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 Political سياسی

  
  خصر عوارکه: نويسنده

 مزارعی احمد:  از زيرنويس و توضيحات،برگردان

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٢

  

  ،مذاکرات جفری فيلمان
   کاخ سفيد با سران جمھوری اسالمی در تھرانۀفرستاد

  

 سازمان ملل به خبرگزاری آسيا تايمز اظھار داشت که مسافرت مشاور سياسی بانکی ۀکی از مسؤوالن عاليرتبي

 بلکه فيلمان با دردست داشتن يک سناريو در مورد مسائل منطقه به ، ربطی به کار وی در سازمان ملل نداشته،مون

 .ث بگذاردحرا با رھبران ايران به ب رود تا آن تھران می

  

 :ای سناريومحتو

 اما با حجمی ، مشابه ھمان نفوذی که ايران در عراق دارد،موافقت امريکا به حضور ايران در سوريه و لبنان -

 .مختلف

 امريکا و نشان دادن انعطاف در سوريه و ۀطور کامل در ھمزمانی با موافقت ايران به طرح تازه لغو تحريم ھا ب -

 .سرائيل فلسطين و اۀھمچنين در حل نھائی مسأل

 مذاکرات را با خود به ايران آورد و ھر دو پرونده که مشابه ھمديگر ۀفيلمان اظھار داشت که پادشاه عمان نيز پروند

 زيرا واقع بينانه ،تواند منطقه را از رودر روئی خارج کرده می اين طرح.  زير نظر شخص وی قرار دارد،ھستند

 .دھد  پايان میاست و به درگيريھای جناحھای مختلف در سوريه

شود تا در سوريه معادله ای برقرار کند ھمانند آنچه که در عراق و   متعھد میامريکافيلمان گفت که ازنظر دولت 

 تازه به ايران امکان ۀمعادل. جا شدن نقش و حجم شرکت کنندگان در شرايط گوناگونه  تنھا با جاب،لبنان جريان دارد

 تازه حمايت از اماکن ۀ ھمچنين در معادل، سياسی و مذھبی تثبيت کند،ر اقتصادیخواھد داد تا موقعيت خود را از نظ

  .مذھبی شيعيان سوريه نيز درنظر گرفته شده است
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 ۀ مانع کمکھای مالی گسترد،شود تا با وارد آوردن فشار بر عربستان فيلمان متذکر شد که دولت امريکا متعھد می 

 در لبنان ھم ھمين سياست اعمال ،تل و کشتار مردم عراق پايان يابداين کشور به گروھھای تروريستی شده و ق

 .خواھد شد

فيلمان در مقابل در مورد درخواستھای خود « :ھمين مسؤول عاليرتبه در مصاحبه با آسيا تايمز اظھار داشت 

ن طرح موافقت کرده فيلمان گفت روسھا نيز با اي. که ايران به آنھا پايبند بماند توضيحات بيشتری داد مبنی براين

 .) مترجم– در ھيچ جائی ديده نشده است ،توافق روسھا بر ھيچ نوع سازشی در سوريه( »اند

 :و اما جزئيات طرح 

 سپس تشکيل دولتی ، خلع ھرگونه قدرت از بشار اسد، موافقت بر انتقال قدرت،حرکت درجھت حل بحران سوريه

تشکيل اين دولت بايد بدون شرکت .  با شرکت روسيه و امريکا،لی اما زيرنظر مراجع بين المل،با شرکت بشار اسد

 در مقابل ،روند که نيروھای تندرو وابسته به بشار اسد کنار می ھمچنان. طرفين باشده  وابسته ب،نيروھای تندرو

قابل  در م، زيرا تھران را نگران خواھد کرد،نيروھای وھابی و تکفيری نيز از طرف مخالفان شرکت نخواھند کرد

از نظر فيلمان اين توافقنامه ھمه . سوريه و نيروھای اخوان المسلمين شرکت خواھند داشت» ارتش آزاد«طرفداران 

 در امان ، ازجمله اقليتھای مذھبی سوريه را که از وضعيت خود نگران ھستند،گروھھا را راضی خواھد کرد

 .خواھند بود

 :ھمين منبع اضافه کرد

اين دليل است که ه  ب،شود ھمراه با جلساتی که در اردن با کشور ھمپيمان امريکا برگزارمی ،تھديدات اخير امريکا«

خواھند با طرحی تازه مديريت پيشبرد امر جنگ را از دست بشار اسد بدرآورند و سرمايه گزاری  امريکائيھا می

تروريستی تاچندی پيش گروھھای . امريکا بر روی گروھھای تروريستی که درحال فروپاشی است را نجات دھند

ی يکی پس از ديگری را از دست داده ئدر دست داشتند که اکنون با کمک نيروھای مقاومت منطقه را مناطق زيادی 

يميائی ک ۀھيچ عنوان مسأله  ب، اروپا و اعراب وابسته، امريکاۀمسأل. و از طرف ارتش سوريه در محاصره ھستند

ارتش سوريه .  دمشق و درعا به آن دچار شده اندۀا است که در منطق بلکه شکستھای پی در پی تروريستھ،نيست

 تروريستھا از مناطق خود به خارج رانده شده و يا ۀاکنون در حال پيشروی است و احتمال زياد وجود دارد که ھم

 .ير خواھد کردينفع ارتش و دولت سوريه تغه  ب کامالً ء قواۀمتالشی شوند و در نتيجه معادل

 ، حمايت آنھا را از بشار اسد متوقف سازند،يکا و عربستان کوشيدند با دادن امتيازاتی بزرگ به روسيهکه امر اين

اين دليل است که ھم امريکا و ھم عربستان گزارشاتی دقيق در دست دارند که مخالفان دولت سوريه در ه تنھا ب

ھمين دليل آنھا حاضر شده اند  هرو خواھند شد و به  اطراف دمشق و درعا با شکستھای فاحشی روبۀمنطق

 حوینه بروند و ب» ٢ژنو« بھتر بتوانند به کنفرانس ،نيز به ايران بدھند تا با تضعيف بشار اسد» امتيازاتی«

 .ھمگان حفظ شود» آبروی«

 :دھد طور خالصه جفری فيلمان دو گزينه را در برابر ايرانی ھا قرار میه ب   

 شرکت او در دولت با شرکت مخالفانی ،ون بشار اسد و گرفتن صالحيتھای وی بد،»٢کنفرانس ژنو«رفتن به  – يکم

اين کابينه .  ھمراه با اطالح طلبان سوريه نيز که در کابينه شرکت داشته باشند،که مورد توافق ايران و روسيه ھستند

 تواند ھمه را راضی نگه دارد و می

 .آماده برای جنگ رو در رو – دوم
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 ،ديگر ھستند گفته ھای فيلمان و مسؤوالن بين المللی مشابه يک« :برگزاری آسيا تايمز گفتندمسؤوالن تھران به خ

امريکائيھا برای ارسال پيامھای خود از « :آنان ھمچنين افزودند. » جزئی اختالف وجود دارد،تنھا در بعضی امور

 اگرچه مشاور سياسی بانکی مون  فيلمان،که  ھمچنان،کنند بسياری مراجع و شخصيتھای بين المللی استفاده می

که سازمان ملل نيز زير   اينۀ دولت امريکا به ايران آمده است و نشاندھندۀعنوان نماينده  اما در عين حال ب،است

 .»نفوذ امريکا قرار دارد

 درستی به صحبت ايرانی ھاه به گمان من فيلمان ب« :يک منبع سياسی نزديک به ايران به آسيا تايمز چنين گفت

فيلمان .  تحريم ھا استۀ اما شرط اول لغو ھم، مستقيم ميان ايران و امريکا ضروری استۀگوش فرا داد که مذاکر

 .»تواند به حل مشکل منطقه کمک کند  زيرا می،از وجود بعضی ميانجی ھا ميان دو کشور اظھار خوشحالی کرد

 :طور صريح و شفاف بشکل زير بيان داشتنده ايرانی ھا در مذاکرات مذکور پاسخھای خود را ب 

 راه حل نظامی وجود ندارد و ما مخالف ھرنوع نظاميگری در مورد سوريه ،نظر ما برای حل مشکل سوريهه ب -١

 . ازجمله ايران خواھد داشت، زيرا اثرات مخربی برای امنيت کل منطقه،ھستيم

استار آن ھستيم که ھرچه زودتر و بدون پيش شرط کنيم و خو  استقبال می،»٢ژنو«ما از تشکيل کنفرانس  -٢

ايران و امريکا حق تصميم گيری .  سوری ھا خود بايد تصميم بگيرند،برگزار شود و ھر آنچه در کنفرانس پيش آيد

 .در مورد سوريه را ندارند و نبايد نظرات خود را بر ملت سوريه تحميل کنند

علت کمکھائی است که از طرف ھمپيمانان امريکا به تروريستھائی ه  قتل و کشتار در سوريه ب،از نظر ايران -٣

 .کنند فکر منافع و مصالح ملتھای منطقه نبوده و اھداف خاص خود را دنبال میه شود که ب می

 ھرگونه فشاری از طرف ايران عليه سوريه ،که بشار اسد از حمايت ملت خود برخوردار است تا زمانی -۴

 .ين کنندي سرنوشت کشور خود را تع،ه خود بايد بتواند از طريق صندوقھای انتخاباتینادرست بوده و ملت سوري

ه کنند که بايد ب برای قتل و کشتار و تخريب سوريه به تروريستھا کمک می»  بين المللیۀجامع«نظر ما ه ب -۵

دھيم که  زه ھم نمیکند و در عين حال ما اجا  لذا ايران در تصميم گيريھای ملت سوريه دخالت نمی،عکس باشد

ويژه دولت قانونی و مشروعی که اکنون در ه  ب، خود را بر ملت سوريه تحميل کنندۀاراد» نيروھای بين المللی«

 .رأس کار قرار دارد

 زيرا عواقب شومی ،کنيم که در مسير فاجعه آفرين کنونی حرکت نکنند ما به امريکا و ھمپيمانانش نصيحت می -۶

 اينست که جنگ بر مشکالت مردم ۀعراق و افغانستان پيش روی ماست که نشاندھند. شتبرای ھمگان خواھد دا

 ، لذا ايران، ملت ھای منطقه خواھد بودۀ ھمۀ عامل خطرناکی برای آيند،ھر تجاوزی عليه سوريه. افزوده است

 .داند مثابه تجاوز به ملت ايران میه تجاوز به سوريه را ب

کند تا کمکھای خود را از تروريستھا قطع کنند و بر کشورھائی که کمک  ت میايران از کشورھای غربی دعو -٧

 ،»٢کنفرانس ژنو« در مقابل برای برگزاری ،کنند نيز فشار آورند تا به آنھا کمک نکنند مالی به تروريستھا می

 . ھمگان نفع خواھند برد، زيرا از خالل حل سياسی بحران سوريه،کوشش کنند

 مذاکره با امريکا و علی العموم با غرب ۀما آماد«: خود با آسيا تايمز چنين گفتۀدر مصاحبھمين مسؤول ايرانی 

 اطمينان داريم که ملت سوريه با ارتش و رھبری سياسی خود توانائی از طرفی ما کامالً . ھر قيمتیه  اما نه ب،ھستيم

  .» پيروز شوند،عليه کشورشان د تا در ھر جنگ تجاوزکارانه اینرا دار آن

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 آيا ايران در جنگ سوريه شرکت خواھد کرد؟

 اما اسرائيل در ، ميان اسرائيل و حزب هللا شرکت کرد؟٢٠٠۶مگر ايران در جنگ سال «:پاسخ مسؤول ايرانی 

). ١(امريکا با ھمه امکاناتش از ملت عراق شکست خورد. در عراق ھم ھمين اتفاق افتاد. جنگ شکست خورد

 تکرار شکست تازه بسيار شديدترخواھد ،که مايل ھستند شکست ديگری نصيبشان شودغربی ھا بايد تصميم بگيرند 

 .»بود

حقيقت اينست  . سوريه را نداريم– اضطراب و نگرانی و احساس درگير شدن در جنگ لبنان ، دلھره،ما در ايران«

 اما با اسلوب ،نھا نيستکه محور مقاومت ھرگونه امکانات را برای جنگ تا پيروزی در اختيار دارد و سوريه ھم ت

 امريکا تنھا ممکن است فرياد و ، سياسی اکنون در اوج خود قرار داردۀمبارز. کند و روش خود عمل و انتخاب می

ً ،فغانھای تبليغاتی موجود خود را به جنگ تبديل کند نفع آنان نخواھد بود و تجاوزشان با ه  نتيجه کار ب اما مطمئنا

  .»شکست روبرو خواھد شد

 
 ی تحميل کند؟ئسوريه » طائف«ا امريکا در نظر دارد يک آي

کوشد از طريق تھديدات نظامی به   براين باور است که امريکا می،تحليلگر و صاحبظر سياسی لبنانی جونی منير   

باشد که  برسد که شامل تقسيم وزارتخانه ھا ميان مذاھب و طوايف مختلف می» فطائ«يک نوع حل سياسی مشابه 

را قبل از انتخابات » طائف« امريکائيھا مايلند طرح ، جونی منيرۀعقيده ب.  شدء اجرا، ١٩٩٠ان سالھای در لبن

 شھر حلب ، ٢٠١۴بشار اسد نيز در صدد است تا قبل از انتخابات رياست جمھوری سوريه در .  کنندء اجرا٢٠١۴

 ،ر صورت امکان و اعمال برنامه طائفکوشند تا د غربی ھا با تمام توان می. طور نھائی پاکسازی کننده را ب

رئيس جمھوری از طايفه و يا مذھب ديگری به رياست جمھوری برسد تا کنترل ارتش و امنيت از دست بشار اسد 

  .خارج شود

 
 :زيرنويس و توضيحات از برگردان

 :ش در سايتکه چندی پي  بنابه مقاله ای، در عراقامريکادر دو مورد شکست اسرائيل از حزب هللا و  -)١( 
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(Inba.com) 

 مربی ١۵٠ نفر از اعضای حزب هللا در دانشگاه نظامی ايران فارغ التحصيل شده و ٢٠٠ ،االنبا به چاپ رسيده بود 

حزب هللا خود نيز اعضای . دھند  اعضای حزب هللا را آموزش می،طور دائم در لبنانه از سوی ارتش ايران ب

نبايد شک داشت که حزب هللا و ساير . دھد حت آموزشھای مختلف قرار میگروھھای گوناگون فلسطينی و غيره را ت

 اسرائيل را از گردونه دولتی ،نيروھای مقاومت در لبنان آمادگی کامل دارند تا در صورت وقوع جنگ و ضرورت

ين و  فلسط، لبنان، يمن، گسترده ای از نيروھای مقاومت از عراقۀاکنون جبھ. تجاوزکار و فاشيستی خارج کنند

برای مثال .  وجود دارد تا از منافع ملل ستمکش منطقه حمايت کند،سوريه که دارای ارتش بسيار قدرتمندی است

 سخنگوی مشترک تظاھر ،ديروز در عراق صدھا نفر در شھرھای عراق در دفاع از سوريه تظاھرات کرده

 .ه تمام مراکز گوناگون امريکا در منطقهکنندگان اخطار دادند که تھاجم به سوريه ھمراه خواھد بود با تھاجم ب

 دچار شکست فاحشی شده و روند مبارزات ملتھای ،عکسه امريکا چه در جنگ عليه سوريه شرکت کند يا ب

مسير شيوخ فاسد و مزدوران رنگارنگ امريکا و اسرائيل . خاورميانه سياستھای امپرياليستی امريکا را بر نمی تابد 

   . بودنيز در منطقه شکست خواھد

 

 … آسيا تايمز و،اوقات الشام: سايت:  منبع

 ٢٠١٣گست ٣١

 


