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 Bill Van Auken - بيل وون اوکن: نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ سپتمبر ١١

 اگر جفت گردد زبان با دروغ

 نگيرد ز بخت سپھری فروغ

 فردوسی

 اتحاد بين اياالت متحده و القاعده در سوريه
 و

  جنگ دروغين عليه تروريسم

 

وليت و مأموريت بررسی درخواست دولت اوباما را ؤ سخنرانی در مقابل مقاماتی که مسدو بار در ھفتۀ گذشته، طی

 عليه سوريه را به امريکادر مورد قطعنامه ای که می بايستی مجوز استفاده از نيروی نظامی و پشتيبانی از مداخلۀ 

را که القاعده و شبکه ھای وابسته به آن به پشتيبانی و عھده داشتند، وزير امور خارجه، جان کری نقش مھمی 

اپوزيسيون «روی نقش   تحريک اياالت متحده در جنگ داخلی سوريه شرکت داشته و دارند ناديده گرفت، و بيشتر

 .تأکيد داشت» ھای ميانه رو
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 سالح کشتار جمعی و با  با تکيه به دروغ پردازی، دربارۀامريکابرای دومين بار طی ده سال گذشته، امپرياليسم 

 واشينگتن به بھانۀ سالح کشتار جمعی و ٢٠٠٣سال . تکيه به القاعده برای راه اندازی جنگ آماده می شود

گزارشات کذبی مبنی بر اين که صدام حسين قصد دارد اين سالح ھا را به القاعده واگذار کند، عراق را به قصد 

ردند و عالوه بر اين عراق دشمن کاز اين نوع در عراق پيدا نسالحی ھيچ . بازداشت صدام حسين تسخير کرد

 .القاعده بود

اکنون، ده سال و نيم بعد از واقعۀ عراق، دولت اوباما با تکيه به گزارشات خدمات اطالعاتی عليه سوريه برای 

با سالح   ٢٠١٣ گست ا٢١يعنی گزارشاتی که تمام قطعات آن از نوع پيش ساخته بوده و حملۀ ، جنگ آماده می شود

يميائی به حومۀ دمشق را به دولت رئيس جمھور بشار االسد نسبت می دھد و در عين حال مدعی شده اند که به ک

ھستند و عناصر وابسته به القاعده بخش بسيار » دموکرات ھای ميانه رو«تحت نظارت » شورشيان«اصطالح 

داليل بسيار زيادی وجود .  دروغ است دو گزارش کامالً در اين جا نيز می دانيم که اين. کوچکی را تشکيل می دھد

 يعنی ھمان روزی که بازرسان سازمان ملل متحد به دعوت بشار االسد به -  گست ا٢١دارد که فکر کنيم که حملۀ 

 توسط خود شورشيان صورت گرفته باشد تا نقش آتش بيار -سوريه دعوت شده بودند تا تحقيقات خود را آغاز کنند 

شورشيان روی نقطۀ سقوط بودند و نيروھای دولتی روی نقطۀ .  بگذارندء به اجراامريکابرای حملۀ جنگ را 

 .يميائی دست آوردھای رژيم اسد را بر باد می دادکدر نتيجه واقعه ای مانند حملۀ . پيروزی

خالف نظريات در مورد اظھارات جان کری دربارۀ نيروھای مخالف بشار االسد، آژانس خبری رويترز مجبور شد 

بيانيه ھای رسمی که روی اعتبار گروه ھای ميانه رو تأکيد ورزيده اند، «: وزير امور خارجه بنويسد و اعالم داشت 

 و اروپا و به ھمين گونه کارشناسان مستقل در تضاد قرار می امريکا با گمانه زنی ھای منابع اطالعاتی ظاھراً 

ه گروه ھای افراطی اسالمی دورادور فعال ترين و سازمان يافته ترين بخش  اند کداشتهگيرد، زيرا اين منابع اعالم 

 ».شورشيان را تشکيل می دھند

 در حال توصيف محسنات دموکراتيک امريکاروز چھارشنبه، در آن لحظه ای که جان کری وزير امور خارجۀ 

شق را به محاصره درآورده در شمال دم]  معوال[ ضد بشار بود، شبھه نظاميان جھاد طلب دھکدۀ» شورشيان«

تھديد را آنھا مردم معوال . بودند، و از مواضع بلند آن محالت مسکونی بی دفاع و کليساھای آن را بمباران می کردند

 .راه خواھند انداخت هکردند که خون ريزی ب

االت متحده است که اين واقعه تنھا يکی از آخرين دست آوردھای خشونتبار شبھه نظاميان اسالمگرا به پشتيبانی اي

بشار االسد و   وارد سوريه شده اند و با پشتيبانی تسليحاتی و مالی واشينگتن و ھم پيمانانش طرح براندازی رژيم

 .ر نقشۀ جغرافيائی خاورميانه را پی گيری می کنندييتغ

انتخاب جنگ شکست ستراتژی آنھا در  علت اصلی جنجال مداخلۀ نظامی مستقيم از سوی اياالت متحده، مشخصا

 شکست نظامی در ميدان نبرد و سپس خصومت بيش از پيش روشن و آشکار ء بود، ابتدا- اعالم نشده -چريکی 

  .مردم سوريه عليه آنھا
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 ر حومۀ دمشقنمائی ا زدھکدۀ معوال د

شدار می وما به خوانندگانمان ھ.  منتشر شده و جنايات مبارزان اسالمگرا را نشان می دھد اخيراً یتعدادی ويدئو

 به خدمت امريکاکه به عنوان ھم پيمان با دولت   در اين ويدئوھا اعمال نکبتبار سازمان ھای منحرفی را: دھيم 

 .ی خواھد چنين گروه ھائی را به قدرت برساند مامريکا. گرفته شده اند می توانيد ببينيد

افراد محکوم به مرگ در دادگاه سر راھی . اين اعمال ، به عنوان مثال، عبارت است از تيرباران افراد در کنار جاده

ما فقط برای تأمين معاش «يکی از آنھا به قاتالن خود می گويد . (علوی بوده است  تعلق به اقليت ھای مذھبی و

 )»ان کار می کنيمزندگی م

http://www.youtube.com/watch?v=si21ZpFKUPA 

 .ويدئوی ديگری صحنۀ بريدن سر يک کشيش کاتوليک را نشان می دھد

http://www.youtube.com/watch?v=f509S69K2h4 

ويدئوی ديگری اخيرا توسط يک شورشی فراری که از چنين اعمالی بيزار شده بود، در خارج از سوريه منتشر شد 

 . نشان می دھد،که صحنۀ اعدام جمعی از سربازان سوری بی دفاع را که به اسارت درآمده بودند

http://www.youtube.com/watch?v=s1BgOJqtZVA 

 بزرگ قرار دارند به سکوت برگزار نچنين جناياتی به شکل گسترده در رسانه ھائی که تحت نظارت کارفرمايا

جان . رسانه ھای حاکم با توفيق بيش از پيش کمتر در پی ھدايت افکار عمومی برای پشتيبانی از جنگ ھستند. شده

 برای امريکاھه با جنايات شورشيان، روی نظريۀ بمباران سوريه توسط جکری و ديگر حاميان جنگ در موا

 .جلوگيری از گسترش چنين وقايعی پافشاری می کنند

عليه » حملۀ بشر دوستانه«سياستمداران و آنھائی که از طريق رسانه ھا در حال تحريف افکار عمومی ھستند و از 

 قربانی جنگ در اين کشور را به عنوان توجيھی بديھی برای بمباران ١٠٠٠٠٠زنند، جملگی سوريه حرف می 

ولی ھيچ يک اعتراف نمی کنند که اين جنگ توسط اياالت متحده و ديگر قدرت ھای غربی . ئی معرفی کنندامريکا

ير رژيم، يعنی شبه ي تغ سوريه تحميل شده است، و نمی پذيرند که ميانجيگران آنھا در اين جنگ نيابتی برایرب

 .ھستند  ول اصلی کشتارھای جنايت کارانهؤنظاميان اسالمگرا، مس
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 درصد قربانيان سربازان سوری وشبھه ٤٠به گزارش ديدبانی حقوق بشر سوريه، که يک گروه ضد بشار است، 

ه قتل رسيده اند نا معلوم تعداد افراد غير نظامی که توسط اين اسکادران ھای مرگ ب. نظاميان طرفدار دولت بوده اند

ولی روشن است که اين اسکادران ھای مرگ علوی ھا، مسيحيان، کردھا و ديگر اقليت ھا و مسلمانان سنی . است

 . را ھدف می گيرند،که طرفدار الئيسيته ھستند

يانه اپوزيسيون م«چرا جان کری مجبور شده در مورد اين جنايات و عامالن اصلی آن دروغ بگويد؟ چرا مدعی 

را که در پوشالی بودن آن ھيچ شکی نيست، » ارتش آزاد سوريه«می شود که در واقع وجود خارجی ندارد و » رو

 به عنوان نيروھای واقعی معرفی می کند که عليه بشار اسد بسيج شده و مبارزه می کنند؟

نگاه ھای اطالعاتی آن در رابطۀ چنين دروغ ھائی در پی کتمان اين واقعيت انکار ناپذير است که اياالت متحده و ب

 .شبکه ھای وابسته به آن کار می کنند  تنگاتنگ با القاعده

واشينگتن به شکل سنتی ھميشه از گروه ھای اسالمگرای راست . اين جريان به ھيچ عنوان موضوع تازه ای نيست

واشينگتن از . تفاده کرده استعليه ناسيوناليست ھای چپ و جنبش ھای سوسياليستی در خاورميانه و مناطق ديگر اس

 در ايران استفاده کرد که توسط سازمان سيا ١٩٥٣اين نوع نيروھا در سرنگون سازی دولت مصدق به سال 

ً ١٩٦٥سازمان دھی شده بود، سال   صورت گرفت  در اندونزی نيز سازمان سيا در کودتا و کشتاری که متعاقبا

 .شرکت داشت

ناخته شده ای است که توسط سازمان سيا و سرويس ھای اطالعاتی پاکستان با القاعده يکی از نيروھای بسيار ش

بنيانگذاری القاعده به دوران جنگ   چنان که می دانيم. پشتيبانی مالی رژيم سلطنتی عربستان سعودی ايجاد شد

 راه ١٩٨٠ ھای داخلی در افغانستان باز می گردد که اياالت متحده عليه رژيم شوروی در افغانستان در کوران سال

 .اندازی کرد

چرا، به . تداوم اين مناسبات که در ھمکاری فعلی آنھا در سوريه آشکار شده، روشنگر بسياری از موارد است

 به روشنی شناخته شده بودند می توانستند امريکاعنوان مثال، اعضای القاعده که از سوی سرويس ھای اطالعاتی 

 به اياالت متحده رفت و آمد کنند و فعال باشند؟ و پرسش ديگر - ٢٠٠١مبر  سپتا١١ طی دوران پيش از -آزادانه 

اين است که چرا واشينگتن اين ھمه سر سختانه برای شکار اسامه بن الدن تالش کرد تا وقتی به طول انجاميد که 

 نظر می رسيد؟ه وجود او ديگر برايشان بی فايده ب

ليه سوريه دروغ و دغلبازی عظيمی را که واشينگتن پيرامون جنگ  توسط اياالت متحده عهجنگ تجاوزکارانۀ آيند

موفقيت چنين . عليه تروريسم گره زده است نشان می دھد، و رسانه ھای فرمانبردار از آن پشتيبانی می کنند

 و در حال حاضر ا عراق، ليبي-  سال به طول انجاميده، سقوط رژيم مدنی عرب١٢که اکنون بيش از » جنگی«

ت که با القاعده خصومت ورزيده اند، و تقويت جريان ھای اسالمگرای فاشيست و تروريست که اکنون به سوريه اس

 . خدمت می کنندامريکاعنوان سربازان مزدور مسلح به امپرياليسم 

ر رژيم يي و ھم پيمانانش از اين نيروھا برای اجرای طرح تغامريکاسم لي، مانند امروز در سوريه، امپرياادر ليبي

را   و گروه ھای ديگر از اين نوع) القاعده(کرده اند، به آنھا اسلحه و پول دادند و آنھا ) بخوانيد سوء استفاده(ستفاده ا

 .از پشتيبانی ھوائی در مغرب اسالمی برخوردار ساختند

 نفر توجيه می کنند، موجب مرگ ھزاران» بشر دوستانه«چنين مداخالتی را که مثل امروز در سوريه با اصطالح 

 .شده و کشورھا را به ويرانه تبديل کرده است
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به کار بستن اين تروريست ھا به عنوان ابزار سياست خارجی امپرياليسم الگوی بيانی ناب خود را در مالقات بين 

بندر بن سلطان رئيس اطالعات سعودی و . رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين و شاھزاده بندر بن سلطان نشان داد

 به پوتين بر اساس افشای پروندۀ اين مالقات، شاھزاده بندر بن سلطان. صلی بين واشينگتن و رياض استرابط ا

ازای قبول تعويض رژيم در سوريه، با او قرار داد نفت و گاز خواھد بست و بازی ھای  هپيشنھاد کرده است که ب

يات تروريستی توسط چچن ھا در امان المپيک زمستانی که سال آينده در سوچی برگزار خواھد شد از گزند عمل

او اظھار داشته است که اين گروه ھای تروريستی مبنی بر . ل او ھستندوخواھد ماند، به اين علت که تحت کنتر

 .منافع اياالت متحده و عربستان می توانند فعال شوند و يا از فعاليت آنھا جلوگيری به عمل بيايد

ر سوريه، با استفاده از القاعده و اکنون با مداخلۀ نظامی مستقيم بی آن که تحريکی مداخلۀ جنايتکارانۀ اياالت متحده د

صورت گرفته باشد، موجب احتمال گسترش آن به تمام منطقه و حتی در سطح جھانی خواھد بود، چنين وضعيتی 

ر اعماق د را )جايزۀ نوبل صلح( در دوران رياست جمھوری اوباما امريکاچشم انداز سقوط سياست خارجی 

 .تمايالت تبھکارانه ترسيم می کند

 :منبع 

http://www.mondialisation.ca/lalliance-entre-les-etats-unis-et-al-qaida-en-syrie-et-

limposture-de-la-guerre-contre-le-terrorisme/5348925 
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