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  مسعود ناظم رعايا:برگردان از

 ٢٠١٢ نومبر ٠٩

  

  يه در سوری کنونيتوضع
 واقعا در سوريه چه خبر است؟؟

   

ويسنده و تحليلگر ژئوپلتيک جامعه شناس و دانشيار پژوھشی در مرکز تحقيقات جھانی مھدی داريوش ناظم رعايا ن

نوشته .. است“ فريقاا و استعمار مجدد اآينده جنگ در ليبي”و “ جھانی شدن ناتو“ کتابھایۀاو نويسند. سازی است

اشگاه مطبوعات مکزيک  جايزه ملی ب٢٠١١او در سال . دنيا ترجمه شده استۀ ھای او به بيش از بيست زبان زند

  . دست آورد  بين المللی بهۀپژوھشگران به دليل روزنامه نگاری  را

**********************  

  

 جنگ اطالعاتی در سوريه

 جنگ سرد بين اياالت ۀسوريه در حال حاضر صحن. نسبت به جنگ در سوريه ديدگاھھای گوناگونی وجود دارد

از يک سو و روسيه، چين، ايران، و بلوک مقاومت ) GCC(ی خليج فارس متحده، ناتو، اسرائيل، و شورای ھمکار

در ميان جنگ بين دولت سوريه و نيروھای ضد دولتی، جنگ اطالعاتی شديدی نيز در حال . از سوی ديگر است

  .رخ دادن است

. ه رفته است انگشت خود را به سوی القاعده نشانالمانسرويس اطالعات خارجی  در ماجرای بمبگذاری در سوريه،

به . با اين حال، اين اثر پنھان نقشی است که سرويس ھای اطالعاتی اياالت متحده و متحدان آن بازی کرده اند

ی ئعده به مراتب بيش از فقط يک داراالبته القا. اعتباری القاعده، در حال کمک به واشنگتن و متحدان آن است

ھا و القاعده به ھزار روش استفاده می کند تا عمليات سازمان  از سازمان  امريکااطالعاتی اياالت متحده است،

  .را پنھان سازد و ديگر سرويس ھای اطالعاتی وابسته  (CIA) اطالعات مرکزی

 کار به سان عراق و ايران، آن کار احتماالً . نيز در دمشق به قتل رسيدند تعدادی از روشنفکران و دانشمندان سوريه 

شی از سياست تل آويو است که از پيشرفت ھای علمی و فن آوری درکشورھای دشمن و بخ موساد اسرائيل است 
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ارتش "منابع آگاه در واشنگتن در حال حاضر به روشنی معترفند که اسرائيل در حال کمک به . جلوگيری می کند

ذکر نشده به ی که نامش امريکائيک مقام .  و مشارکت فعاالنه در جنگ اطالعاتی عليه سوريه است"سوريه آزاد 

تعداد ”: به زبان خودشان. د کرد که ھر دو سازمان سيا و موساد در سوريه درگير شده اندئيأديويد ايگناتيوس ت

ن می ئيزيادی از افسران اطالعاتی اسرائيل نيز در امتداد مرز سوريه عملياتی ھستند، ھر چند آنھا در سطوح پا

  .ل نيز نامی به ميان آمده استئيی اسرااز مشارکت و ھمکاری قطر در پروژه ھا “.باشند

 

  سوريه در دمشق بمب گذاری در ستاد امنيت ملی و واحد بحران 

 ٢٠١٢جوالی ١٨ھنوز بسياری از پرسشھای بدون پاسخ در مورد بمب گذاری در ستاد امنيت ملی سوريه در تاريخ 

 اين، تلويزيون و رسانه ھای سوريه صحنه افزون بر.  شناخته شده استکمی از واقعيت رخ داده دقيقاً . وجود دارد 

  .که ممکن است به دليل ماھيت امنيتی محل بمب گذاری باشد ھای انفجار رانشان نمی دھد

د رجيحا، آصف شوکت، و حسن ترکمنی، در تاريخ واعضای کليدی امنيتی سوريه و ساختار فرماندھی نظامی، داو

معاون نخست وزير، و معاون فرمانده نيروھای مسلح سوريه رجيحا وزير دفاع سوريه، .  کشته شدندجوالی ١٨

حسن ترکمنی دستيار معاون رئيس . آصف شوکت معاون وزير دفاع و شوھر بشرا خواھر بزرگتر بشاراسد بود. بود

ھشام بختيار . بود  وزير دفاع ٢٠٠٩-٢٠٠۴جمھور سوريه، رئيس عمليات مديريت بحران سوريه بود که پيشتر در

. مرد  جوالی ٢٠ امنيت ملی سوريه، که دربمب گذاری شديدا آسيب ديده بود، دو روز بعد در تاريخ ۀرئيس ادار

  . واحد بحران سوريه بودندۀھمه اين افرا تشکيل دھند

  

  کشتار اعضای واحد بحران توسط سرويس ھای اطالعاتی خارجی

فرمانده گارد رئيس جمھوری به دليل منابع عربستان سعودی گزارش کرده اند که مقامات سوريه توسط ماھراسد 

 جوالی ١٨منابع پاکستانی، با اين ادعا که گزارش ھای مستقيم از عامالن بمب گذاری . شکاف بين آنھا کشته شدند

  .دريافت کرده اند می گويند ماھر آل اسد نيز ھدف بوده و دربمبگذاری زخمی شده است

ين تالش برای کشتن تجمع نيروھای نظامی امنيتی و مقامات بمبگذاری در ستاد امنيت ملی سوريه در واقع دوم

خارج از کنترل ارتش سوريه، حکومت ترور و حمالت وحشيانه و بی معنی بر مردم غير . اطالعاتی سوريه است

سکوت در مورد قتل .  ديده می شود "زاد سوريهآارتش "توسط  نظامی و اعمال مختلفی از بی قانونی و تروريسم 

  .ر ديده می شودھا به وفو

 ھدفمند و حساب شده مجھز ۀ احتماال کنار اياالت متحده و متحدانش، خود را برای اين حمل"سوريه آزاد ارتش "

 به طور مستقيم يا توسط سازمان ھای اطالعاتی ناتو و يا شورای ھمکاری خليج اين عمليات احتماالً  .کرده بوده است

  .تالش می کنند العاتی انجام شده است که برای سرنگونی دولت سوريه فارس يا يک کنسرسيوم از سازمان ھای اط

  

 عمليات آژاکس در دمشق

ارتش "پوشش  حمله به ستاد سوريه امنيت ملی به دقت با زمان حمله به دمشق توسط گروه ھای مختلف مسلح تحت 

تيکی در دمشق استفاده می کنند روشن است که اياالت متحده و متحدان از ھمان تاک.  ھماھنگ شده بود"آزاد سوريه

 اين عمليات با عمليات بدنام یھر دو.  برای سرنگونی دولت قذافی در طرابلس استفاده کردند٢٠١١که در سال 

 توسط اياالت متحده و دولت بريتانيا در ايران برای سرنگونی دولت دموکراتيک نخست ١٩۵٣آژاکس، که در سال 
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واشنگتن و لندن ديکتاتوری خشن و سرکوبگر محمد رضا شاه را به . ندامانند ھ،وزير محمد مصدق راه اندازی شد

را از سلطنت مشروطه به سلطنت بالفعل مطلق   حکومت ايران  درايران ايجادکردند تا جای حکومت دکتر مصدق 

 .تبديل کنند

نيتی که ستون فقرات رژيم به چھره ھای مھم ارتش و دستگاه ام  سوريه، به ويژه ۀھدف از حمله به مقامات بلندپاي

سوريه با ھدف فروپاشاندن مقاومت در  فلج سازی ساختار سلسله مراتب  ھدف حمله . سوريه بودند، دو جانبه بود

 روانی می ۀاين ضرب. برابر نيروھای ضد دولتی و ايجاد وحشت در درون سلسله مراتب نظامی دولت سوريه بود

که قصد حمله به دروازه ھای  دربرابر نيروھای ضد دولتی  امی سوريه کوشيد ترس را گسترش دھد تا نيروھای نظ

  . به خيانت تن دھند ،پايتخت سوريه را داشتند

انحصار امنيت اطالعات و امواج ھوا نيز بخشی از .  کرده اندءھمچنين نقش مخالف دولت دمشق را ايفا ھا رسانه 

سيگنال ھای شبکه ھای سوريه از  به ھمين دليل .  استاز اھداف اياالت متحده و متحدان آن جنگ اطالعاتی و 

آن است که سوريه از مقابله  ھدف .  حذف شده اندNILESATو ) Arabsat(ی عربی ئسازمان ارتباطات ماھواره 

ند برای  ا اروپا در تالشۀدر ھمين راستا اياالت متحده و اتحادي. با ادعاھای اياالت متحده و متحدان آن عاجز شود

ی ايرانی، که رسانه ھای جريان اصلی ناتو و کشورھای شورای ئماھواره  کاھش و جلوگيری از ايستگاه ھای 

 و امريکابه ھمين دليل رسانه ھای . ثری انجام دھندؤ اقدامات آنی و ممبارزه می طلبند،ھمکاری خليج فارس را به 

ی کنند که پوشش خبری خود را از بحران سوريه نداشته بريتانيا رسانه ھای ايرانی، روسی و چينی را محدود م

  .زير سؤال ببرندرا   سی ان ان، فاکس نيوز، فرانسه ۀشبک باشند چرا که آنان می توانند اطالعات غلط 

شرکت کرد، رسانه ھای ) BBC(، که در آن بنگاه سخن پراکنی بريتانيا ١٩۵٣مانند عمليات اصلی آژاکس در سال 

ھنگامی که . شورای ھمکاری خليج فارس برای شکل دادن حوادث بر روی زمين ھماھنگ شده اندناتو و کشورھای 

آن بود که نا اميدی در دولت سوريه  ھدف .  نيروھای ضد دولتی به دمشق آغاز شد جنگ رسانه ھا شدت يافتۀحمل

اھداف .  شوند پراکنده وند که با نيروھای ضد دولتی روياروی ش  ونيروھای نظامی سوريه به جای آن به وجود آيد

  . ، تضعيف روحيه مردم سوريه و تضعيف حمايت داخلی از دولت سوريه استئینھا

رسانه ھای ناتو و کشورھای شورای ھمکاری خليج فارس بر فرار پرزيدنت اسد و خانواده اش ازدمشق و پناھندگی 

حتی در مورد ”ير امور خارجه روسيه، اسد بنا به گفته سرگئی الوروف، وز. متمرکز بودند به فدراسيون روسيه 

 امعمر قذافی از ليبي  گفت ٢٠١١ اين کار دروغ وزير امور خارجه بريتانيا است که در ۀسابق .“نمی کرد آن فکر  

  .به ونزوئال فرار کرده است

  

  “بندر بوش”بازگشت شاھزاده : رئيس اطالعات عربستان

فرمانی سلطنتی در رياض به تصويب  ،جوالی ١٩ ملی سوريه، در مدت کوتاھی پس از بمب گذاری در ستاد امنيت

رسيد که شاھزاده بندر بن سلطان آل سعود به عنوان مدير کل آژانس ھای اطالعاتی خارجی پادشاھی عربستان 

از . ، دبير کل شورای امنيت ملی عربستان سعودی بوده است٢٠٠۵شاھزاده بندر، از سال  .سعودی منصوب شد

. ه می شود استنباط کرد که عربستان سعودی می خواھد يک سياست خارجی تھاجمی تر داشته باشدانتصاب تاز

 اين است که عربستان سعودی به طور کامل با اياالت متحده در جنگ ھای اطالعاتی عليه ۀانتصاب نشان دھند

موراطالعاتی، امنيتی و در ا ايران و سوريه ھمکاری خواھد کرد و مردان واشنگتن در رياض باعربستان سعودی 

  .دستگاه نظامی شريک بزرگتری خواھند شد
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ی مطرح در ايجاد القاعده و گروه ھای دالعزيز آل سعود، يکی از چھره ھاشاھزاده بندر، پسر مرحوم سلطان بن عب

او سفير . شبه نظامی است که به عنوان ابزار جغرافيای سياسی واشنگتن درزمان جنگ سرد استفاده می شدند

او از چھره ھای کليدی در جنگ اطالعاتی در لبنان در .  بود٢٠٠۵-١٩٨٣ربستان در اياالت متحده در سالھای ع

 لبنان چ مار٨ حريری و ائتالف ۀبرابر حزب هللا و متحدان آن و از بانيان فتح االسالم است که برای کمک به خانواد

  .بسيار کوشيد در برابر حزب هللا 

بستان در واشنگتن بود، نقش کليدی در روابط اياالت متحده و عربستان سعودی دارد و آن از آنجا که او سفير عر

 ۀسرويس مخفی اياالت متحده رابط او با . ناميده اند“ بندر بوش” بوش نزديک است ، که او را ۀقدر به خانواد

اين دوستی به زمانی بر می .افزون بر اين، او با رابرت گيتس، سابقه ای طوالنی در دوستی دارد . نزديکی دارد

  .گردد که بيل گيتس عضو سازمان سيا بود و به بسيج جنگجويان در افغانستان عليه شوروی مشغول بود

ی داشته ئبندر نيز ممکن است نقش کليدی در مذاکرات عربستان سعودی با پاکستان جھت خريد بمب ھای ھسته 

  : بين المللی يونايتد پرس می نويسدۀمجل . باشد

موريت ھای نظامی در خارج از أ ھمانطور که ايران خطرناک تر می شود و اياالت متحده تمايل به درگيری در م“

ی ئکشورپيدا می کند، ممکن است پاکستان و عربستان سعودی دريابند بھترين راه ھمکاری ھای نظامی و ھسته 

  ”است 

گر کسی در حال ھل دادن عربستان سعودی برای ا.  به تصوير می کشد در واقع گمراه کننده استUPIتصويری که 

اين سالھابه شدت ۀ اياالت متحده در ھم. ی باشد ، آن کشور اياالت متحده استئبه دست آوردن سالح ھای ھسته 

يکی از ابعاد ستراتژی . مشغول مسلح کردن رژيم عربستان سعودی و شورای ھمکاری خليج فارس بوده است

شنگتن قصد دارد برای ايجاد درگيری ھای متعدد و مداوم در خاور ميانه، منطقه را به وا: اياالت متحده روشن است

ل، اياالت متحده می خواھد به ئيچونان اسرا. نگاه دارد خونريزی تبديل کند وآن را بی حرکت  باتالقی از خون و 

  .طوردائمی جنگ داخلی در عراق، لبنان، يمن، سوريه، و حتی ترکيه شعله ورباشد

  

  سياست آشکار اوباما بوش،“ ر مسيرييتغ”است سي

 دقيقا ھمان چيزی است که واشنگتن و متحدان آن در ناتو و شورای ھمکاری خليج  ارتش ملی ايجاد شده در يمن

ھدفی که نابودی و بالکانيزه کردن . ر رژيم تنھا ھدف آنھاستييتغ. فارس می خواھند آن را در سوريه تکرار کنند

در سوريه و در سراسر   و بالکانيزه کردن،ئیآنھا می خواھند فرقه گرا. يه را در پی داردجمھوری عربی سور

ھدف اين است که  به روشنی . “اسرائيل و متحدان سنی عليه شيعيان”به عبارتی  .خاور ميانه ريشه بدواند

  .خاورميانه تقسيم شود و در برابر يکديگر بايستند

آن را مطرح  “ر مسيرييتغ” به نام ٢٠٠٧که بوش پسر در کاخ سفيد، در سال اين بخشی از سياست شرق ميانه است 

 آن می انديشد  ديگر از منطقه بهئی با ايران و بخش ھائی ستراتژی جديدی که اياالت متحده در رويارو.کرد

“ ديدآغاز ج”سخنرانی باراک اوباما در قاھره، ). ی بين شيعيان و مسلمانان سنیئگسترش درگيری ھای فرقه (

  .گسترش اين سياست است

دولتھای اياالت متحده، بريتانيا، فرانسه، ترکيه، عربستان  صرف نظر از موضع سياسی در مورد اسد و دولتش،

نگران مردم سوريه می دانند و خود را متولی آنھا می “  بين المللیۀجامع”سعودی، و قطر خود را تحت پوشش 

. اين يک داستان ساده است.  درگيری اياالت متحده و متحدانش نيستۀ و حقوق بشر انگيزئیانسانگرا.. نامند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

در   جغرافيای سياسی و فرصت طلبی است که بازی را کش می دھد و ھمه طرف ھای درگير از خون مردم سوريه 

  اين کار ھزينه می کنند

 

  "مجله سياسی خبری ھنری ":برگرفته از

  لينک مقاله به زبان انگليسی

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32134 


