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 غرب در سوريه» مقابله با شيطان«
قبل از آن لندن و پاريس ھم تصميم خود . تفه تصميم گر سالح به شورشيان سوريخره، کاخ سفيد در مورد تحويلباال

بر کسی پوشيده نيست، که نگرانی از مغلوبيت در مقابل دمشق در جنگی که خودشان . را در اين باره اعالم کره بودند

ربرد سالح  کاۀراه انداخته اند، دليل اصلی برداشتن چنين گامی بوده و پايتختھای پيشرو غربی اين بار نيز آن را با نسخ

  . توجيه می کنندکيميائی

اين موضوع را معاون .  جالب استکيميائی سالح ز دمشق اۀ استفادۀ اطالعات از سوی کاخ سفيد در بارۀ ارائۀشيو

که به چشم کسی نگاه کند و  نی بدون اينولفي، در يک کنفرانس تبن رودس در امور امنيت ملی، امريکارئيس جمھور 

 ھنوز - در حدود سی سال-، بن رودس در اين سن جوانیظاھراً . ، به خبرنگاران اعالم کرديا به سؤالی پاسخ دھد

 اطمينان باال مشخص کرده، که رژيم بشار اسد چند بار ۀ با درجامريکا«: او گفته. شودننياموخته است از خجالت سرخ 

ما .  نفر کشته شده اند١۵٠ تا ١٠٠د  استفاده کرده و در نتيجه اين حمالت در حدوکيميائیصورت محدود از سالح ه ب

نفع خود آنھا ه ارزيابی خود را به روسھا اعالم نموده، تفھيم کرده ايم که کمک آنھا به ما برای تثبيت اوضاع سوريه، ب

 به اين کارله دل پونتهاو ھيج اشاره ای به اين نکرد، که کميسيون سازمان ملل متحد با شرکت دادستان، . »ھم ھست

واشنگتن، لندن و پاريس .  استفاده کرده اندکيميائی متصاد رسيد و اعالم کرد که مخالفان از تسليحات ری کامالً نتيجه گي

نام ه بای  اثبات شده داير بر تالش برای کاربرد ماده  کامالً ۀ که تنھا حادث،گيرند طور کلی ناديده میه اين واقعيت را ب

 سمی ۀ کيلوگرم از اين ماد٢ليس ترکيه گروه جھاديھا را با وی روی داد که پ مخالفان، زمانۀوسيله ب) يا، زارين(سارين 

 ۀگفته ب. » سرقت تحت بررسی استألۀاين ماده را دزديده اند، ھنوز مس«له که أگويا اين مس. در مرز بازداشت کرد

رژيم اسد بايد بداند، «. ستر داده اييک اوباما را در رابطه با سوريه تغ حسابھای بارکيميائیرودس، استفاده از سالح 

  .»که اقدام آن موجب افزايش کمکھای به ما مخالفان خواھد گرديد، و اين تالشھا ھمچنان افزايش خواھد يافت

، معاون رئيس جمھور يوری اوشاکوف و روسيه ارائه شد، ولی، ھمانطور که امريکا مرتبط با آن از سوی ۀپروند

دوز «در عين حال، مسکو ادعای کاربرد .  گذاشته شد و بی نتيجه ماندرونده مسکوتپروسيه اظھار داشت، اين 

  . بی اھميت دانستخصوص از لحاظ نظامی، مطلقاً ه  در جنگ پيروز اسد را بکيميائیسالح » دارئی

ا بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد که ھمواره بی تزلزل ب. کند البته، اين تنھا روسيه نيست که چنين ارزيابی می

نھد، پس از آشنائی با گزارشاتی  کند و در عين حال، نام و نشان خود را نيز ارج می ئيھای حساس ھمراھی میامريکا

صحت ھر گونه اطالعات «: رھبر اين سازمان جھانی اظھار داشت. که به او تقديم گرديد، آنھا را قانع کننده نشمرد
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بنا بر اين، من بر اھميت . توان بدون ھيچ مدرک موثقی تأئيد کرد می را نکيميائیمربوط به احتمال استفاده از تسليحات 

  .»تحقيقات در محل حادثه در سوريه تأکيد می کنم

 عليه مخالفان را باور کيميائی دمشق از سالحھای ۀدر خاورميانه ھيچ کس ادعای استفاد: نويسند مطبوعات انگليس می

 می» اتھام ساختگی« وجود تسليحات کشتار جمعی در عراق، يک کند و آن را ھمچون ادعای جرج بوش داير بر نمی

  .داند

 عليه مخالفان توسط دولت سوريه را که کاخ سفيد کيميائی اتھام کاربرد سالح امريکا ۀ سابق کنگرۀ، نمايندران پـُل

فشاری مقامات اين  را بسيار شبيه پاامريکااو در ضمن، اين اتھامزنی .  دانست،کند، يک اتھام تأئيد نشده عنوان می

  .داند  به اين کشور میامريکا نظامی ۀکشور بر وجود تسليحات امحاء جمعی در عراق پيش از شروع حمل

 مندرج خود در ايندی پندنت، ضمن برخورد ۀبرد، در مقال سر میه  مقاله نويس انگليسی که در بيروت بروبرت فيسک

خواھد به  نمی) امريکا(در ھر حال، اين کشور : لت سوريه نوشتطعنه آميز به طرح اتھام از سوی کاخ سفيد عليه دو

زنند يا نوجوانان را کشتار   که به آدمخواری مشغول ھستند، سر مقتوالن را آتش می»ة النصرةجبھ«» تروريستھای بد«

 تحويل نامند، اسلحه می» ارتش آزاد سوريه«که خود را » شورشيان خوب« به امريکاگويا . کنند، سالح بفرستد می

. »کنند فقط انسانھای ساده لوح و ناآگاه به اصول جنگ، اين گونه ادعاھا را باور می«: نويسد فيسک می. خواھد داد

در صورت لزوم، . فروشد و ساير گروھھای افراطی می» القاعده«سالحھای دريافتی را به گروه » ارتش آزاد سوريه«

 تی و بدون پرداخت بھای آنھا از چنگ ارتش آزاد سوريه در میراحه ب«اين تسليحات را » ةالنصر« قوی تر ۀجبھ

دليل ه را ب» ة النصرةجبھ« گروه ٢٠١٣ ماه مه سال ٣١من، شورای امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ ضدر . »آورد

  .به فھرست گروھھای تروريستی وارد کرد» القاعده«ارتباط آن با سازمان 

که معلوم  طور کلی چگونه بايد مورد ارزيابی قرار داد؟ چنانه در سوريه را بغرب » شيطان«عملی با » ۀمقابل«اين 

دھد،  امه بن الدن، آنھا را به سوی پيروزی بر تروريسم سوق نمی قتل سران گروھھای جھادی مثل اوساست، چون

. برانند» اردھر کسی که اھميت ند«کرده و آن را به سمت » زين«برخی سياستمداران تصميم گرفتند اسب روند را 

اين واقعيت که اين تسليحات مردم ھمين کشورھا را . کار بسته شده چنين روشی در جنگھای بالکان و قفقاز شمالی نيز ب

عادت به فکر کردن در چھارچوب دستور، ويژگی عام . اھميتی ندارد» باالئی ھا«يک از  رود، برای ھيچ نشانه می

  .باشد  میامريکا ۀاياالت متحد

 منفجر کردند، به ٢٠٠١مبر  سپت١١اين واقعيت را که ھمان وھابی ھای سنی که برجھای دوقلو را در «ندنت ايندی پ

و خود اين صرفنظر از ھياھو و جار و . خواند می» واقعيت ھولناک«، »متحدان مطمئن دولت اوباما بدل شده اند

در سايت .  در مقابل جھاديھا نداردامريکام برای قتل بن الدن، مفھومی جز تسلي» عمليات مشعشع «جنجال پيرامون 

زودی ه در شمال سوريه ب« گزارش ويدئوئی تحت عنوان ، مثالً امريکا، ارگان تبليغاتی رسمی دولت »امريکاصدای «

اين . ئيھا ببينند و بشنوندامريکا ۀالزم است اين ويدئو را ھم. ، درج شده است»شود جنگ برای تصرف حلب آغاز می

 کيلومتری جنوب حلب از سوی مخالفانی ٨ سال جاری به تصرف شھر خان العسل واقع در جون ١٣گزارش به تاريخ 

  يک فرد سالم بوده و ھيچاين گزارشگر، ظاھراً . کند، مربوط است  ارتش جمع میۀ با حملهکه قوای خود را برای مقابل

ا مطابق موضع صريح او، ھمه جا فقط جھاديھ. کند  نزديک به آنھا را در آنجا پيدا نمیيک از طرفداران دمکراسی و يا

با ترشروئی . مده اندآفرو » القاعده«که يک به يک از اردوگاه آموزشی  لم مثل ايناعضای آن در اين ف. حضور دارند

. طور موقتیه ند، اگر چه تا کنون و بدر ھر حال، متحدان ھست. رنجانند کنند ولی آنھا را نمی ئيا نگاه میامريکابه 

که آنھا با  قابل توجه اين. اسالمگرايان در اين شھر گردشگری کاخ متعلق به نخبگان کارآفرينی حلب را تصرف کردند

نيروی بين المللی جھاديھا «در غرب خان العسل . ايجاد حفره ھای ورود و خروج متعدد در ديوار تخريب کرده اند
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 شاھدان آنھا اوقات خود را ۀگفته ب. »فريقا موضع گرفته استاآسيائی، روسيه و بخش جنوبی صحرای متشکل از اتباع 

البته اين . پندارند می» بت«گذرانند چرا که آن را  در پارک ھمجوار می» جادوگر جھان«با بريدن سر مجسمه 

. د بريدنم را با طيب خاطر خواھ آزادی ھۀکند و در صورت لزوم سر مجسم  کمک دريافت میامريکااپوزيسيون از 

  !»جناب اوباما، تلويزيون را روشن کن«: خوب است گفته شود

عمل آمده از ه تحقيقات ب. شوند اوباما بدل شده اند، نقض می» ليبرالی«ھنجارھای دمکراتيک ھم که ديگر به معيارھای 

 درصد، با تجاوز نظامی ٢۴ر مقابل ئيھا دامريکا درصد ۶٨دھد که  ئی گالوپ نشان میامريکاسوی شرکت مشھور 

» ليبرال دمکرات «نبيل کلينتخواه افراطی، حتی ي، جمھورمک کيناما نه فقط . ند اکشورشان به سوريه قاطعانه مخالف

 مشعشع خود در حمله به صربستان، عدم قاطعيت رئيس ۀصدا درآوردن ناقوس تجربه ھم در ديدار با او، ضمن ب

. »رھبر بايد به آينده توجه داشته باشد نه به افکار عمومی«تقاد قرار داد و اظھار داشت، که جمھور اوباما را مورد ان

. ، توانائی ايستادگی در مقابل انتقادات ندارد»نجات مردم سوريه از دست ستمگر«اظھارات پر طمطراق تحت عنوان 

د، فرمانده دسته ھای ارتش آزاد نويسد، که ابو احم کارشناس انگليسی می) Patrick Kekbern (پاتريک ککبرن

، »یآگاھی انقالب« در نزد من اعتراف نمود که در اثر فقدان کردند، شخصاً » حمله« به حلب غربگرای سوريه که اخيراً 

  .کنند د پشتيبانی میس درصد مردم بومی از رژيم ا٧٠

در لندن، ايندی پندنت از .  دھد نيست که در صدد است تا نيروی جھاديھا را در سوريه سمت و سوامريکااين تنھا 

عنوان ھدف اصلی خود برگزيده ه پی برد که جھاديھای انگليس نيز اين کشور خاورميانه را ب» جاسوسان محلی«طريق 

 در صورت تميز کردن خيابانھای لندن از وجود آنھا، آنوقت مشاھده خواھيدکرد، اگر آنھا - پس چه، دلفريب است. اند

ه ب.  کمک، سپاسگزار خواھند بودۀخاطر ارائه ، بای دور دست از دست ندھند، احتماالً سر خشن خود را در شنھ

راستی، احتمال بازگشت آنھا به تعداد زياد و با بھترين تسليحات به عقب با وجود دولت بعدی، که مقامات کنونی را، 

  .نداشته باشيد باز گردندسازد، وجود ندارد و انتظار  ، بسيار کمتر از رفاه فعلی آنھا نگران میظاھراً 

ھدف حمله نظامی «عنوان ه  عنقريب است که سوريه باکارشناسنان بر اين باورند که بعد از افغانستان، عراق و ليبي

ر اوضاع از راه ارسال اسلحه به شورشيان فقط موجب ييبا اين حال، تالشھا برای تغ. ن شودييتع»  غربۀگسترد

تأثيرگذاری بر روند جنگی که اسد در آن بر . گردد گونه تحول بنيادی نمی گردد و باعث ھيچ وخامت اوضاع می

ھيچ اتفاقی نمی افتد، . تواند فقط به جنگ گسترده بين طرفھای درگير منجر شود کشورھای غربی پيروز شده، می

  .سازد جنگ آنھا را طوالنی می. شد» کمی باردار«نميتوان 

جای تأمين فضای انساندوستانه ه  عقيده دارند، که، ب»النا و جاپ دو ھوپ شفرھاوير سو«حتی دبير کل ھای اسبق ناتو، 

 طرفھا شده، به ۀاحتمال قوی، موجب تحريک ھمه  نظامی غرب در سوريه، بۀو ايجاد زمينه برای تحول سياسی، مداخل

 شيوع جنايتکاری در آتش جنگ داخلی دامن زده، نيروھای افراطی را تقويت، شکافھا را گسترده تر و ھمچنين، باعث

 کمک به نيروھای ميانه رو و ھدايت آنھا از راه دور ۀکه غرب از توانائی ارائ تصور اين«. سراسر کشور خواھد شد

ر تدريجی از راه ييزايد، و تغ خشونت، خشنونت می. آيد حساب میه برخوردار است، در بھترين حالت، خوش بينی ب

اپوزيسيون سوريه . » مورد نظر منجر شود، که اگر غرب آن را برگزيندۀنتيجتواند به   نظامی در صورتی میۀمداخل

کنند که ستراتژی ھميشگی  شداری مبنی بر اين تصور میو ھۀمثابه ی آنھا پشتيبانی نظامی غرب را بئو حاميان منطقه 

 کمتر تمايلی به شرکت آنھا« و در نتيجه -آنھا داير بر جلب غرب برای رسيدن به پيروزی کامل ھمچنان کارکرد دارد

  .»در روند حل سياسی يا امتناع از زياده خواھی نشان خواھند داد

طرفدار » عقابھای«شنيده نخواھد شد، و » ميانه روھا«دھند، که صدای  با اين وجود، حوادث اخير گواھی از آن می

  .ند، اوج خواھند گرفتتشديد کمک به تروريستھائی که خاورميانه را در آستانه جنگ فراگير قرار داده ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  اطالعيه

 برخی مطالب ۀ، دوستان، ھمرزمان و ھمانديشانی که طی ساليان زيادی با سياه مشقھای خودم و ترجمءبه اطالع رفقا

علت بروز يکسری مشکالت و گرفتاريھا، در انجام ه مصدع اوقات ذيقيمت شان شده ام، ميرسانم، که در ماھھای اخير ب

ولذا، از ھمه ياری دھندگان و .  ادامه خواھد داشت، اين کم کاری فعالً اھی کرده ام و احتماالً وظايف وجدانی خود کوت

. کنم کم کاريھا در انجام وظيفه ام را با ديده اغماض بنگرند و به بزرگواری خود ببخشد مشوقان بزرگوارم استدعا می

  . ددر اولين فرصت، نواقص و نارسائيھای کارم را حتما جبران خواھم کر

  مترجم
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