھا را به قدرت رساندءاستعفاکردند، و با حذف انتخابات مجلس، رئيس جمھور بنجديد را به 

 و ھر دو – يعنی الگوئی که امروز واشينگتن می خواھد در سوريه به کار ببندد –در نتيجه جنگ داخلی به راه افتاد 

که امروز در قطر به (طی اين مدت، رھبر اسالمگرايان، عباسی مدنی . جبھه در دام توطئۀ اياالت متحده بودند

به عنوان مشاور سياسی به اصطالح با تمايل غير مذھبی برھان غليون را انتخاب می ) ان پناھنده زندگی می کندعنو

 گروه اسالمگرای مسلح).   به رياست شورای ملی سوريه را به عھده می گيرد- ٢٠١١ گست ا–که در آينده ( کند

 ١٩٩٧که در سال  (ا، با گروه مبارزان اسالمگرای ليبي)اسالمی تغيير نام داد به القاعده در مغرب ٢٠٠٧در سال (

غالب مبارزان اين دو گروه در ارتش آزاد . به تمرينات نظامی و آموزش نظامی پرداخت)  ناميده شداالقاعده در ليبي

  .سوريه به خدمت گرفته شده اند

ن فبيوس از پايگاه ھای پشتيبانی فرانسه مستقر در تحت چنين شرايطی است که وزير امور خارجۀ فرانسه، لورا

من به قدرت چيزی که در «: در بازديد از اردن اعالم کرد . کشورھای مرزی سوريه بازديد به عمل آورده است

بی آن که انگشت شصتش ). ١٢(»آقای بشار االسد شايستگی زندگی روی زمين را ندارد: حال گفتن آن ھستم آگاھم 

بشار االسد بايد «به » !بشاراالسد بايد برود«فبيوس از ) مثل امپراتورھای رمی( ن واژگون کندرا به طرف زمي

  .ارتقاء پيدا می کند» !بميرد

آنھا تا آخر و به ھر وسيله ای اقدام خواھند . آنھا واپس نمی نشينند. غربی ھا برای مسکو و پکن يک پيغام داده اند
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