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   تی يری ميسان:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ نومبر ١٧

   »زير چشمان ما«

  پنجاه و نھمين واقعه نگاری سياست بين المللی

  حقيقت به عنوان شرط پيروزی
» رژيم«سال گذشته در سوريه چه می گذرد؟ بر اساس گزارشات رسانه ھای ناتو و شورای ھمکاری خليج، از سه  

که بر اساس برخی » رژيم«با اين وجود به دليل پشتيبانی مردم از . انقالب دموکراتيک مردم سوريه را سرکوب می کند

واقعيت چيز . بيری در تضاد قرار می گيرد درصد از جمعيت کشور بوده، با چنين تع٩٠ تا ٦٠گمانه زنی ھا بين 

. ناتو و شورای ھمکاری خليج پی در پی جنگ نسل چھارم و سپس جنگ از نوع نيکاراگوئه را باختند: ديگری است 

 شھروند ١٢٠٠٠٠آنھا ھستند، و تنھا آنھا ھستند که سازماندھی و تأمين مالی روندی را به عھده داشتند که به کشتار 

  .سوری انجاميد

  

قدرت ھای ناتو و شورای . يکی از موضوعات در تدارک گردھمآئی ژنو به رشتۀ تحرير درآوردن تاريخ سوريه است

ھمکاری خليج بر آن ھستند تا تعبير خود را از رويدادھای سوريه به اذھان بين المللی تحميل کنند، يعنی تعبيری که 

 از ھمين رو، ناگھان سيلی از مقاالت و گزارشات خالصه گو .موجب برتری قاطعانۀ آنھا دور ميز مذاکرات خواھد شد

  .و مرور کنندۀ رويدادھای جنگ سوريه در رسانه ھای غربی و خليج به راه افتاد

» رژيم بشار«واقع شده و » بھار عرب«غربی ھا و شورای ھمکاری خليج مدعی ھستند که بحران سوريه در ادامۀ 

و تحت چنين وضعيتی بود که ناتو و شورای ھمکاری خليج .  کرده استخواست ھای دموکراتيک مردم را سرکوب

  .برای حفاظت از شھروندان سوريه مداخله کردند

تخريب  برای ٢٠٠١مبر سپت ١٥اياالت متحده طی گردھمآئی در کمپ ديويد به تاريخ : ولی واقعيت چيز ديگری است 

تيبانی از تروريسم متھم کردند، و بر آن شدند تا سوريه  سوريه را به جرم پش٢٠٠٣مبر  دس١٢. سوريه طرح ريزی کرد

 را در شورای امنيت به تصويب رساندند و سپس نخست ١٥٥٩را به ورطۀ جنگ بکشانند و بر اين اساس قطعنامۀ 

با .  اين عمل تروريستی را به رئيس جمھور سوريه بشار االسد نسبت دادندوزير اسبق لبنان را به قتل رساندند و متعاقباً 

 اساس آنھا نيز بر. ئی ھا راه اندازی جنگ را به بريتانيا و فرانسه واگذار کردندامريکاشکت خوردن اين سناريو، 

بروری اياالت متحده از قاھره و در آغاز ف.  برای انجام چنين مأموريتی آماده شدند٢٠١٢مبر  نو٢توافقنامۀ النکستر در 

  . چراغ سبز آغاز عمليات را روشن کرد٢٠١١

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  جنگ چھارمين نسل : ٢٠١٢  جوالی- ٢٠١١بروریف

 به تسلط آنھا  ماه، ناتو و شورای ھمکاری خليج جنگ نسل چھارم را راه اندازی کردند که کامالً ١٥از اين تاريخ و طی 

بر اين اساس بود که به تمام جھان و به انضمام مردم سوريه وانمود کردند که در . به رسانه ھای بزرگ تکيه داشت

.  نفر شرکت نکرده بودند٥٠٠٠گسترده ترين تظاھرات بيش از در يه تمام مردم به پا خاسته اند، در حالی که سور

عالوه بر اين از طريق عمليات کوماندوئی و تيراندازان ماھر، به شکلی صحنه آرائی کردند که گوئی دولت در اشکال 

، پس از سقوط امارات اسالمی در ٢٠١٢ اپريل- چ ماربا اين وجود، طی. خونبار قيام دموکراتيک را سرکوب می کند

بابا عمرو، نيکال سرکوزی برای بيرون کشيدن نيروھای فرانسوی وارد مذاکره شد، در حالی که طی ماه می مردم 

 واشينگتن در گردھمآئی ژنو به شکست خود جوننون شدند، و طی ظمسوريه نيز اندک اندک به گزارشات الجزيره 

  .اعتراف کرد

 نفر از آنھا در بابا عمرو به اسارت ٣٠٠٠که ( اين دوران، مبارزان يا متشکل از تکفيريست ھای سوريه بودند طی

در . يم بلحاج تعلق داشتند به فرماندھی عبدالحکاو يا به طيف مزدوران خارجی و به ويژه اعضای القاعدۀ ليبي) درآمدند

 آموزش ديده و عملياتی ویمجموع، اين مبارزان ارتش آزاد سوريه را تشکيل دادند که توسط افسران بريتانيائی و فرانس

  .شده بودند، و در عين حال ترکيه نيز امور لوژيستيک را به عھده داشت

  

  جنگ از نوع نيکاراگوئه : ٢٠١٣ گست ا– ٢٠١٢ جوالی

بيوس به عنوان وزير امور خارجه اسوآ ھوالند برای رياست جمھوری فرانسه و گزينش صھيونيست لوران فانتخاب فران

سفير، و (با تکيه به سازمان سيا ژنرال ديويد پتروس و به کارشناسی رابرت فورد . موجب تداوم و تشديد جنگ شد

را راه اندازی کرد، به انضمام گردآوری ، فرانسه جنگ تازه ای از نوع نيکاراگوئه )معاون قديمی جان نگروپونت

  .٢٠١٢ جوالی ٦در پاريس به تاريخ » دوستان سوريه«

 پس از فوراً . دو ھفته بعد، سوء قصد بزرگ سران ارتش را ھدف گرفت و اعضای شورای امنيت ملی را به قتل رساند

رانسه و بريتانيا به دمشق حمله  جھاد طلب خارجی، به پشتيبانی چند ھزار سوری با مشاورت ف٤٠٠٠٠اين رويداد، 

سوری ھا که تا اينجا منفعل باقی مانده بودند، به ارتش برای دفاع از . روز موعود برای حقيقت فرا رسيده بود. کردند

نگ در اشکال شقاوت آميز و مرگباری ادامه جپس از اين رويداد، . اری رساندندپايتخت و برای واپس زدن مھاجمان ي

  . نفر انجاميد١٠٠٠٠٠ی شدن يافت و به قربان

. طی اين مدت، اياالت متحده در حاشيه باقی ماند و اجازه داد که ھم پيمانانش به تکوين عمليات در محل ادامه دھند

حداکثر کاری که اياالت متحده انجام داد، فشار روی قطر و عربستان بود که تعداد جھاد طلبان به شکلی افزايش پيدا 

 و يمن نيز ااز ليبي. مراکز استخدام در تونس و افغانستان مستقر بود. فتدران الئيک به مخاطره بيضعيت مزدونکند که و

به ھمان شکلی که در . پل ھوائی ايجاد شده بود و ده ھا ھزار جھاد طلب را برای مردن به سوريه منتقل می کرد

مناطق « ولی از اين گروه ھا بيشتر برای حفظ نيکاراگوئه روی داد، سوری ھائی بودند که از آنھا پشتيبانی می کردند،

  .استفاده می کردند و نه برای مقابله با ارتش رسمی سوريه» آزاد شده

  

  شکست ناتو:  تا امروز ٢٠١٣ گستاز ا

با مشاھدۀ شکست جديد، قدرت ھای ناتو و شورای ھمکاری خليج بر آن شدند تا فراسوی وتوھای روسيه و چين در 

نند و جنايت تازه ای را سازماندھی کردند تا با نمادينه سازی آن مداخله به بھانۀ نجات جان شورای امنيت عمل ک
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 عمل کردند، با بمباران کشور کار رژيم سوريه را يکسره اشھروندان را توجيه ساخته و به ھمان شکلی که در ليبي

  .سازند

مبارزان مسلح از پادگان ھای . اندھی شد توسط ناتو سازم٢٠١٣ گست ا٢١يميائی غوطه طی کبر اين اساس، حملۀ 

 در مورد جنگ گزارش تھيه می کردند بسيج شدند تا از نظامی ترکيه به دمشق گسيل شدند و رسانه ھائی که معموالً 

  .فوق العاده ترين رويداد جنگ در سوريه گزارش تھيه کنند

فکر مسير ديگری باشد ه ن را مجبور کرد که بولی گسترش غير قابل پيشبينی ناوگان روسيه در سواحل مديترانه پنتاگو

و از دريای سرخ و استفاده از حريم ھوائی اردن و عربستان سعودی دست به حمله بزند، ولی اين راھکار موجب می 

بر اين اساس واشينگتن با قطع نظر از بر پا کردن جنگ در منطقه، .  وارد جنگ سازدشد که ھم پيمانان خود را مستقيماً 

  . مصمم شد٢سی اياالت متحده برای تشکيل گردھمآئی ژنو ديپلما

  

  ٢ژنو 

.  برگزار خواھد شد، و بايستی به سه سال جنگ پايان دھد٢٠١٤ جنوری طی در پايان ماه  که احتماالً ٢گردھمآئی ژنو 

 جنگ داخلی  خواھند گفت که سوريه از يکبر اساس تعبيراتی که در مورد اين رويدادھا منتشر خواھند کرد، احتماالً 

  .عبور کرده و پيروزمندانه از يک تجاوز خارجی بيرون آمده است

 نفر از اھالی سوريه و ده ھا ھزار جھاد طلب ١٢٠٠٠٠ول اين جنگ ھستند و گناه مرگ ؤرھبران غربی و خليج مس

  .روی دوش آنھا سنگينی می کند

   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٣مبر نو١٦

  

 


