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 William-Engdahlويليام انگدال 

   حميد محوی:برگردان از

  ی را در سوريه ئفرانسه نقش آدم کش حرفه «

  » به حساب اياالت متحده به عھده گرفته است

  

دومين نفر از سمت چپ (ارجۀ فرانسه لوران فبيوسو وزير امورخ) در مرکز عکس(رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند 

 در پاريس برگزار شد با ٢٠١٢  جوالی ۶که روز » دوستان سوريه«به مناسبت سومين مالقات ) از ديد بيننده

 )رويترز. (اعضای اپوزيسيون سوريه عکس يادگاری گرفتند

: اظھار داشت ) روسيه امروز(»يا تودیروس«ويليام انگدال استاد دانشگاه در اياالت متحده در شبکۀ تلويزيون 

مبر دستش را آلوده  از انتخابات رياست جمھوری در نوفرانسه به حساب اياالت متحده که نمی خواھد تا پيش«

  ».سازد، عھده دار ارسال پول و توپخانه برای شورشيان شده است

مده، ارسال اين کمک ھا از روز جمعۀ  اساس يک منبع ديپلماتيک که توسط آژانس بريتانيائی رويترز به نقل آهب

، در استان ھای سوريه دير الزور، حلب و ادلب، آغاز »مناطق آزاد شده«گذشته به پنج مقام محلی، به اصطالح در 

  .شده است

تأکيد کرد » روسيا تو دی«ويليام انگدال نويسندۀ تحليل ھا و تحقيقات مھم دربارۀ جغرافيای سياسی، در مصاحبه با 

  .نجامداع و خون ريزی بيشتر در سوريه بي نوع حرکات تنھا می تواند به وخيم تر ساختن اوضکه اين
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چرا فرانسه تا اين اندازه در سوريه مداخله می کند؟ فرانسه با پشتيبانی از شورشيان در پی : روسيا تو دی 

  دستيابی به چه اھدافی است؟

خيلی متقلب و رياکار در تمام طول اين روند بوده » ر صلحتاج«فکر می کنم که فرانسه يک من : ويليام انگدال 

يم، به عنوان مأمور امور خارجۀ اياالت متحده تا پايان انتخابات، ئ کنم که فرانسه، اگر بتوانيم بگوفکر می. است

.  شوداوباما مايل نيست تا پايان انتخابات در اياالت متحده، وارد منازعه ای به پيچيدگی سوريه. عمل خواھد کرد

ارسال ی در سوريه است و پيشنھاد اين کشور برای ئفکر می کنم که فرانسه در حال ايفای نقش آدم کش حرفه 

يکی از بی شرمانه ترين اقداماتی بود که ھرگز نمی توانستيم تصور » اصطالح آزاد«به مناطق به توپخانۀ سنگين 

انجاميد، و ھر نتيجه ای را می توان از چنين کاری چنين موردی به جنگ داخلی و خون ريزی بيشتر خواھد . کنيم

 ١٨در نتيجه اين موضوع را بايد يکی از خطرناکترين تصميمات ناتو در سوريه در اين . جز صلحه انتظار داشت، ب

  .ماه گذشته تلقی کنيم

  

ريه کافی کمک ھای مستقيم فرانسه آيا می تواند برای برھم زدن توازن نيروھا  در جنگ سو: روسيا تو دی 

   باشد؟

فکر می کنم که اگر تمام گزارشات را در بارۀ جنبش اخوان المسلين از وقتی که در مصر به قدرت : ويليام انگدال 

دارد، ھمان رسيدند مورد بررسی قرار دھيم، می بينيم که اپوزيسيون سوريه تحت نظارت اخوان المسلمين قرار 

سازمان است و برنامه اش در دراز مدت، وارد کردن پياده نظام اسالمی بر اساس الگوی القاعده يا طالبان است که 

می خواھد شريعت اسالمی را در سوريه بر پا کند، و به ھمزيستی مذاھب پايان دھد که طی ده ھا سال، با مديريت 

  .استخاندان اسد وجه مشخصۀ زندگی در سوريه بوده 

روزنامه نگارانی که در سوريه به سر می برند طی چندين ماه گذشته دائما گزارش داده اند که گروھی را که معموال 

می نامند، متشکل از اعضای القاعده يا مجاھدين مسلح است که از عربستان سعودی و ديگر کشورھا » اپوزيسيون«

 قتل رسانده  و سر آنھا را می برند و سپس اين جنايات را به آوره اند، و ھمين گروه ھا ھستند که شھروندان را به

  .دولت سوريه نسبت می دھند

برای اين که بتوانيم تصور روشنتری از باز شناسی دولت در تبعيد يا دولت ساختگی داشته باشيم، کافی است که 

ازشناسی کند و به آنھا توپخانه تصور کنيم که روسيه کوک کلوکس کالن را به عنوان دولت اياالت متحده در تبعيد ب

  .خيلی پوچ به نظر می رسد. بدھد تا بتوانند با واشينگتن روياروئی کنند و يا چيزی شبيه به اين

  

فرانسه با جلودار شدنش و از اين که می خواھد در رأس جريانات سوريه قرار بگيرد، در پی کسب : روسيا تو دی 

  چيست؟

از ديدگاه تاريخی، نخبگان فرانسوی از دوران ناپلئون، در سطح . ظر می رسدپرسش خوبی به ن: ويليام انگدال 

و فکر می کنم . جغرافيای سياسی، ھميشه تمايل داشته اند موضعی را اتخاذ کنند که فراتر از امکاناتشان بوده است

] نخبگان فرانسوی[که از دوران سرکوزی و از دوران حمايت نظامی فرانسه از سرکوزی برای وارد شدن به ناتو، 

ھميشه تمايل داشته اند، در مقابل ھر تصميم مھم در سطح بين المللی، بيش از اندازه در مورد امکاناتشان اغراق 

 لوران فبيوس آغاز - ماجراجوئی در سوريه که دولت فرانسوآ ھوالند. کنند، و البته با نتايج اسفناک برای فرانسه
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خطرناک برای فرانسه، و حتی برای جھان، و ممکن است با ...نفجر شودکرده اند ممکن است زير پای خودشان م

 سال ٣٧اين ماجرا خطرناکترين موردی است که من با سابقۀ . نجامداسبۀ اشتباه به جنگ جھانی سوم بييک مح

  .تحليل سياسی، تا کنون ھرگز با آن سروکار نداشته ام

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ سپتامبر ١٣
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