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 در برابر واقعیات سرایی  افسانه: سوریه

 سهیمیمحمد 

، بعنوان بخشی از ۱۱۲۲در آن کشور شد در اوائل بهار   سوریه که منجر به جنگ داخلی  تحوالت داخلی

ظاهراً اصالحات  ۱۱۲۲آوریل  ۷تظاهر کنندگان تا تظاهرات   خواست اصلی. آغاز شد"  بهار عربی"

خواست تظاهر کنندگان به سمت  ۱۱۲۲آوریل  ۸از   ولی. دمکراتیک و برگزاری انتخابات آزاد بود

شهر سوریه برگزار  ۱۱تظاهرات در  ۱۱۲۲آوریل  ۱۱در . سرنگونی رژیم سوریه حرکت کرد

 ۲۱۱۱کشتار حدود های مخالف دولت سوریه ادعا میکنند، این ارتش سوریه بود که با  آنطور که نیرو .شد

در این مقاله . مبارزات مسالمت آمیز را تبدیل به نبرد نظامی کرد ۱۱۲۲  نفر از مردم تا پایان ماه مه

بهر حال صرف نظر از اینکه چه جناح و یا . قرار خواهد گرفت  این ادعا مورد بررسی و سقمصحت 

ها هزار، و احتماال  ادامه دارد، و ده را آغاز کرد، حقیقت این است که این جنگ هنوز  گروهی جنگ داخلی

  ها هزار پناهنده به اروپا فقط یکی ، که هجوم صد ها نفر آواره اند، و میلیون ها هزار نفر در آن کشته شده صد

 . های آن میباشد از نشانه

درصد جمعیت سوریه  ۷۱که حدود  درصد سوریه توسط ارتش آن کنترل میشود ۰۱در حال حاضر حدود 

همانطور که در این مقاله بحث . های مختلف مخالف ، و مابقی آن توسط گروهمیکنند  در آن مناطق زندگی

های رادیکال سنّی مورد حمایت عربستان  خواهد شد، اکثریت قریب به اتفاق نیروهای مخالف تروریست

در این مقاله شواهدی از منابع . باشندسعودی، متحدان عرب آن در ناحیه خلیج فارس، ترکیه، و غرب می

های غرب و متحدان آنها و همچنین  معتبر مورد بحث قرار خواهند گرفت که نشان میدهند، بر خالف ادعا

، که از گسترش هژمونی آمریکا و غرب بر کل جهان حمایت می کنند با آنها" همسو"  اپوزیسیون ایرانی

 . ای بیش نیستند افسانه" وریهارتش آزاد س"و  " معتدل"های  وجود نیرو

و منافع و   و ارتباط آن با امنیت ملی سوریه  ای در باره جنگ داخلی مقالهنگارنده  ۱۱۲۳سپتامبر  ۳در 

 :در آن مقاله نگارنده چنین نوشت. کشور منتشر کرد  مصالح ملی

دارای منافع و مصالحی است که بر طبق تعریف  -کوچک یا بزرگ، ثروتمند یا فقیر  -هر کشوری "

در مورد ایران، بعنوان مثال، امنیت خلیج فارس، . مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم بر آن کشور میباشند

همسایه ایران که های  های سیاسی در کشور تولید بهینه منابع طبیعی بخصوص نفت و گاز، و وجود نظام

رضی ایران نداشته باشند هم به مصلحت  ا برای کشور ما مساله ساز نباشند و چشم داشتی به تمامیّت

ایران، چه جمهوری اسالمی در ایران حکومت کند، چه رژیم   کشور هستند، و هم از منافع ملی

المللی، هیچ  بیندر عین حال، با توجه به اوضاع . شاهنشاهی، چه یک جمهوری دموکراتیک خلق

تواند خودرا از بقیه جهان، و دستکم از منطقه خود، جدا کرده و به تحوالت  کشوری، از جمله ایران، نمی

کنیم و نتایج  که به بحران سوریه نگاه می  بنا بر این وقتی. منطقه بصورت یک موضوع ایزوله نگاه کند

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/166360.php
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ما در مقابل "از زاویه بسیار تنگ   هارا نهآنرا برای کشور خود در نظر میگیریم، باید آن  احتمالی

ایران، و سرنوشت آینده آن در منطقه بحران   بلکه در رابطه با منافع و مصالح ملی" جمهوری اسالمی،

  بگیریمه در نظرزده خاور میان

فرض کنیم که در ایران یک نظام کامال : را در نظر بگیریم  برای روشنتر شدن مساله یک وضعیت فرضی

است، و فقط   های خارجی مستقل از قدرت  اتیک و مردمی وجود دارد که دارای یک سیاست خارجیدمکر

آنوقت از خود . مانند شرایط کنونی است  بقیه خاورمیانه  ایران است، ولی  مصالح و منافع ملی  در پی

در سوریه [ راناز طریق حل دیپلماتیک بح  یعنی]آیا گذر به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز : بپرسیم

، [و پیروزی نظامی مخالفین]کشور ما است، یا نظامی که به زور اسلحه   به سود مصالح و منافع ملی

مثل   های خاورمیانه ترین کشور های تروریستی است که توسط مرتجع ای که در دست گروه آنهم اسلحه

   عربستان و قطر در اختیار آنها قرار گرفته است؟

المللی با  های بین آیا برگزاری انتخابات آزاد در سوریه به سرپرستی سازمان: کنیم تر مساله را ساده

ایران است، یا روی کار آمدن یک حکومت ارتجاعی تابع عربستان که بزور   اعتبار به نفع مصالح ملی

 "اسلحه و پول عربستان، قطر، و آمریکا بر سر کار بیاید

تحول مهم در   سه  رد بحث قرار گرفتند هنوز کامال مطرح هستند، ولیسٔواالتی که در باال و در آن مقاله مو

تحول، اول، توافق   این سه. این سٔواالت را باردیگر به وضوح نشان دادند  های گذشته اهمیت حیاتی ماه

؛ دوم، ورود نیروهای مسلّح روسیه به جنگ در سوریه، و سوم شدت ۱+۲های  ای بین ایران و کشور هسته

از افسران ارشد سپاه   رگیری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در سوریه و کشته شدن برخییافتن د

هدف این مقاله تحلیل شرایط کنونی در چهارچوب رابطه آنها با امنیت و . پاسداران در آنجا، میباشند

 . کشور میباشد  مصالح ملی

. است در ارتباط با واقعیات کنونی منطقه و بخصوص سوریه  تحلیل این مقاله در باره اوضاع کنونی بحثی

تاکید بر شرایط  -- با توجه به شرایط کنونی خاور میانه: به عبارت دیگر، سوال استراتژیک چنین است

نگارنده پاسخ این سوال به گمان  کشور در کجا قرار دارند؟  و مصالح ملی  امنیت ملی  -- کنونی است

سرنگونی جمهوری اسالمی حالل همه "نمیتواند شعار چپ و راست افراطی اپوزیسیون ایران باشد که 

به جمهوری اسالمی ندارند   های تروریستی در سوریه و عراق ربطی تنها گروه  نهچراکه " مشکالت است،

حتی اگر این ادعای دایی جان ناپلئونی که  و در حقیقت دشمن هم ایران و هم جمهوری اسالمی هستند، بلکه

در حال سرنگونی بودن شعار   ادعای عملی درست بود،" همه چیز زیر سر جمهوری اسالمی است"

شود امید به   عملی در کوتاه مدتتمام آنهائی که باور دارند که این شعار میتواند . حاضر تخیلی بیش نیست

دارند که نگارنده آنرا ( جنگ های به اصطالح عادالنه)و دخالت به اصطالح بشردوستانه   دخالت خارجی

میکنند خود باید تصمیم بگیرند   مردم ما که در ایران زندگی. کند بدون تردید و هیچگونه اما و اگر رّد می

 .که چگونه نظام سیاسی را به سوی دموکراسی پیش برند
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ها و  های مرتجع عرب خاور میانه در حال انتشار اغراق غرب و کشور   اپوزیسیون طرفدار جنگ و حامی

برای تنویر افکار "های متعلق به خود هستند و در نتیجه  نظیری در باره سوریه در وبسایت های بی دروغ

 .الزم است مروری به این حقایق داشته باشیم --آنطور که در ایران گفته میشود  --"  عمومی

این مقاله  .موجود هستند  آن به رنگ آبی   دی اف  ت نگارنده، منابع مورد استفاده در پیمانند تمامی مقاال

 .حاصل تحقیقات چند ماه میباشد

 در سوریه  حکومت آقای بشار األسد و مداخله خارجی

 .در آغاز الزم است به چند نکته مهم اشاره شود تا روشن شود که نگارنده در کجا ایستاده است

 .است ها در سوریه نگارنده مخالف مداخله تمام کشوراول، 

توان حمایت جمهوری  نمی  ولی. دوم، نگارنده مخالف مداخله جمهوری اسالمی در سوریه بود و هست

های دیگر را که در واقع قبل  اسالمی از دولت آقای بشار األسد را محکوم نمود، بدون اینکه دخالت کشور

اگر حمایت از یک دولت متحد  .به مداخله پرداختند را محکوم ننموداز جمهوری اسالمی در سوریه 

آمریکا و هر دولت دیگری را هم فرا می گیرد که از متحدان خود حمایت  ،محکوم است، این محکومیت

 .، داستان همه یا هیچ استمحکومیت  داستان .می کند

، و ترکیه اولین کشورهأیی بودند که به مداخله در سوریه  عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی

را که نگارنده  ۱۱۲۰، در دانشگاه هاروارد در اکتبر صحبت آقای جو بایدن، معاون آقای اوباما. پرداختند

 :در اینجا عیناً دوباره نقل میشود ذکر نمود  در یک مقاله قبلی

ها  ترک. بزرگترین معضل ما متحدان ما بود؛ متحدان ما در منطقه بزرگترین مساله ما در سوریه هستند"

سعودی . با اردوغان دارم، که اخیراً وقت زیادی را با او گذراندم  الیبودند و من رابطه ع  دوستان بزرگی

اسد را [ -بشار ال]اینها آنقدر مصمم بودند که  ها، اماراتی ها، دیگران، همینطور؛ اینها چه کار میکردند؟

ن دالر ها میلیو از قدرت پایین بکشند که یک جنگ نیابتی بین سنی و شیعه داشتند؛ چه کار میکنند؟ آنها صد

ها و  منتها آنهائی که پول که حاضر بود با اسد بجنگد دادند،  ها هزار تن اسلحه را به هر کسی پول و ده

های تندرو رادیکال از مناطق مختلف دنیا  نصرت، القاعده، و جهادی[  جبهه]اسلحه را دریافت میکردند 

کجا [ پول و اسلحه]تمامی آنها . بیندازید[ بدان جا]  کنم، نگاهی کنید که من اغراق می اگر تصور می .بودند

  ای ال   ای اس  رفتند؟ پس حاال چه اتفاقی داره میافتد؟ ناگهان همه در حال بیدار شدن هستند که این گروه،

و از آنجا بیرون انداخته شد، قلمرو در غرب، ببخشید، در شرق  که همان القاعده در عراق بود، [داعش]

آورد، با ال نصرت، که ما در همان اوائل آنرا یک گروه تروریستی اعالم کرده  سوریه برای کنترل بدست

خوب، چه . و ما نتوانستیم که یاران خودرا متقاعد کنیم که دیگر از آنها حمایت نکنند بودیم، همکاری کرد،

همه ]ند بین اتفقافی افتاد؟ حاال، بطور ناگهانی، و من قصدم این نیست که دروغ ببافم، همه خدا را می

یک ائتالفی از متحدان سنی ما تشکیل داده [ اوباما]حاال، پرزیدنت [. فهمند که خطر داعش چیست می

اینکار  تواند دوباره به یک ملت مسلمان مانند یک حمله کننده وارد شود؛ بخاطر اینکه آمریکا نمیاست، 

https://www.youtube.com/watch?v=fLYTG2kCUu0
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/01/191430.php
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ی اولین بار چه دستاوردی داریم؟ های دیگر انجام شود؛ پس، برا ها با حمله بر سنی باید به رهبری سنی

در " معتدل"نیروهای ]عربستان سعودی جریان پول را به آنها متوقف کرد؛ عربستان به ما اجازه آموزش 

ها کمک  را در خاک خود داده است؛ قطری[ قرارداد ما با آنها] ۲۱تحت بند [ جنگند سوریه که با دولت می

من   اند، و ترک ها، پرزیدنت اردوغان، ایشان دوست قدیمی کردهخودرا به تندترین عناصر رادیکال قطع 

از [ های داعش از تروریست] ما اجازه دادیم تعداد زیادی. بود[ آمریکا] حق با شما"هستند، به من گفت که 

با سوریه که از آنجا نیروهای داعش وارد ]میکنند که مرز خود   و حاال دارند سعی" ،ترکیه عبور کنند

 ".ببندند[ شوند راسوریه می

گویند که داعش همان القاعده در عراق بود که بعد از هجوم  توجه کنند که آقای بایدن می  خوانندگان گرامی

عربستان سعودی، قطر،  -گویند این متحدان آمریکا  ایشان می. بوجود آمد ۱۱۱۳آمریکا به عراق در سال 

قیه تروریست هارا با پول و اسلحه حمایت بودند که داعش و ب -، و ترکیه  امارات متحده عربی

ایشان . های دمکراتیک نگفتند و یا نیرو" ارتش آزاد سوریه"ایشان حتی یک کلمه راجع به .میکردند

 .کند های مسلمان حمله می همچنین قبول کردند که آمریکا به کشور

رئیس جمهور "که به درخواست  عربستان سعودی ادعا داردبرای توجیه مداخله خود در یمن، سوم، 

اگر این توجیه قابل قبول . ، به مداخله پرداخته استعآقای عبد ربه منصور هادی دنبو  آن، یعنی" قانونی

است، توجیه دفاع جمهوری اسالمی و روسیه از دولت آقای اسد نیز قابل قبول است، چون هر دو 

بدرخواست آن دولت، که هنوز از طرف سازمان ملل متحد بعنوان دولت قانونی سوریه به رسمیت شناخته 

در عین حال، جمهوری اسالمی و . شود یک بام و دو هوا نمی. ندشود، به آن کشور نیرو فرستاده ا می

هدف از بیان این واقعیت حمایت از مداخله در . دفاعی دوجانبه با هم دارند  سوریه یک قرارداد رسمی

  ای آن، و همچنین اپوزیسیون ایرانی های دوگانه غرب و متحدان منطقه ه به معیارسوریه نیست، بلکه اشار

  .آنها میباشد  حامی

شود این است که دوران ریاست جمهوری آقای منصور هادی به  نمی  نکته ایکه در باره آن اصال صحبتی

بعد اعالم شد که  .برگزار کندایشان حاضر نبود انتخابات برای انتخاب جانشین خود   اتمام رسیده بود، ولی

به  رو به همین دلیل در یمن شورش شد که ایشان را مجبو ،ریاست جمهوری ایشان یکسال تمدید شده است

خائنانه از عربستان   در نتیجه ایشان حتی رئیس جمهور یمن هم نیست، ولی. فرار به عربستان نمود

 .شیفته ما سنگ چنین خائنی را بر سینه میزند-اپوزیسیون غرب. خواست که به کشور خود حمله کند

شکی نیست که جمهوری اسالمی با حمایت از دولت نوری المالکی، که دولتی فاسد و ضّد سنی چهارم، 

به گمان نگارنده، و بر خالف ،  ولی. بخشی از مردم سنّی عراق با دولت مرکزی دامن زد مخالفتبود، به 

این عربستان سعودی بود که تصور مینمود که  " ما در برابر جمهوری اسالمی،"  عقیده اپوزیسیون ایرانی

هالل "هللا لبنان را تضعیف خواهد کرد، و  با سرنگونی دولت آقای اسد هم جمهوری اسالمی و هم حزب

که  روسیه اینچنین از دولت سوریه حمایت کردند  نمیحاکمان عربستان تصور . را خواهد شکست" شیعه

های کمر شکن اقتصادی بود  ترین تحریم جمهوری اسالمی، با توجه به اینکه تحت شدید و یا  خواهد کرد، 

http://www.wsj.com/articles/saudi-foreign-minister-says-his-country-not-at-war-with-iran-1428843809
http://int.icej.org/news/headlines/iran-syria-enter-mutual-defense-pact
http://www.reuters.com/article/us-yemen-assassination-idUSBREA0K13420140121#7HCi935LxmfwDffs.97
http://www.reuters.com/article/us-yemen-assassination-idUSBREA0K13420140121#7HCi935LxmfwDffs.97
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هللا لبنان مداخله این  قادر خواهد بود که به حمایت خود از دولت سوریه برای بلند مدت ادامه دهد، و حزب

  .یه خواهد نمود، محاسبات استراتژیکی کامال غلطچنین نیرومندی در سور

  خارج از کشور  مذهبی -- سخنی با دوستان و همفکران ملی

مذهبی فعالیت می کنند نیز دائما  --خارج از کشور که تحت عنوان نیروهای ملیفعاالن سیاسی برخی از 

بخشی از را محکوم می کنند، بدون آن که حداقل در سوریه فقط مداخالت و حضور جمهوری اسالمی 

های وحشتناک غرب و متحدان آن در  های غیر قانونی و سیاست های خودرا به انتقاد از مداخله نوشته

که   بنگرید اینو  این بعنوان نمونه به . اختصاص دهند  -- دولت های عربی، ترکیه و اسرائیل  -- منطقه

شکی نیست که  .توسط روزنامه نگاری منتشر شده است که نگارنده برای ایشان احترام بسیاری قائل است

جمهوری اسالمی و افشاگری در باره نقض سیستماتیک حقوق بشر در   سیاست خارجیاز  درست انتقاد 

های سال است که این وظیفه را در مقاالت  است، که نگارنده خود سال  ایران وظیفه هر ایران دوستی

، انتقاد  ولی. آخرین نمونه آن میباشد در وبسایت نشنال اینترست این مقالهانگلیسی خود انجام میدهد، که 

بر   اوضاع وحشتناک کنونی در خاورمیانه  ، آنهم در حالیکه مسئولیت اصلی از سیاست خارجی یکسویه

 --آب به آسیای دشمنان ایران  تنها مفید نیست، بلکه  گردن غرب و متحدان مرتجع آن در منطقه میباشد، نه

  .میریزد –فقط نظام والیت فقیه   نه

مذهبی و چهره های  --ملی تفکر به آثار بنیانگذاران  کند که پیشنهاد می  مذهبی - نگارنده بدوستان ملی

نظر آنها درباره آمریکا، اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه چه  .دوباره داشته باشند  نگاهیشاخص آنها 

مهندس طالقانی و هللا سید محمود  آیت ،بازرگانمهندس مهدی   ،شریعتی  زنده یادان دکتر علیبود؟ آیا 

، و سوریه  ، اگر اکنون در قید حیات بودند، درباره هجوم غرب به افغانستان، عراق، لیبیسحابیهللا  عزت

خارج از   مذهبی -- اندیشیدند؟ برای نگارنده تصور اینکه این بزرگواران، مانند دوستان ملیچگونه می

نظر آقای دکتر ابراهیم یزدی درباره اوضاع . کشور، درباره این جنایات سکوت میکردند غیر ممکن است

های  خارج از کشور یا خودرا شاگردان و دنباله رو تفکر چهره  مذهبی - کنونی چیست؟ دوستان ملی

است، مواضع آنها باید نماینده تفکر آن بزرگواران باشد   اگر اولی. میدانند، و یا خیر  مذهبی-- برجسته ملی

ا اعالم است، باید آنر  اگر دومی. فقط یکطرف  داشتند، نهکه دستکم به انتقاد منصفانه از همه خاطیان باور 

  .کنند

اگر فقط عکس های آن بزرگوران را باالی . بودن باید معنایی داشته باشد" ملی"ادعای  بگمان نگارنده

اگر به آن بزرگواران جفا کرده ایم، و از نام آنها استفاده کنیم، اما براه دیگری برویم،  بگذاریم وبسایتمان

کجا بزرگمردی چون مهندس عزت هللا سحابی   .امتناع کندنگارنده بخواهد از توصیف شدیدتر این استفاده 

طرفداران دخالت به اصطالح بشر دوستانه که بجز  ،جنگ طلب ها -- که باید با همهگفت و یا نوشت 

مدافعان تحریم اقتصادی ایران، مشوقان پول گرفتن ویرانی و نکبت حاصلی برای منطقه ما نداشته است، 

 -- از آقایان مقیم پاریس که تحت عنوان ملی  ، که یکیکار کرد --تجزیه طلب ها و از دولت های خارجی، 

http://www.radiozamaneh.com/245551
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-a05269ad4c.html
http://nationalinterest.org/feature/irans-deep-state-has-the-most-lose-opening-the-west-14297
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مذهبی درباره گروه های تجزیه طلب سکوت  -- ؟ آیا بزرگان ملی کند ترویج می ،کند فعالیت می  مذهبی

 تروریستی گروه های تروریست به اصطالح ایرانی را محکوم نمیکردند؟ عملیات میکردند؟ آیا 

 نظر ایشان راجع به آمریکا و اسرائیل چه بود؟خرج کردن برای چیست؟   اینهمه از زنده یاد دکتر شریعتی

در  ۲۳۳۱آذر  ۲۱دانشجوی شهید   از سه  برادر همسر ایشان، مرحوم مهدی شریعت رضوی، یکی

دشمنی کورکورانه با . و سفر آقای ریچارد نیکسون به ایران بود  انگلیسی-اعتراض به کودتای امریکائی

اسرائیل و اسلحه و پول در اختیار رهبران حماس قرار دادن که همیشه با رهبران فاسد عرب بر ضّد ایران 

وضوع است و انتقاد صحیح و ایران صدمه میزند، یک م  اند و فقط به مصالح و منافع ملی همصدا شده

درصد  ۳۷ حتیآخرین آمار نشان میدهد که . مستند در ارتباط با نقض حقوق فلسطینیان موضوعی دیگر

های  نقد  مذهبی-- همفکران ملیاگر دوستان و  .مردم آمریکا از اعمال تحریم بر ضّد اسرائیل حمایت میکنند

را در رابطه با این موضوع اشتباه میدانند، آنرا صریحاً اعالم کنند تا بشود در باره آن بحث   دکتر شریعتی

دکتر ابراهیم یزدی هم همیشه نگران . و هستند مذهبی نگران تجزیه ایران بودند --بزرگان ملی  .نمود

 --چرا این نگرانی هیچ بازتابی در نوشته های نیروهای ملی . ندتجزیه ایران توسط توطئه خارجی بوده ا

 مذهبی مقیم خارج ندارد؟

 تضاد در گفتار

تمام مسائل و مشکالت خاور میانه را به جمهوری " ما در برابر جمهوری اسالمی"  اپوزیسیون ایرانی

بیشماری را مرتکب شده شکی نیست که نظام دیکتاتوری جمهوری اسالمی جنایات  .اسالمی نسبت میدهد

این نگاه نیز که مسبب هر   ولی. نقش داشته است  نیز در بوجود آوردن شرایط کنونی خاورمیانه و ،است

ها نیز چنین  تنها منطبق بر واقعیات نیست که حتی غربی  در خاور میانه جمهوری اسالمی است نه  اتفاقی

  .دیگری در چنین ادعا هایی دارد  ادعایی ندارند، بلکه نشان از یک تضاد اساسی

آنقدر  های اقتصادی تاریخ قرار داشت،  اگر جمهوری اسالمی، آنهم در شرایطی که تحت شدیدترین تحریم

است، پس باید فاتحه ایجاد یک حکومت   های کنونی خاورمیانه قدرتمند است که مسول تمامی جنگ

ا یک نظام ها سال خواند، چون چنین حکومت قدرتمندی را نمیتوان ب دمکراتیک در ایران را برای ده

البته واضح است که آن هموطنانی که در همه موضوعات سایه جمهوری . دمکراتیک جایگزین نمود

اسالمی را مییابند امیدوارند که با اینچنین موضع گیری غرب سرانجام مجاب شود که باید به زور 

داشته باشد، و   نهکه کوچکترین دانشی درباره خاورمیا  جمهوری اسالمی را سرنگون کند، وگرنه هر کسی

های اسرائیل و عربستان و  در اینترنت زده باشد خواهد دید که بجز البی  اجمالی" گشت"یا حتی یک 

 .حامیان نئوکان آنها هیچ کارشناسی چنین نظری را ندارد

های بسیاری  در حقیقت ضعف --جمهوری اسالمی آنقدر قدرتمند است   نه. واقعیت اما چیز دیگری است

جمهوری اسالمی فقط یک بازیگر از میان . مسول اوضاع کنونی خاور میانه استبه تنهایی   و نه --دارد 

بازیگر دیگر عربستان، کویت، امارات، ترکیه، اردن، اسرائیل، چین،  ۲۲است؛  خاور میانه بازیگر ۲۱

 .روسیه، آمریکا، فرانسه و بریتانیا هستند

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4734987,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4734987,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4734987,00.html
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فقط دخالت جمهوری اسالمی و روسیه را در سوریه محکوم  اند آنهائی که از غرب فرشته نجات ساخته

و  بریتانیا، و همچنین آمریکا، فرانسه، ترکیه،میکنند، و در باره نقش عربستان، متحدان آن در منطقه، 

از کنار آن با نوشتن یک و یا دو جمله بدون سروصدا " شرمسارانه"اسرائیل یا سکوت میکنند، و یا 

 .باید مداخله هر دو طرف را محکوم نمود. شود یک بام و دو هوا نمی. میگذرند

 جمهوری اسالمی، عراق، سوریه و لبنان

" ما در مقابل جمهوری اسالمی"از هموطنان که هر موضوعی را از دریچه   به نظر نگارنده برخی

بینند، درباره اهداف استراتژیک حاکمیت در عراق، سوریه و لبنان اشتباه میکنند، و تمامی آنرا یکسان  می

 . اهداف حاکمیت در عراق با سوریه و لبنان متفاوت است. اینطور نیست. تصور میکنند

بنا بر این هدف . در عراق کنترل دولت مرکزی در اختیار شیعیان است، و تا آینده دور اینطور خواهد ماند

دولت مرکزی است، و تا زمانیکه نخست وزیر و دولت عراق  پشتیبانی از حاکمیت ایران در عراق 

دقیقا به همین . اشته باشدآن پست را د  موضع متخاصم در برابر ایران نگیرند، آنقدر مهم نیست که چه کسی

و در گذشته با سازمان سیا طرفدار آمریکا است   دلیل است که جمهوری اسالمی با ایاد عالوی، که شیعه

مخالف است، چون آقای [ دست داشته است ۲۹۹۱در سال و در بمب گذاری در بغداد ] کرده است کار می

، اینجا، اینجا ،اینجابعنوان مثال،  .مورد حمایت فرقه مجاهدین، و عالوی همیشه با ایران مخالف بوده است

لیاقت عراق واکنش   در عین حال، حاکمیت به برکناری نوری المالکی، نخست وزیر بی .  را ببینید اینجا و

 . شدیدی نشان نداد

بر مصالح و   جمهوری اسالمی بدلیل دشمنی خود با اسرائیل، که به عقیده نگارنده ضربات بزرگی  ولی

ایران وارد کرده است، و همچنین ترس خود از اسرائیل، به سوریه و لبنان به عنوان عمق   منافع ملی

یک نظام   یوالیت فقیه است و حام  نگارنده مخالف دیکتاتوری مذهبی. نگرد استراتژیک خود می

حتی اگر با  . ترس حاکمیت از حمله اسرائیل به ایران بدون اساس نیستمعتقد است که    ولیدمکراتیک، 

به دشمنی ایدئولوژیک خود با اسرائیل یکشبه پایان دهد، احتمال حمله اسرائیل ایران یک معجزه حاکمیت 

و توسعه طلبی افراطی به ایران تا آینده دور وجود دارد، چون اسرائیل هر چه بیشتر به سوی راستگرایی 

در آخرین سفر آقای  .در باره ظهور فاشیسم وجود دارد  نگرانیبطوری که حتی در خود اسرائیل  ،میرود

های  که انضمام غیر قانونی بلندی خواست کردایشان از پرزیدنت اوباما دربنیامین نتانیاهو به آمریکا 

ضمیمه اسرائیل شده  ۲۹۸۲در اشغال و از سال  ۲۹۱۷های سوریه هستند و از سال  جوالن، که سرزمین

اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس که در دنباله این . به رسمیت بشناسد  های خاورمیانه اند، را به دلیل جنگ

ای  مقاله مطرح خواهند شد بخوبی نشان میدهند که این تقاضای آقای نتانیاهو در راستای سیاست محرمانه

 .دنبال میشود ۱۱۱۱است که دستکم از سال 

های کوچک  کشورخواهد که یا تکه تکه شده و به  ای را می اسرائیل خاور میانهبر  راست افراطی حاکم 

بسیار ضعیف که دائماً با یکدیگر در حال جنگ هستند تقسیم شده باشد، و یا رژیم هایی نظیر رژیم محمد 

در نتیجه حتی اگر ایران یکشبه  .رضا شاه، ملک عبدهللّا اردن و عربستان سعودی بر ناحیه حکومت کنند

http://www.newyorker.com/magazine/2005/01/24/a-man-of-the-shadows
http://www.newyorker.com/magazine/2005/01/24/a-man-of-the-shadows
http://www.newyorker.com/magazine/2005/01/24/a-man-of-the-shadows
http://www.africaspeaks.com/blog/?p=250
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A13981-2004Jul25.html
http://news.sky.com/story/1450412/iran-involvement-in-iraq-unacceptable
http://www.nbcnews.com/id/6716176/ns/world_news-mideast_n_africa/t/iraq-defense-chief-iran-number-one-enemy/
http://www.spiegel.de/international/world/ayad-allawi-interview-about-iraqi-election-and-american-interference-a-966568.html
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.534791
http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/report-netanyahu-asked-obama-to-recognize-the-golan-heights/2015/11/11/
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راست افراطی حاکم بر غربی عمل کند،  های مستقل از قدرت  ترین کشور منطقه نیز شود ولی دمکراتیک

بگذریم که مرحوم یتزاک رابین، نخست  .اسرائیل هنوز ایران را دشمن استراتژیک خود خواهد پنداشت

بعد از قرارداد اسلو ایران را یک شبه تبدیل به  ۲۹۹۳وزیر اسرائیل از حزب کارگر بود که در سال 

وگرنه بیاد داشته باشیم که دو کشور ، ن نیز بدان لبیک گفتبزرگترین دشمن اسرائیل نمود، که حاکمیت ایرا

از آنها   ، که یکیدو کارشناس برجسته اسرائیلیاین تحلیل را که  .بودند ۲۹۸۱در دهه   دارای روابط مخفی

اند مطالعه کنید تا ببینید آنها در باره این موضوع چه  نیروهای مسلّح آن است، نوشتهیک افسر ارشد 

 .گویند می

در صورت  قادر نیستند که  های مسلّح جمهوری اسالمی دارای عمق استراتژیک نیستند، یعنی چون نیرو

مستقیماً حمله کنند، جمهوری اسالمی حفظ دستکم بخشی از   حمله اسرائیل به ایران متقابالً به آن کشور

به همین دلیل است که . میداند  به لبنان دهد را حیاتی  شمال سوریه را که بدان امکان رابطه مستقیم زمینی

، جدای از نیروهای دولتی، بوجود آورده که در صورت سپاه قدس در سوریه یک نیروی نظامی مسلّح

این نظر  .کنار رفتن آقای اسد قادر خواهد بود حضور جمهوری اسالمی در بخش استراتژیک آنرا حفظ کند

 .غربی نیز دارند را کارشناسان

  غرب، رژیم های سکوالر، چپ گرا، و ملی  گرا، و گروه های تروریست سنّی

گرا و یا   غرب و بخصوص آمریکا مخالف هر گونه رژیم ملی: یک نکته باید در نهایت شفافیت ذکر شود

. مستقل از غرب باشد  های جهان سوم و یا در حال توسعه میباشد که دارای یک سیاست ملی چپ در کشور

مخالفت . ی داشته باشیمبه تاریخ قرن بیستم تا زمان کنون  اجمالی  است نگاهی  برای درک این موضوع کافی

در ( آلنده) اینده  مانند دولت سوسیالیست مرحوم سالوادورهای چپگرا در آمریکای التین،  آمریکا با نظام

دولت آقای دنیل در ونزوئال، ( چاوز) دولت آقای هوگو شاوزدر کوبا،  دولت آقای فیدل کستروشیلی، 

گرا   های ملی دولت ، و السالوادرانند های چپگرا در کشور هایی م گروهدر نیکاراگوئه، و  ارتگا و سندنیستا

های بسیار در آن  این مخالفت در بسیاری از مواقع منجر به کودتا. شناخته شده هستند  در این قاره همگی

های تعلیم دیده در  را ژنرال های فاشیستی نظامی در آنجا شد که رهبری آنها ها و روی کار آمدن نظام کشور

در عین حال مخالفت . ها هزار از شهروندان خودرا به قتل رساندند ها صد رژیم آن. آمریکا به عهده داشتند

همچنین نقش سازمان سیا در قتل پاتریس لومومبا رهبر آمریکا با ویتنام و الئوس را به یاد داشته باشیم، و 

در برابر رژیم چپ گرای قانونی  یوناس ساویمبی در آنگوال، و حمایت از گروه راست افراطی کنگو  ملی

 . در آنجا و قتل صدها هزار نفر از مردم بیگناه شد  آن که منجر به جنگ داخلی

مخالفت آمریکا با دولت مرحوم جمال عبدالناصر در مصر، دولت زنده یاد دکتر محمد مصّدق در ایران، 

را که در جنگ  دم سیهانوک در کامبوجوشاهزاده نربوتو در پاکستان، و دولت   دولت مرحوم ذوالفقار علی

. گرا بودند  ملی  بریم که همگیمانده بود و توسط آمریکا سرنگون شد را نیز از یاد ن  ویتنام بیطرف باقی

سرنگونی سیهانوک منجر به قدرت رسیدن دولت جنایتکار خمر روژ در آنجا شد که دستکم دو میلیون 

مخالفت آمریکا با رژیم آقای بشار األسد و پدر ایشان مرحوم حافظ األسد نیز  .کامبوجی را به قتل رساند

 .ریشه در همین نگرش دارد

http://mosaicmagazine.com/picks/2015/10/should-israel-try-to-topple-assad/
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-backs-battle-for-syrias-aleppo-with-proxies-ground-troops/2015/10/19/b8bec268-765f-11e5-a5e2-40d6b2ad18dd_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-backs-battle-for-syrias-aleppo-with-proxies-ground-troops/2015/10/19/b8bec268-765f-11e5-a5e2-40d6b2ad18dd_story.html
http://iranprimer.usip.org/blog/2015/jan/28/iran-region-iv-lebanons-hezbollah
http://iranprimer.usip.org/blog/2015/jan/28/iran-region-iv-lebanons-hezbollah
http://iranprimer.usip.org/blog/2015/jan/28/iran-region-iv-lebanons-hezbollah
http://iranprimer.usip.org/blog/2015/jan/28/iran-region-iv-lebanons-hezbollah
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/chile/
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol49no4/Castro_Obsession_10.htm
http://www.counterpunch.org/2013/07/30/why-did-washington-hate-hugo-chavez/
http://www.nytimes.com/1986/03/20/world/us-aid-to-the-contras-the-record-since-81.html
http://www.nytimes.com/1986/03/20/world/us-aid-to-the-contras-the-record-since-81.html
http://www.nytimes.com/1986/03/20/world/us-aid-to-the-contras-the-record-since-81.html
http://www.nytimes.com/1986/03/20/world/us-aid-to-the-contras-the-record-since-81.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A29546-2004Jun9.html
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/17/patrice-lumumba-50th-anniversary-assassination
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/17/patrice-lumumba-50th-anniversary-assassination
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/17/patrice-lumumba-50th-anniversary-assassination
http://fpif.org/jonas_savimbi_washingtons_freedom_fighter_africas_terrorist/
https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/norodom-sihanouk-dies-at-89-former-cambodian-king-led-country-through-decades-of-strife/2012/10/14/95dd23fa-d616-11df-8694-5a653f4d5a7a_story.html
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 نقش انرژی در بحران

خط لوله گاز از قطر به های غرب به هیچ وجه در باره آن صحبت نمیکنند، نقش  موضوعی که رسانه

ساخته خواهد شد که   این خط لوله در صورتی. و بقیه جهان غرب استبرای صادرات به اروپا  سوریه

تغییر  مسیر آن به ترکیهبعد از مخالفت دولت سوریه با این خط لوله، . رژیم کنونی سوریه سرنگون شود

این خط لوله متوقف کردن   نقش اصلی. ترین مناطق عراق باید عبور کند ثبات  آن مسیر از بی  داده شد، ولی

 .اهیم گشتبدین موضوع باز خو. و یا کاهش شدید صادرات گاز روسیه و ایران به اروپا است

  مقایسه بازیگران خاورمیانه

های عرب خلیج فارس در گذشته و یا  فرانسه، آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، و بقیه شیخ نشین

القاعده بود، داعش در   های سنّی رادیکال، مانند مجاهدین در افغانستان که ریشه اصلی حال به گروه

های اسالمی  نصرت، و گروه  جبهه  شاخه القاعده در سوریه یعنی جنگیدند، و سوریه می  زمانیکه در لیبی

  ، تسلیحاتی، و انسانی کمک مالی ، و ناحیه دریای خزر و آسیای مرکزی تندرو در بوسنیا، کوزوو، لیبی

 .کرده و میکنند

سرنگون و عراق را ( ۲۹۷۷در )، پاکستان  های سکوالر در افغانستان، لیبی آمریکا و متحدان آن رژیم

 . کرده، و تالش میکنند که رژیم سکوالر آقای بشار اسد در سوریه را نیز سرنگون کنند

ترکیه، عضو پیمان ناتو،   بر ضّد داعش در حال جنگ هستند، ولی  های ترکیه همگی عراق، سوریه، و کرد

 .و یا آشکار بوده است  های ترکیه در حال جنگ پنهانی بر ضّد دستکم سوریه و کرد

را برجا   مواضع داعش زیربنای سوریه را بمباران کرده و خسارت عظیمی به بهانه حمله بهریکا آم

 .گذاشته است

از همین موضوع استفاده کرده و مواضع   روسیه مواضع داعش را در سوریه بمباران کرده است، ولی

 .نیروهای تروریستی دیگر در سوریه را نیز مورد حمله قرار داده است

انجام این گروه که است کمترین کاری در منطقه از دخالت امریکا  "همسو"اپوزیسیون  کورکورانه حمایت

 "سازمان سرکوب"تاکنون همیشه خواهان حمله نظامی به سوریه و نابودی  ۱۱۲۲آنها از سال . داده است

 :از آنها چنین نوشت  بعنوان نمونه، یکی .آن کشور بودند - بخوانید نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی -

این کار نیازمند منهدم . به نظر من جامعه جهانی باید جلوی خشونت های دولتی در سوریه را بگیرد"

به نظر . نفر را کشته است ۱۱۱۱که تا کنون  کردن ماشین سرکوب حکومت قسی القلب بشار اسد است 

سنگین نظامی مانند تانک به من سیاست منطقه پرواز ممنوعه و همچنین جلوگیری از حضور ادوات 

خیابان ها  با توجه به تفاوت های سوریه و لیبی می تواند علیه حکومت اسد و متوقف کردن سیاست حمام 

 ".خون وی بکار آید

http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar-Turkey_pipeline
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حمایت کردند و نامه   همان گروه، همان هأییکه از دخالت به اصطالح بشردوستانه در لیبی ولی اکنون

یک بام و دو  .از مداخله روسیه در سوریه به شدت انتقاد می کنند امضا کردند،سپاس برای پرزیدنت اوباما 

 .شود هوا نمی

 ماهیت جنگ در سوریه

. های رژیم آقای اسد بمراتب مترقی تر از جمهوری اسالمی است از جنبه  الزم به یادآوری است که برخی

 مسیحیاناز ایشان، از قبیل  و قومی سوریه  های مذهبی و حمایت اقلیتعالوه بر ماهیت سکوالر این رژیم، 

های ایران حتی قادر نیستند مسجد خود در  و کرد ها، نیمی از کابینه ایشان سنّی هستند، در حالیکه سنّی

و همچنین وزیر و  ،در سوریه همیشه از آزادی پوشش برخوردار بوده خانم ها . تهران را داشته باشند

 .نماینده مجالس قبلی بوده و در مجلس کنونی حضور دارند
بین شیعه و سنّی جنگ سوریه کارزار  پس از آغاز جنگ،  از اندکیتصور نگارنده تا مدتی این بود که 

که در دانشگاه نظامی وست  بر طبق گزارش مرکز مبارزه با تروریسم. این تحلیل اشتباه بود  است، ولی

های سوریه نیز از دولت آقای اسد حمایت میکنند،  از سنّی  پوینت آمریکا قرار دارد، حتی بخش مهمی

 . ها که اکثریت عظیم نیروهای مخالف را تشکیل میدهند وحشت دارند وهابی/چراکه از جانب سلفی

را تشکیل [  مذهبی]ها که اکثریت  سنّی"، خبرگزاری اسوشیتد پرس چنین گزارش داد ۱۱۲۰در نوامبر 

. ها کنترل میشوند اسد هستند، اگرچه که شورشیان نیز توسط سنّی[ آقای]میدهند، مهمترین پایگاه قدرت 

چندماه قبل از آن، در  ".شیعیان، علوی ها، و مسیحیان نیز اکثرا دولت را حمایت میکننداقلیت ها، نظیر 

ها مشغول افتادن  در حالیکه بمب"، روزنامه راستگرای تلگراف، چاپ لندن، چنین نوشت، ۱۱۲۰آوریل 

  در یک مصاحبه با روزنامه انگلیسی ".اسد حمایت میکنند[ آقای]هستند، مردم دمشق از [ بر سر مردم]

که سقوط دولت آقای  ، آقای صالح مصلح رهبر کردهای سوریه اعالم کرد۱۱۲۱ایندیپندنت در سپتامبر 

ایشان از کنار رفتن آقای اسد و دولت ایشان حمایت . های سلفی فاجعه خواهد بود اسد در جنگ با سنّی

بقای دولت آقای اسد فقط بخاطر حمایت جمهوری .آنرا برای شرایط کنونی مناسب ندانستند  کردند، ولی

در خود سوریه نیز   ایگاه اجتماعی مهمیاین دولت دارای پ. هللا لبنان نیست اسالمی، روسیه، و حزب

های دیگر، بحث در باره انتخاب بین بد و بد تر  در این مورد، مانند اکثریت قریب به اتفاق کشور .میباشد

 .است

های سنّی خواهان سرنگونی رژیم آقای اسد هستند و جمهوری اسالمی و  اگرچه عربستان و دیگر کشور

دوطرف بطور ساده و روشن این   هدف اصلی  هللا شیعه لبنان نیز از دولت سوریه دفاع میکنند، ولی حزب

ف دیگر های کوچک است، و طر به کشور  یک طرف تجزیه خاورمیانههدف استراتژیک  : چنین است

کند طرح تجزیه در نهایت شامل آنها نیز  شود، چراکه بدرستی تصور می  دارد مانع از چنین هدفی  سعی

  .این ادعا در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. خواهد شد

نگارنده معتقد است، و در این مقاله نشان خواهد داد، که تقریبا از همان ابتدا جنگ در سوریه برسر آزادی 

و حقوق دمکراتیک مردم سوریه نبوده است، بلکه جنگی بوده است که غرب، اسرائیل، ترکیه، و عربستان 

http://www.wsj.com/articles/after-backing-regime-syria-minorities-face-peril-1436433540
http://www.breitbart.com/national-security/2015/03/25/syrian-christians-look-to-assad-regime-for-protection-from-jihadis/
https://www.ctc.usma.edu/posts/syrias-sunnis-and-the-regimes-resilience
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2817551/Assads-Syria-truncated-battered-_-defiant.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10770311/Syria-As-the-bombs-fall-the-people-of-Damascus-rally-round-Bashar-al-Assad.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-kurdish-leader-says-collapse-of-assad-regime-would-be-a-disaster-despite-its-10515922.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-kurdish-leader-says-collapse-of-assad-regime-would-be-a-disaster-despite-its-10515922.html
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رژیم آقای بشار األسد در سوریه . اند سعودی و متحدان عرب خلیج فارس آن به مردم سوریه تحمیل کرده

از مردم   مهمی های مشروعی از طرف بخش یک رژیم سکوالر دیکتاتوری بود، و به همین دلیل خواسته

غرب و متحدان آن در   ولی. سوریه برای حقوق دمکراتیک در آغاز تحوالت در سوریه وجود داشت

غرب و اسرائیل اهداف امپریالیستی . به سرعت متحد شدند تا رژیم آقای اسد را سرنگون کنند  خاورمیانه

 از" هالل شیعه"ن از میان بردن عربستان خواها. تجزیه عراق و سوریه و تضعیف ایران را دنبال میکنند

اسالمی عدالت و -حاکمیت ترکیه که توسط حزب محافظه کار و سنّی. میباشدطریق تجزیه این کشورها 

که ]توسعه کنترل میشود، هم در رویای احیای امپراطوری عثمانی از طریق نفوذ اقتصادی و سیاسی است 

، و هم خواهان وضعیتی است که آنرا قادر سازد کردهای ترکیه را به [در دنباله این مقاله بحث خواهد شد

. ق کرد نشین عراق و سوریه بفرستد تا حاکمیت شووونیستی ترک هارا بر سراسر ترکیه تثبیت کندمناط

جمهوری اسالمی، روسیه، و تا حدودی چین، که منافع استراتژیک خودرا در حفظ سوریه یکپارچه 

که در دنباله مقاله کند  تحوالت منطقه بخوبی اینرا اثبات می .بینند، نیز به دفاع از رژیم آقای اسد برامدند می

  .بحث خواهند شد

  افسانه سرایی در برابر حقایق

را در آغاز مطرح نموده و   بنا بر این الزم است آنها. در باره جنگ سوریه افسانه سرایی زیاد بوده است

آید که افسانه   بدست می  از اوضاع سوریه فقط زمانی  در عین حال، تصویر واقعی. حقایق را بازگو کرد

  .ها زدوده شوند اغراق ها، دروغ ها، و

  میباشدتنها مسئوالن فاجعه سوریه رژیم بشار اسد : افسانه اول

. سوریه داشتند  در خونین شدن مبارزات داخلی  شکی نیست که آقای بشار اسد و رژیم ایشان نقش مهمی

غرب بالفاصله بعد از کشته اگر عربستان سعودی، متحدان عرب آن در ناحیه خلیج فارس، ترکیه، و   ولی

آن مبارزات به صورت کنونی خونین   شدن چند صد نفر در سوریه به دخالت در آنجا نمیپرداختند، اوال نه

  .آنقدر به درازا میکشید  میشد، و نه

سخنان آقای بایدن در باال ذکر شد، و ایشان به صراحت به نقش متحدان آمریکا در بحران سوریه اشاره 

  .البته آقای بایدن در باره نقش غرب در بحران سوریه سخنی نگفت، که چرایی آن روشن است. کرد

محکوم کردن دخالت جمهوری اسالمی در سوریه   ولی. جمهوری اسالمی نیز در سوریه درگیر بوده است

ن اما، اگر، ای آن، بدو المللی و منطقه و صادقانه است که دخالت آمریکا و متحدان بین  واقعی  فقط زمانی

قادر شوند که این نکته ساده را به اپوزیسیون   اگر خوانندگان گرامی . ، شاید، و غیره، نیز محکوم شود ولی

این های  کنید به اظهار نظر  نگاهی. بقبوالنند، نگارنده دست آنان را خواهد بوسید همسو با غرب ایران

یکطرفه و بدور از   نفر همگی ۱-۳به استثنای . گوید تا درک کنید نگارنده چه می بخش اپوزیسیون در اینجا

  .اند واقعیات اظهار نظر کرده

http://www.radiozamaneh.com/243343
http://www.radiozamaneh.com/243343
http://www.radiozamaneh.com/243343
http://www.radiozamaneh.com/243343
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سیاسی است که برای سرنگونی جمهوری پروژه یک محکوم نکردن غرب و متحدان آن در منطقه  

، ایران توسط مردم در ایران از طریقی که خود تصمیم میگیرند  نه ،از طریق مداخله نظامی غرب اسالمی

سعودی  عربستان تروریست های .را به اهریمنی بدیل می کند که مسئول همه حوادث ناگوار جهان است

 صدای  در تلویزیوناپوزیسیون همسو یکی از اعضای  سپتامبر را بوجود می آورند، اما  ۲۲فاجعه 

درآن جنایت سپاه پاسداران درباره دخالت که به دادگاه امریکا رفته و  می گوید " افتخار"با آمریکا 

به دروغ ادعا کرد برای جمهوری اسالمی بمب اتمی ساخت و  گروه همین  .استتروریستی شهادت داده 

که جمهوری اسالمی در حال استفاده نظامی از انرژی هسته ای است و این استفاده به مرحله تعیین کننده 

المللی  گزارش نهایی آژانس بینخوشبخته، . ای رسیده که صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است

هم  حال. ای ایران دروغ بودن آن ادعا را ثابت کرد در باره این جنبه برنامه هسته ای انرژی هسته

 . جمهوری اسالمی را مسئول وضعیت خاورمیانه و سوریه قلمداد می کندگروه  همین 

و   دخالت به اصطالح بشر دوستانه خود در لیبیحقیقت این است که غرب و متحدان عرب مرتجع آن از 

بودند، و تصور میکردند که همان جنایت در باره سوریه " سر مست"سرنگونی سریع مرحوم معمر قذافی 

نگارنده در همان زمان در یک مصاحبه در تلویزیون اندیشه در لوس . رسد می" پیروزی"نیز سریعا به 

  کند که میتواند به سادگی بسیار متفاوت است، و اگر غرب تصور می  سوریه با لیبی"آنجلس هشدار داد که 

سخن   بعد از گذشت چهار سال درستی." مرتکب خواهد شد  دولت سوریه را سرنگون کند، اشتباه بزرگی

 .نگارنده ثابت شد

ارتش سوریه مبارزات را خونین نمود: افسانه دوم  

  را در خونین کردن مبارزات داخلی  همانطور که ذکر شد شکی نیست که دولت و ارتش سوریه نقش مهمی

طرفدار غرب نیز همیشه از این موضوع   ایفا نمودند، و غرب، متحدان آن در منطقه و اپوزیسیون ایرانی

کدام طرف خون : استسوالی که کمتر پرسیده میشود این   ولی. برای توجیه مواضع خود استفاده میکنند

، تظاهرات در سوریه از دمشق آغاز نشد، بلکه از شهر  بر خالف تصور عمومیریزی را آغاز کرد؟ 

های  به گزارشباید پرسید چرا؟ با توجه بدین موضوع . مرز سوریه با اردن آغاز شد  درعا در نزدیکی

  :زیر توجه کنید و برای خود قضاوت کنید

در   در مقاله مهمیدر استرالیا و فعال اجتماعی  استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه سیدنیاندرسون،   دکتر تیم

گزارش داد که از آغاز تظاهرات در سوریه به پلیس انکشور توسط تک تیرندازان شلیک  ۱۱۲۳  مه ۲۳

ارتش . در درعا در جنوب سوریه کشته شدند ۱۱۲۲مارس  ۲۸و  ۲۷میشد، و چند نفر آنها در روزهای 

یک انبار بزرگ اسلحه را در مسجد العمری ها بدانجا برده شد، که  سوریه فقط بعد از کشته شدن پلیس

 .کشف کرد

کیلومتر با مرز با اردن فاصله دارد، و بسیاری از خبرگزاریها در  ۲۱بیاد داشته باشیم که شهر درعا فقط 

رسید تظاهرات  گزارش داده بودند که بنظر می ۱۱۲۲مارس  ۲۸و  ۲۷زمان تظاهرات در آنجا در 

ویدیو در اینجا را . ساختگی باشد و فقط به منظور بوجود آوردن برخورد با نیروهای دولتی برگزار شدند

https://www.youtube.com/watch?v=2J023O3oq1k
https://www.youtube.com/watch?v=2J023O3oq1k
http://thediplomat.com/wp-content/uploads/2015/12/thediplomat_2015-12-02_19-25-04.pdf
http://thediplomat.com/wp-content/uploads/2015/12/thediplomat_2015-12-02_19-25-04.pdf
http://sydney.edu.au/arts/political_economy/staff/profiles/t.anderson.php
http://www.opednews.com/articles/Syria-how-the-violence-be-by-Tim-Anderson-130513-875.html#_blank
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12749674
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12749674
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در تظاهرات شرکت داشتند و آنهم بنظر بسیار فقط چند صد نفر . که آن تظاهرات را نشان میدهد تماشا کنید

  .رسد مصنوعی بنظر می

سرباز  ۱۰قتل عام   چگونگی ۱۱۲۰فوریه  ۱۷ای در  در مقالهآقای پرم شنکار جها، روزنامه نگار هندی، 

ایشان در مقاله خود اظهار کردند که سلیمان خالیدی، . توصیف کرد ۱۱۲۲مارس  ۱۳ارتش سوریه را در 

 ۱۱۲۲مارس  ۱۳نفر را که به قتل رسیده بودند در تاریخ  ۳۷خبرنگار محلی رویترز گزارش داد که جسد 

نفر غیر نظامی کشته  ۲۳که فقط  تمام خبر گزاریها گزارش داده بودند  به بیمارستان درعا برده بودند، ولی

جسد باقیمانده سربازان ارتش سوریه بودند که بدست شورشیان کشته  ۱۰تحقیقات نشان داد که . شده بودند

. آنها از پشت بسته شده بود  از آنها بریده شده بود، و دستان همگی  گلوی تمامی آنها، و سر یکی. شده بودند

آنها با بریدن   در کامیون خود مورد حمله قرار گرفتند، و همگی سرباز ارتش سوریه نیز ۱۱ماه بعد 

 .گلویشان کشته شدند

که بسیاری از سربازان  روزنامه نگار االخبار انگلیسی، گزارش داد، خانم شرمین نروانی ۱۱۲۰  مه ۷در 

سرباز ارتش سوریه  ۱۱بر طبق گزارش ایشان . ارتش سوریه در همان آغاز تظاهرات کشته شده بودند

 .در درعا به قتل رسیدند ۱۱۲۲و هفته اول ماه آوریل  ۱۱۲۲بین هفته آخر ماه مارس 

 .بطور فجیعی به قتل رسیدآقای نیدال جنود، یک کشاورز، بدست تظاهر کنندگان  ۱۱۲۲آوریل  ۲۱در 

آوریل  ۷کرده بود، در تاریخ   سال در سوریه زندگی ۱۱، کشیش هلندی که فرانز ون در لودتکشیش 

قبل از قتل خود، کشیش ون در لودت .های شورشی ترور شد توسط نیرو حمصدر شهر تاریخی  ۱۱۲۰

که ایشان در تظاهرات آغازین در آن شهر بارها تظاهر کنندگان مسلّح  خاطرات خود بارها نوشته بوددر 

 . را دیده بود که بطرف پلیس شلیک میکردند

که نشان میداد مردان  یک ویدیو تحویل الجزیره داد، روزنامه نگار الجزیره، هاشم  آقای علی ۱۱۲۲  در مه

آقای هاشم قبال هم گزارش داده بود که . شدند از لبنان وارد سوریه می ۱۱۲۲مسلّح شورشی در آوریل 

الجزیره بدلیل فشار دولت قطر . نیز وارد سوریه شده بودند ۱۱۲۲مردان مسلّح شورشی در ماه مارس 

 . حاضر به پخش ویدیو نشد، و آقای هاشم مجبور به استعفا شد

هستند که بنا بر ادعای  ۱۱۲۲ها قبل از اواخر ماه آوریل  توجه کنند که تمامی این تاریخ  خوانندگان گرامی

 .ها در سوریه زمان آغاز کشتار آنها توسط ارتش سوریه بود شورشیان و تروریست

مجبور به مداخله شدند که کشتار آغاز   غرب و آمریکا فقط زمانی: افسانه سوم

 شده بود

  آنها، این است که دخالت غرب در سوریه فقط زمانی  یک ادعای آمریکا و متحدان آن، و حامیان ایرانی

  ها توسط حامیان ایرانی دعاادلیل اینگونه . آغاز شد که ارتش سوریه دست به کشتار مردم سوریه زده بود

ها توانائی تحقیق را ندارند  خانمغرب، عربستان، و متحدان مرتجع آنها در منطقه این است که این آقایان و 

http://www.handsoffsyriasydney.com/articles/who-fired-the-first-shot/#_blank
http://www.theguardian.com/profile/sharmine-narwani
https://www.rt.com/op-edge/157412-syria-hidden-massacre-2011/#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=Ew9moHwJKiE
http://www.bbc.com/news/magazine-27155474
http://www.trans-int.com/wordpress/index.php/2014/04/14/father-frans-on-the-syrian-rebellion-the-protestors-shot-first/
http://www.al-monitor.com/pulse/contents/authors/ali-hashemi.html
http://english.al-akhbar.com/blogs/sandbox/surprise-video-changes-syria-timeline#_blank
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به همین . نویسند اساس خودرا معموال بعد از یک شام مفصل می  های بی و مقاالت مملو از اغراق و ادعا

 .نگاه کنید اینجا، و اینجا،  اینجابعنوان نمونه به . دلیل، بعنوان مثال، اینگونه مقاالت حتی یک مرجع ندارند

آقای ادد ینون یک تحلیلگر، روزنامه نگار، و مدرس دانشگاهی اسرائیلی است، که کارنامه، یا رزومه، 

بین  ۲۹۷۹سال بعد از قرارداد کمپ دیوید در سال   سه. توسط ویکیلیکس هم منتشر شده استایشان 

در  ۲۹۸۱که در سال " ۲۹۸۱راهبرد اسرائیل برای دهه "ای تحت عنوان  اسرائیل و مصر، در مقاله

، آقای ینون معاهده کمپ دیوید را و به انگلیسی هم ترجمه شده است فصلنامه اسرائیلی کیوونیم منتشر شد،

  های قومی و مذهبی رد کرد و در عوض پیشنهاد کرد که اسرائیل برای تامین امنیت خود باید از تنش

کیوونیم، که در زبان عبری به . کند یانه استفاده کرده تا آنها را از درون متالشیهای عرب خاور م کشور

 ،چنین گفته شداز مقاله   در قسمتی. صهیونیسم میباشد  سازمان جهانی  ارگان رسمیمیباشد،  دمعنای جها

ای خواهد بود برای عملیات  انحالل کامل لبنان به پنج استان، که در حال حاضر در جریان است، زمینه

در دراز مدت . بستانعر  و شبه جزیره مشابه در تمامی جهان عرب، از جمله مصر، سوریه، عراق،

، شبیه آنچه که در لبنان در حال  های کوچک بر مبنای قومی یا مذهبی تجزیه سوریه و عراق به کشور

خود باشد، و سایش توان نظامی همان دو   شرقی  اسرائیل برای جبهه  اتفاق افتادن است، باید هدف اصلی

ه که در لبنان در حال اتفاق افتادن است به سوریه مانند آنچ. کشور باید هدف کوتاه مدت اسرائیل باشد

 .متالشی خواهد شد  چندین کشور کوچکتر بر مبنای قومی یا مذهبی

برای اینکه طرح راهبردی آقای ینون را در چهار چوب درست قرار دهیم باید بخاطر بیاوریم که اسرائیل 

  آنجا و نیروی نظامی آنها، یعنی های مارونی  در لبنان آغاز شد با مسیحی  که جنگ داخلی ۲۹۷۱از سال 

مجبور به عقب نشینی شد، و در سال   به جنوب لبنان هجوم برد، ولی ۲۹۷۸در سال . ها متحد شد فاالنژ

سال انتشار پیشنهاد راهبردی آقای ینون، اسرائیل دوباره به لبنان هجوم برد و تا سال   ، یعنی۲۹۸۱

ارتش لبنان   اشغال کرد، و ارتش دست نشانده خود یعنیبرای هجده سال جنوب لبنان را   ، یعنی۱۱۱۱

 ۲۹۸۱هللا لبنان، که رسما در فوریه  فقط حمالت حزب. را در آنجا مستقر کرد به رهبری سعد حدادجنوبی 

تشکیل شده بود، اسرائیل را سرانجام مجبور به ترک جنوب لبنان کرد که بدنبال آن ارتش پوشالی لبنان 

 .جنوبی نیز فرو ریخت و نظامیان آن به اسرائیل پناهنده شدند

رابطه نزدیک با  .های اخیر بخوبی دنبال کردن طرح ینون توسط اسرائیل را نشان میدهد وقایع سال

ائیل و رابطه بین اسر  - اینجاو  اینجا - آن  ران چندباره سوریه در طول جنگ داخلیکردهای عراق، بمبا

 اینجا -فاالنژها  حاد پابرجا با مسیحیان افراطی لبنان، یعنیو ات -  اینجاو  اینجا -بخشی از شورشیان سوریه 

از طرف دیگر متحدان اسرائیل . کند بخوبی استراتژی اسرائیل بر مبنای طرح ینون را آشکار می - اینجاو 

 .اند ها هم به پیشبرد این طرح کمک کرده در آمریکا در میان راستگرایان افراطی و نئوکان

که در  گفتند ژنرال وسلی کالرک، فرمانده پیشین نیروهای پیمان ناتو  ۱۱۱۷مارس ۱در  در یک مصاحبه

روز بعد از حمله تروریستی به آمریکا، یک ژنرال در پنتاگون به ایشان گفت   ، فقط نه۱۱۱۲سپتامبر  ۱۱

که آمریکا مشغول بمباران افغانستان   چند هفته بعد، زمانی. که تصمیم برای حمله به عراق گرفته شده است

http://www.radiozamaneh.com/242076
http://www.radiozamaneh.com/120768
http://www.radiozamaneh.com/95859
file:///C:/Downloads/wikileaks.org/gifiles/attach/32/32480_Cv1.Doc
http://www.amazon.com/Zionist-Plan-Middle-Special-Document/dp/0937694568
http://www.kivunim.org/KIVUNIM__The_Premier_Connection-Year_Program!/International_Travel.html
http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=oded_yinon
http://en.wikipedia.org/wiki/Saad_Haddad
http://www.foxnews.com/world/2014/06/23/israel-bombs-targets-in-syria-in-response-to-boy-death/
http://www.foxnews.com/world/2014/06/23/israel-bombs-targets-in-syria-in-response-to-boy-death/
http://en.wikipedia.org/wiki/May_2013_Rif_Dimashq_airstrikes
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2014/06/11/why_israel_is_tending_to_the_syrian_rebels_wounded
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/178084#.U-5YJvldWPs
https://bir.brandeis.edu/bitstream/handle/10192/29/ThePromiseandFailureoftheZionist-MaroniteRelationship,1920-1948.pdf?sequence=1
https://bir.brandeis.edu/bitstream/handle/10192/29/ThePromiseandFailureoftheZionist-MaroniteRelationship,1920-1948.pdf?sequence=1
http://old.naharnet.com/domino/tn/forums.nsf/Resp?ReadForm&4061D2002DEF1735C225720100159910&D&Start=1
http://www.informationclearinghouse.info/article17253.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article17253.htm
http://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
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آینده به هفت  بود، همان ژنرال به آقای کالرک گفت که دولت آقای بوش تصمیم گرفته که در طول پنج سال

این هفت کشور عبارت بودند از، عراق، سوریه، . های آنهارا سرنگون کنند کشور حمله کرده و رژیم

از آن   بعضی. البته هر حمله بهانه خود را الزم داشت. ، سومالی، سودان، و در پایان ایران لبنان، لیبی

اگر چه سناتور باراک . به تاخیر افتاد دیگر بدلیل طوالنی شدن جنگ عراق  برخی  حمالت انجام شد، ولی

عمال،   ها پایان دهد، ولی شرکت کرد که به جنگ ۱۱۱۸اوباما با این قول در انتخابات ریاست جمهوری 

 . چه بر طبق برنامه دولت آقای بوش، و یا بر طبق سیاست خود، آن برنامه برای هفت کشور ادامٔه یافت

. های پشت پرده در اختیار ما قرار داده است تصویر دقیق تری از نقشه اسناد منتشر شده توسط ویکیلیکس

دولت سوریه پیشنهاد عربستان و قطر را برای ساختن یک خط لوله  ۱۱۱۱در سال  همانطور که ذکر شد،

ای توافق  گاز به دریای مدیترانه نپذیرفت، و در عوض با ایران و عراق در باره ساخت چنین خط لوله

، دولت پرزیدنت جرج ۱۱۱۲از سال   که از همان زمان، اگر نه نشان میدهنداسناد ویکیلیکس بخوبی . کرد

این دستکم . ثبات کردن سوریه گرفت، تا به کمک آن رژیم سوریه را سرنگون کند  بوش پسر تصمیم به بی

  .سال قبل از آغاز تظاهرات در سوریه بود ۱

شده، و به آمریکا   دن سوریه توسط اسرائیل طراحیثبات کر  این اسناد همچنین نشان میدهند که برنامه بی

 :از اسناد چنین آمده است  ، رئیس ویکیلیکس، در قسمتیبر طبق صحبت آقای جولین آسانژ. تسلیم شده بود

ایران  ]شایعاتی که بر طبق آنها[--و یا اغراق شده هستند را بکار بگیریم ... شایعاتی که دروغ هستند"

و با مصر و عربستان سعودی همکاری کنیم که  --های فقیر در سوریه را شیعه کند  کند که سنّی می  سعی

مشکلتر شود، و   را جٔا بیندازند، بطوری که برای ایران داشتن نفوذ در خاورمیانه[ دروغ]این موضوع 

از این ]اگر سوریه ." تر کند را مشکل[ خودرا]در میان مردم [ سوریه]همچنین داشتن نفوذ برای دولت 

در  ۷۶۹۱که از ]های جوالن  ثبات شود، اسرائیل قادر خواهد بود که بلندی  بی  به اندازه کافی[ طریق

 ".را برای همیشه حفظ کرده، و حتی بخش بیشتری از سوریه را ضمیمه خود کند[ تصرف دارد

  مهمیدر سوریه نقش اری تظاهرات اسناد ویکیلیکس همچنین نشان میدهند که سازمان سیا در برگز

مخفیانه در لندن آغاز بکار کرد  ۱۱۱۹ای مخالفان دولت سوریه که از آوریل  بودجه شبکه ماهواره. داشت

که از سال  همچنین نشان میدهنداسناد ویکیلیکس . توسط وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا تأمین میشد

أمین آمریکا در خاور میانه، مسلّح کردن و ت  متحد اصلی  عربستان سعودی، ترکیه و قطر، سه ۱۱۲۱

بود که آقای بایدن در   های تروریستی در سوریه را بعهده داشتند، که در حقیقت همان صحبتی بودجه گروه

 .دانشگاه هاروارد مطرح کرده بود

آقای رولند دوماس به ، وزیر خارجه سابق فرانسه ۱۱۲۳در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه جون سال 

 ،صراحت چنین گفت

دو سال قبل از اینکه جنگ در سوریه آغاز شود، من در بریتانیا بودم . من مایلم چیزی را به شما بگویم"

از آنها که   سی مالقات کردم، و برخیمن با مقامات انگلی. به سوریه نداشت  برای کارهأییکه ربطی

https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html#efmAPuAP9
https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html#efmAPuAP9
https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html#efmAPuAP9
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/migrant-crisis-syria-war-fueled-by-competing-gas-pipelines/209294/
http://www.mintpressnews.com/wikileaks-publishes-more-documents-revealing-saudi-connection-against-syria-and-united-states/207210/
http://www.informationclearinghouse.info/article43662.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article43662.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article43662.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article43662.htm
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که در حال آمده کردن طرحی برای [ عقیده من در باره آن]دوستان من هستند، اعتراف کردند، با پرسیدن 

انگلیس در حال تدارکات برای هجوم شورشیان به سوریه . آمریکا  این در انگلیس بود، نه. سوریه هستند

. ج سابق فرانسه پرسیدند که آیا من مایلم در طرح آنها شرکت کنمآنها حتی از من بعنوان وزیر خار. بود

مقصودم این است که . ای به این موضوع ندارم من فرانسوی هستم و عالقه. دادم  البته من پاسخ منفی

بوجود [ دور از سوریه]دور از سوریه میاید؛ در آنجا   از جاهای خیلی[ جنگ در سوریه]این عملیات 

سرنگونی رژیم سوریه برای اینکه مهم : برای یک هدف ساده.... شد   و سازمان دهیآمد، طراحی شد، 

در نتیجه، همه چیز در آن ناحیه دور این . است که بدانیم در آن منطقه رژیم سوریه ضّد اسرائیل است

من کنم که نخست وزیر آن به  من دارم راجع به اعتماد به نفس اسرائیل صحبت می. موضوع میگردد

." کنیم را سرنگون می کنیم با همه بسازیم، و با کسانیکه نمیسازیم، آنها می  ما در این ناحیه سعی" گفت،

 ".، باید اینرا بدانیم ؟ ولی و چرا که نه. یک مفهوم تاریخی و است[ اسرائیل]این سیاست 

ان   ، نماینده کنگره آمریکا از ایالت هاوایی در مصاحبه با آقای ولف بلیتزر از شبکه سیتلسی گباردخانم 

. دقیقه آنچه که آمریکا در حال انجام در سوریه میباشد را بطور کامال واضح توضیح میدهد ۸ان در 

 .کند توصیه می  به خوانندگان گرامی مطالعه متن این مصاحبه و تماشای ویدیو کوتاه مدت آنرانگارنده 

ار اسد نفر از مردم سوریه بدست رژیم بش دویست و پنجاه هزار: افسانه چهارم

 اند کشته شده

 که طرفدار نیروهای مخالف دولت سوریه در" ،ای برای حقوق بشر رصدخانه سوریه"بر طبق گزارش 

به همین دلیل . اند نفر در سوریه کشته شده ۱۱۱،۲۱۰ ۱۱۲۱اکتبر  ۲۷است، تا  شهر کاونتری انگلیس

 ۱۱۱،۱۱۱رژیم جنایتکار اسد "گویند که  آن، دائماً می  مخالفان دولت سوریه، و بخصوص بخش ایرانی

باید به جزئیات این آمار نگاه کنیم تا ببینیم این ادعا چقدر   ولی." نفر از مردم سوریه را به قتل رسانده است

نفر از سربازان و  ۹۲،۱۷۸که از تعداد کشته شدگان  گوید ای می خود رصدخانه سوریه. صحیح است

های مخالف  یعتاً توسط تروریستها هستند، و طب درصد ّکل کشته شده ۳۷جنگندگان دولتی بودند که حدود 

تروریست  ۳۷،۱۲۱ای مخالف دولت و  سوریه های تروریستنفر از  ۰۳،۷۱۱. دولت به قتل رسیدند

تلفات . درصد ّکل کشته شدگان ۳۱حدود   نفر میشود، یعنی  ۸۱۷۱۱ آن اند، که جمع نیز کشته شده  خارجی

نفر از  ۲۱،۱۲۷درصد ّکل کشته شدگان است، که از این تعداد،  ۳۱  نفر، یعنی  ۷۰،۰۱۱غیر نظامی 

این گزارش همچنین . نفر از کشته شدگان نیز مشخص نیست ۳،۱۱۸هویّت . خردساالن و نوجوانان بودند

که از غیر نظامیان چند نفر توسط نیروهای مخالف و چند نفر بدست نیروهای دولتی کشته مشخص نمیکند 

ها هزار نفر از مردم سوریه به اسارت نیروهای مخالف در  گوید که ده چنان میرصدخانه هم. اند شده

 .اند که از سرنوشت آنها خبری در دست نیست آمده

این . تاسیس شد ۱۱۱۱توسط آقای رامی عبدالرحمان در سال " رصدخانه سوریه ای"الزم به ذکر است که 

است، و فقط یک عضو دارد که  در منزل خود آقای عبدالرحمان در شهر کاونتری انگلیس" رصدخانه"

استفاده میشود، و " رصدخانه"های این  ز آماردر تبلیغات غرب همیشه ا. همان خود آقای عبدالرحمان است

http://gabbard.house.gov/
http://www.counterpunch.org/2015/10/30/everything-you-needed-to-know-about-syria-in-8-minutes/
http://www.syriahr.com/en/
http://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/89266-151017-more-than-250-000-people-killed-in-syria-war
http://www.nytimes.com/2013/04/10/world/middleeast/the-man-behind-the-casualty-figures-in-syria.html?pagewanted=all
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سال پیش  ۲۱آقای عبدالرحمن  . دارای تشکیالت وسیعی است" رصدخانه"میشود که این   اینطور وانمود

بودجه . ال سرنگونی دولت سوریه بوده استرفت و از آن زمان به دنب به تبعید داوطلبانه در انگلیسخود 

، و حتی متهّم به ندارند  آقای عبدالرحمان شهرت خوبی. تأمین میشود توسط اتحادیه اروپا" رصدخانه"این 

انصاف آقای عبدالرحمان، که خود عضو اپوزیسیون سوریه میباشد، از   ولی .اند کالهبرداری نیز شده

 .هژمانی غرب میباشد به مراتب بیشتر است  انصاف اپوزیسیون وطنی ما که حامی

بعنوان مثال، تخمین . های دیگری نیز در باره تلفات، که دقیقتر و بیطرفانه تر هستند، وجود دارند آمار

 ۷۱،۱۱۱کند که حدود  این گزارش برآورد می. کشته میباشد ۱۱۱،۱۱۱سازمان ملل تا اوایل سال جاری 

های نیروی هوائی  نفر غیر نظامی توسط بمباران ۲۹،۱۱۱حدود اند، که از این تعداد  غیر نظامی کشته شده

 . از طرق گوناگون دیگر توسط دو طرف غیر نظامی ۱۱،۱۱۱و اند،  ت دادهسوریه جان خودرا از دس

های ذکر شده از تمامی منابع  آمار. ها را میتوان از زاویه دیگری هم مورد بررسی قرار داد این آمار

اینرا میتوان . نظامی کشته شده اند ۱حکایت از این دارند که در برابر هر غیر نظامی کشته شده در سوریه 

در . در نوار غزه مقایسه نمود های اسرائیل بر ضّد فلسطینیان با تلفات هجوم آمریکا به عراق و یا جنگ

نفر غیر نظامی  ۲۱و احتماأل تا حدود  ۳دستکم هجوم آمریکا به عراق در برابر هر نظامی کشته شده 

نفر غیر  ۰برابر هر نظامی کشته شده در  ۱۱۱۸-۱۱۱۹در جنگ اسرائیل با حماس در . کشته شدند

 .کشته شدند نظامی

ر جنگ حضور د" ارتش آزاد سوریه"مخالف و " معتدل"نیروهای : افسانه پنجم

 دارند

ها در باره جنگ سوریه ادعای غرب و متحدان آن در منطقه، و همچنین  از بزرگترین افسانه  یکی

دو  هر. سوریه میباشد" آزاد"و ارتش به اصطالح " معتدل"آنها درباره وجود نیروهای   همسویان ایرانی

از چندماه بعد از آغاز جنگ هیچگونه نیروی معتدل که دارای اهمیت باشد درمیان . ادعا دروغ کامل هستند

 . نیروهای مخالف وجود نداشته است

  هدف اصلی  ، ولیتشکیل شد ماه بعد از آغاز جنگ با حمایت آمریکا و ترکیه ۱حدود " ارتش آزاد سوریه"

های ارتش سوریه بدان  از سنّی  برخی. آن سرهنگی بود به نام ریاد األسد" فرمانده. "جنگ  تبلیغ بود، نه

فقط چند عملیات نظامی بدون اهمیت " ارتش"این . اسلحه و مهمات آن توسط ترکیه تامین میشد. پیوستند

آقای ریاد األسد در یک تصادف یک ساق پای خودرا از دست داد، و بعد از آن  ۱۱۲۱در سال . انجام داد

به چند دسته تقسیم شد، و این پایان " ارتش"پس از چندی . متوقف شد" ارتش"حتی عملیات کوچک این 

 .بود" ارتش آزاد سوریه"

مذاکره برای تشکیل  های سیاسی معتدل نیز در آغاز جنگ وجود داشتند که حتی با دولت سوریه وارد گروه

بیانات آقای بایدن در . آنها نیز به سرعت توسط نیروهای تندرو ایزوله شدند  یک دولت ائتالفی شدند، ولی

 :ایشان گفتند. دانشگاه هاروارد را دوباره مطالعه کنید

https://www.rt.com/news/317813-sohr-visit-syria-long/
http://landdestroyer.blogspot.com/2013/04/exposed-syrian-human-rights-front-is-eu.html
http://landdestroyer.blogspot.com/2013/04/exposed-syrian-human-rights-front-is-eu.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51535#.VjXUurerSM8
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/15/syria-rebel-truce_n_6478226.html?ncid=txtlnkusaolp00000592
http://www.btselem.org/download/20090909_cast_lead_fatalities_eng.pdf
http://www.btselem.org/download/20090909_cast_lead_fatalities_eng.pdf
http://www.btselem.org/download/20090909_cast_lead_fatalities_eng.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PjeGhgRLOLU
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بشار ]آنقدر مصمم بودند که  ]عربستان سعودی، متحدان عرب آن در ناحیه خلیج فارس، و ترکیه [اینها

اسد را از قدرت پایین بکشند که یک جنگ نیابتی بین سنی و شیعه داشتند؛ چه کار میکنند؟ آنها [ -ال

که حاضر بود با اسد بجنگد دادند، منتها   ها هزار تن اسلحه را به هر کسی ها میلیون دالر پول و ده صد

های تندرو رادیکال از  ده، و جهادینصرت، القاع[  جبهه]ها و اسلحه را دریافت میکردند  آنهائی که پول

 .مناطق مختلف دنیا بودند

سنگر برای  و از آنها بعنوان  قرار دادهزنان علوی سوریه را در قفس " معتدل"این به اصطالح نیروهای 

 .جلوگیری از حمالت نظامی استفاده میکنند

بسیاری . است" اسالمی  جبهه"نصرت، و به اصطالح   نیروی عمده تروریستی در سوریه داعش، جبهه  سه

های عرب خلیج فارس، و همچنین مسلمانان رادیکال از اروپا به داعش  از شهروندان عربستان و کشور

، توسط داعش استفاده میشودبسیاری از سالح هأییکه عربستان از آمریکا خریداری کرده بود، . اند پیوسته

گروه " اسالمی  جبهه. "القاعده در سوریه میباشدنصرت شاخه   جبهه. های ضّد تانک از جمله موشک

، نوشت ۱۱۲۳مجله معتبر نیو یورکر در سپتامبر همانطور که . است مورد حمایت عربستانتروریستی 

های اروپأیی  ها در استانبول و بقیه شهر و نیروهای معتدل در سرسراهای هتل" ارتش آزاد سوریه"

قرار داده بود، به   ادیکال در لیبیاسلحه هأییکه غرب در اختیار نیروهای ر. حضور بسیار نیرومندی دارند

هم اکنون در سوریه و عراق مورد استفاده نیروهای تروریستی   های غارت شده ارتش لیبی عالوه اسلحه

که  بیزینس اینسایدر، وبسایت معتبر و راستگرای آمریکا، گزارش داد، ۱۱۲۱در دسامبر . قرار میگیرند

روپا و آمریکا نیز قبول این واقعیات را حتی ا. به سوریه میباشد  آمریکا مشغول فرستادن اسلحه از لیبی

 .دارند، و فقط شیفتگان غرب انکار میکنند

برای امور  های مقامات آمریکا، از جمله خانم آن پترسن دستیار وزیر خارجه آمریکا تمامی ادعابنا بر این 

" اند های روسیه نیروهای معتدل سوریه را مورد حمله قرار داده درصد بمباران ۹۱تا  ۸۱"، که  خاورمیانه

 . ندارد  چنین نیرویی وجود خارجی. تبلیغ محض است

ها قبل از اعتراف آقای بایدن در باره جنایات متحدان آمریکا در منطقه،  واقعیت این است که مدت  ولی

ی کامال معتبر، حتی توسط نشریات معتبری نظیر روزنامه نیو یورک تایمز که از آغاز جنگ ها گزارش

در " معتدل"در سوریه از مخالفین حمایت کرده است، نیز منتشر شده بود که نشان میداد وجود نیروی 

یدن، نیو ماه قبل از اعتراف آقای با ۲۸، ۱۱۲۳آوریل  ۱۷بعنوان مثال، در . ای بیش نیست سوریه افسانه

 :چنین گزارش دادیورک تایمز 

برپا شده اند که توسط وکال، " اسالمی"های  در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه، دادگاه"

که غرب امیدوار بود " نظامی  شورای عالی"حتی . های تندرو ادارٔه میشوند روحانیون، و جنگندگان گروه

 "مملو از فرماندهان تندرو میباشدزند های تندرو را بکنار  گروه

نیو یورک تایمز دوباره چنین گزارش ماه قبل از اعتراف آقای بایدن،  ۹، ۱۱۲۰ژانویه  ۷چندماه بعد در 

 :داد

http://www.almasdarnews.com/article/u-s-backed-moderate-rebels-put-alawite-women-in-cages-to-protect-themselves-from-airstrikes/
http://conflictarm.com/wp-content/uploads/2014/09/Dispatch_IS_Iraq_Syria_Weapons.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE115/RAND_PE115.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE115/RAND_PE115.pdf
http://www.reuters.com/article/2014/01/09/us-syria-crisis-rebels-factbox-idUSBREA080SW20140109#5bzpFPXQF0jBcfJ3.97
http://www.newyorker.com/news/news-desk/syrian-opposition-groups-stop-pretending
http://www.businessinsider.com/obama-admin-admits-to-covertly-sending-heavy-weapons-to-syrian-rebels-2012-12
http://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-us-policy-after-russia-s-escalation-syria
http://www.nytimes.com/2013/04/28/world/middleeast/islamist-rebels-gains-in-syria-create-dilemma-for-us.html
http://www.nytimes.com/2014/01/08/world/middleeast/saudis-back-syria-rebels-despite-a-lack-of-control.html
http://www.nytimes.com/2014/01/08/world/middleeast/saudis-back-syria-rebels-despite-a-lack-of-control.html
http://www.nytimes.com/2014/01/08/world/middleeast/saudis-back-syria-rebels-despite-a-lack-of-control.html
http://www.nytimes.com/2014/01/08/world/middleeast/saudis-back-syria-rebels-despite-a-lack-of-control.html
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چگونه یک جنگ نیابتی خونین و : است جنگ سوریه چالش بزرگ عربستان سعودی را بنمایش گذاشته"

، که بر آنها هیچ کنترلی ندارد، [کند که از آنها حمایت می]پراشوب را در سوریه توسط جنگندگان تندرو 

 ".ادامه دهد

ای در یک دهکده را توصیف نمود که توسط  در همان مقاله نیو یورک تایمز کشتن دو کودک سوریه

 . ها به قتل رسیده بودند تروریست

آمریکا یک . آش وجود نیروهای معتدل در سوریه آنقدر شور شد که آمریکا خود ناچار به قبول آن شد

اختصاص داده بود، که سازمان سیا آنها را در " معتدل"برای تعلیم نیروهای  میلیون دالری ۱۱۱بودجه 

در شهادت خود در سنای آمریکا، ژنرال لوید آستین، فرمانده نیروهای   ولی. تعلیم میداد عربستانو اردن 

بعد افشا شد که آن چند نفر نیز . اند شتر تعلیم ندیدهاعتراف کرد که فقط چند نفر بیآمریکا در خاور میانه، 

. اند داده تروریستی  دیگر گروه هایو  نصرت  جبهه نیروهایاسلحه و مهمات خودرا در سوریه تحویل 

 .که برنامه تعلیمات را لغو کند آمریکا مجبور شد

 بشار األسد حاضر به کناره گیری از قدرت نیست: افسانه ششم

رای رسیدن به صلح پایدار، بلکه تسلط بر منطقه و به قدرت ب  کمک به مردم خاورمیانه  زمانیکه هدف نه

ها باشد، هرگونه پیشنهاد برای کناره گیری از قدرت توسط حاکمانی که مورد پسند غرب و  رساندن نوکر

نباید راجع بدان   تنها رّد میشود، بلکه پنهان نیز میگردد، چراکه افکار عمومی  متحدان آن نیستند، نیز نه

 .آگاه شود

صرف . که مرحوم معمر قذافی باید از قدرت کنار رود پرزیدنت اوباما اعالم کرد ۱۱۲۲مارس  ۳در 

رهبر  این حق را نداده بود که خواهان کناره گیریایشان  المللی به  بین  نظر از اینکه هیچ مرجع قانونی

که برای جلوگیری از خون  مرحوم قذافی پیشنهاد کرد ۱۱۲۲مارس  ۷در  یک کشور دیگر از قدرت شود،

خارج   از قدرت کنار رفته و از لیبی های امنیتی، ریزی، به همراه خانواده خود، به شرط دادن تضمین

، چراکه آنها این مورد حمایت غرب به سرعت رّد شداین پیشنهاد توسط شورشیان رادیکال اسالمی . شود

غرب نیز . دانستند و مایل نبودند که مرحوم قذافی با ابرو کناره گیری کند می" مندانه  آبرو"کناره گیری را 

سخن دهشتناک خانم . همیشه به دنبال سرنگونی ایشان بود ۲۹۱۷از زمان به قدرت رسیدن آقای قذافی در 

آمدیم، دیدیم، او : " ریکا بعد از قتل مرحوم قذافی را بیاد آوریموزیر خارجه وقت آم هیالری کلینتون

ناحیه که بعد از تسخیر  بود معروف ژولیوس سزار امپراطور رومکه تقلید از سخن " مرد[ مرحوم قذافی]

 ". آمدم، دیدم، تسخیر کردم"در پیامی به سنای روم گفت، [ در ترکیه کنونی] پنتس در کنار دریای سیاه

از برکات مداخله به اصطالح بشر  .امپراطوری عصر مدرن میباشد به گمان جنگ طلبان آن البته آمریکا

  .هستند  هزار تروریست داعش در لیبی  در حال حاضر دستکم سههمین بس که   دوستانه در لیبی

اوباما آقای آنقدر فاجعه بار بود که اپوزیسیون همسو که برای دخالت نظامی به در لیبی این جنایات 

زمانیکه حتی  .به طور کلی از اینترنت محو سازد خودرا، مجبور شد نامه انگلیسی نوشته بودند نامه 

از   یی، که در یکیامضا کنندگان آن نامه کذا از یکی ازرا از طریق ایمیل نسخه ای از آن نگارنده 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3266509/US-scraps-500million-programme-train-moderate-Syrian-rebels-producing-fewer-80-soldiers-shot-ran-away.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11753809/British-troops-head-to-Saudi-Arabia-to-train-Syrian-rebels.html
http://abcnews.go.com/Politics/general-austin-us-trained-syrian-rebels-fighting-isis/story?id=33802596
http://www.reuters.com/article/2015/09/26/us-mideast-crisis-usa-equipment-idUSKCN0RP2HO20150926#dSJcggfHDgjcx1tm.97
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11882195/US-trained-Division-30-rebels-betrayed-US-and-hand-weapons-over-to-al-Qaedas-affiliate-in-Syria.html
http://www.newsweek.com/pentagons-ends-program-train-equip-moderate-syrian-rebels-fighting-isis-381554
http://www.newsweek.com/pentagons-ends-program-train-equip-moderate-syrian-rebels-fighting-isis-381554
http://www.nytimes.com/2011/03/04/world/africa/04president.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/07/gaddafi-resigning-libya-resignation_n_832578.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8618646/Col-Muammar-Gaddafi-offers-to-give-up-power-in-Libya.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8618646/Col-Muammar-Gaddafi-offers-to-give-up-power-in-Libya.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8618646/Col-Muammar-Gaddafi-offers-to-give-up-power-in-Libya.html
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=102x4760244
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y
http://www.brandonturbeville.com/2015/10/hillary-clinton-we-came-we-saw-he-died.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontus_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Veni,_vidi,_vici
http://abcnews.go.com/International/wireStory/experts-3000-islamic-state-fighters-libya-35515877
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 .درخواست کرد، پاسخ ایشان این بود که آنرا ندارند ،کند های غرب آمریکا علوم سیاسی تدریس می دانشگاه

خواهش و تمنا برای مداخله نظامی در لیبی به جشن و پایکوبی پیروزی اپوزیسیون همسو انجامید که 

حاال . وادار کردآنها را به سکوت  تحوالت منطقهو   اما گذشته زمان. خواستار همین عمل در سوریه بود

 .از دیوار صدا بلند میشود، از آن گروه کذایی خیر  در باره لیبی

در مصاحبه با روزنامه . غرب آنرا نپذیرفت  وجود داشت، ولیکناره گیری  درباره آقای اسد نیز پیشنهاد

و برنده جائزه صلح نوبل در  فنالند مارتی آختیساری رئیس جمهور سابق، آقای ۱۱۲۱گاردین در سپتامبر 

پیشنهاد کرده [ به نمایندگی از طرف رژیم آقای اسد]روسیه  ۱۱۲۱، اظهار داشت که در سال ۱۱۱۸سال 

. غرب آنرا نپذیرفت  بود که ایشان به همراه خانواده خود از قدرت کنار رفته و از سوریه خارج شود، ولی

که گروهی از رهبران سابق شناخته  "بزرگان"گروه ایشان و  ۱۱۲۱فوریه  ۱۱بر طبق این مصاحبه، در 

نلسون ماندال و آقای کوفی آنان، هستند با سفرای پنج [ مرحوم]شده جهان، از قبیل آقایان جیمی کارتر، 

ها آقای ویتالی چرکین، سفیر  ر آن دیدارد. عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل دوبار دیدار کردند

آقای آختیساری به گاردین گفتند که پیشنهاد به آمریکا، . روسیه در سازمان ملل پیشنهاد را مطرح کرد

های  کشور تصور میکردند که رژیم آقای اسد در ماه  رّد شد، چون هر سه  فرانسه و بریتانیا منتقل شد، ولی

 . ها هم همین بوده است وال هدف این کشورآینده سرنگون خواهد شد، و اص

و هم در سوریه ممکن بود که از قتل صدها هزار انسان بیگناه جلوگیری شود، اگر   بنا بر این هم در لیبی

اهداف   ولی. بدنبال صلح پایدار و شرافتمندانه بودند  غرب و متحدان آن در خاور میانه بطور واقعی

،  لیبی. ها ادامه یابند های مرتجع عرب در ناحیه اجازه داد که این جنگ مامپریالیستی غرب، به اضافه رژی

ترین کشور قاره آفریقا بود، کامال ویران شده است، و در سوریه جنگ همچنان  که قبل از جنگ پیشرفته

 .ادامه دارد

های شیمیأیی بر ضّد مردم سوریه استفاده  دولت سوریه از سالح: افسانه هفتم

 نمود

مواقع مطرح میشود، که ارتش سوریه   های جنگ سوریه این ادعا بود، که هنوز گاهی دیگر از افسانه  یکی

این ادعا آنقدر جدی گرفته شد که . استفاده نمود ۱۱۲۳های شیمیأیی بر ضّد مردم سوریه در سال  از سالح

که اگر سوریه مقصر شناخته شود، آمریکا به تاسیسات نظامی سوریه حمله  پرزیدنت اوباما اعالم نمود

های شیمیأیی سوریه از آن کشور از حمله آمریکا  فقط پادرمیانی روسیه و خروج سالح. خواهد نمود

 بود؟ چه واقعیت  ولی. ی نمودجلوگیر

، و این همان بسیار محتاطانه با این موضوع برخورد کردمون، دبیر کّل سازمان ملل، -- آقای بان کی

خانم کارال دلپونته، قاضی سابق دادگاه . است که معموال مواضع بسیار نزدیک به غرب دارد  شخصیتی

که اگر از  اعالم کردالمللی جنأیی و نماینده آقای بان در یک کمیسیون سازمان ملل در مورد سوریه،  بین

والدیمیر پوتین رئیس جمهور . است ها بوده سالح شیمیایی در سوریه استفاده شده، احتماال توسط تروریست

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/west-ignored-russian-offer-in-2012-to-have-syrias-assad-step-aside
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/west-ignored-russian-offer-in-2012-to-have-syrias-assad-step-aside
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/west-ignored-russian-offer-in-2012-to-have-syrias-assad-step-aside
http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://theelders.org/pages/about-elders
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2013/09/06/president-obama-and-the-red-line-on-syrias-chemical-weapons/
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2013/09/06/president-obama-and-the-red-line-on-syrias-chemical-weapons/
http://articles.washingtonpost.com/2013-06-14/world/39976895_1_chemical-weapons-syrian-government-government-forces
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10039672/UN-accuses-Syrian-rebels-of-chemical-weapons-use.html
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های شیمیایی توسط تروریست استفاده  که کشورش میتواند ثابت کند که سالح حتی اعالم کردروسیه هم 

 .است شده

که استفاده از سالح شیمیأیی در سوریه مطرح شد،   ، همان زمانی۱۱۲۳  مطبوعات ترکیه در ماه مه

مرز با سوریه چندنفر از   گزارش دادند که پلیس انکشور در شهر ادانا در جنوب ترکیه در نزدیکی

بعد دولت ترکیه   کیلوگرم گاز سرین دستگیر کرده است، ولی ۱نصرت را به همراه   اعضای جبهه

که پلیس  در ماه نوامبر همان سال مطبوعات ترکیه باردیگر گزارش دادند. موضوع را مسکوت گذاشت

مرز با سوریه ضبط نموده است، که دارندگان آن قصد داشتند   مواد شیمیأیی را در نزدیکی  ترکیه یک تن

در . دولت ترکیه موضوع را مسکوت گذاشت  باردیگر پس از مدتی  ولی آنرا بداخل سوریه حمل کنند،

که دادستان شهر ادانا  به مطبوعاتی اعالم کردنددو نماینده پارلمان ترکیه در یک مصاح ۱۱۲۱اکتبر 

تولید گاز سرین در ترکیه و فرستادن آنها به   ای تشکیل داده است که در آن جزئیات چگونگی پرونده

آنها همچنین گفتند که شنود تلفن متهمان نشان میداد که . نصرت در ترکیه ذکر شده اند  های جبهه تروریست

که  اعالم شد ۱۱۲۱نوامبر  ۱سرانجام در و . یشد و به سوریه فرستاده میشددر کجا گاز سرین تولید م

های شیمیأیی هستند، گزارش  المللی ممنوعیت سالح های شیمیأیی، که عضو سازمان بین متخصصان سالح

اند که از گاز خردل در یک شهر سوریه که در آن داعش مشغول جنگ با یک گروه تروریستی دیگر  داده

 . بود استفاده شده است

در دو مقاله . نگار معتبر و مشهور آمریکا کوبیدمیخ تابوت این افسانه را آقای سیمور هرش روزنامه   ولی

آقای هرش گزارش داد که منابع مختلف ایشان  ۱۱۲۰در آوریل و دیگری  ۱۱۲۳در دسامبر   یکیمفصل، 

های  دولت سوریه، از سالح  های سوریه، نه اند که تروریست در پنتاگون و جاهای دیگر به ایشان گفته

آقای هرش گزارش داده بود که چون دولت ترکیه تصور . شیمیأیی در جنگ انکشور استفاده نموده بودند

شکست بودند، باید کاری انجام میشد که آمریکا را مجبور به دخالت میکرد که شورشیان سوریه در آستانه 

و  اینجابعنوان مثال . گزارشات آقای هرش مورد انتقاد هم قرار گرفتند. مستقیم نظامی در سوریه میکرد

 بخصوص افشاگری دو نماینده پارلماندو گزارش اخیر درباره نقش دولت ترکیه،   ولی. را ببینید اینجا

 .های آقای هرش درست بودند کند که گزارش ترکیه، که در باال ذکر شد ثابت می

 نکرده استاسرائیل در جنگ سوریه شرکت : افسانه هشتم

اسرائیل بوده است، و راست   کشتار و ویرانی در خاورمیانه" برندگان"از بزرگترین   مانند همیشه یکی

. گذرد برای توسعه طلبی خود بهره برد افراطی در اسرائیل در تالش است که از آنچه که در منطقه می

آمریکا در اوائل سال  های خود در سنای در صحبت. از مهمترین حامیان هجوم به عراق بود  اسرائیل یکی

، [نابود کنید]صدام را از میان بردارید، رژیم او را [ آمریکا]اگر شما "، آقای نتانیاهو چنین گفت، ۱۱۱۱

سال بعد این  ۲۰یک به نزد." انعکاس مثبتی در منطقه خواهد داشت[ اینکار]کنم که  من تضمین می

ایشان اینگونه ادعا هارا در باره ایران و برنامه . را جهان تجربه کرده است" مثبت"انعکاس و نتایج 

های ایشان  ای آن داشته و دارد، بطوریکه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا مجبور شد درباره ادعا هسته

 .درباره عراق آمریکا یادآوری کنددر سنا ی 

http://www.wnd.com/2013/06/putin-claims-proof-syrian-rebels-used-chemical-weapons/
https://www.rt.com/news/sarin-gas-turkey-al-nusra-021/
https://www.rt.com/news/turkey-syria-chemicals-seized-207/
http://www.washingtonsblog.com/2015/10/2-turkish-parliament-members-turkey-provided-chemical-weapons-for-syrian-terrorist-attack.html
http://www.reuters.com/article/2015/11/06/us-mideast-crisis-syria-chemicalweapons-idUSKCN0SU2PZ20151106#5hcjIMIQQ0b4GHO5.97
http://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin
http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line
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ارزیابی کارشناسان اسرائیل . در آغاز جنگ در سوریه اسرائیل با احتیاط با این موضوع برخورد میکرد

این بود که رژیم آقای اسد سرنگون نخواهد شد، و در عین حال اسرائیل ترجیح میداد با دشمنی که میشناسد 

های  را به نظرات و برنامهبه تدریج این نظر کارشناسی جای خود   ولی. دشمن ناشناس  معامله کند، نه

، که دیگر بر اتحاد عربستان سعودی و اسرائیلدر عین حال . ایدئولوژیک راست افراطی در اسرائیل داد

های تروریستی در سوریه که بر ضّد  ، سیاست اسرائیل را به طرف حمایت از گروهپوشیده نیست  کسی

 .چرخش داددولت سوریه و حامیان آن در حال جنگ هستند 

، شاخه القاعده در نصرت  حمایت اسرائیل از جبهههای بسیار معتبری در باره  گزارشها قبل  از مدت

در  ۲۹۷۰های جوالن، که از سال  حتی نیروی حافظ صلح سازمان ملل در بلندی .سوریه منتشر شده بود

فقط کمک به   نصرت، نه  آنجا مستقر است، گزارشی را درباره همکاری بین ارتش اسرائیل و جبهه

این گزارش را مطبوعات . تسلیم کرد ۱۱۲۰مجروحان نصرت، به شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر 

در آغاز اسرائیل  . منتشر کرد آنرا روزنامه راستگرای جروزالم پست اسرائیل  غرب پوشش ندادند، ولی

سرانجام در . از دست داد" صداقت"ها رنگ  به تدریج آن انکار  ولی. آن گزارشات را بشدت انکار میکرد

که انکشور به جنگندگان مجروح  آقای موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل اعتراف کرد ۱۱۲۱جون  ۱۹

حتی پس از اعتراف آقای یعلون اسرائیل تالش   ولی. کند که در اسرائیل مداوا شوند نصرت کمک می  جبهه

 ۱۱روزنامه گاردین در بعنوان مثال، . نصرت فاش نگردد  کرده است که جزییات کمک خود به جبهه

" سترالیاییا"که مقامات اسرائیل به خانم شری مرکسن، روزنامه نگار ارشد روزنامه  نوامبر گزارش داد

در استرالیا که متعلق به آقای روپرت مرداخ میلیاردر طرفدار اسرائیل و صاحب شبکه فاکس و روزنامه 

وال استریت ژورنال در آمریکا میباشد، اجازه ندادند که در یک بیمارستان اسرائیل از جنگندگان نصرت 

که اسرائیل به  آقای نتانیاهو نیز تصدیق کرد ۱۱۲۱دسامبر  ۲در . را بپرسد در آنجا مشخصات آنها

به  اسرائیل بارهادر طول جنگ سوریه  این حقیقت که. کند نیروهای مخالف دولت سوریه کمک می

ها  به مواضع تروریستحتی یکبار   ، ولیبمباران کرده استرا  و آنها ارتش سوریه حمله کردهمواضع 

 .، غیر قابل انکار استحمله نکرده است

این نفت را داعش . توسط داعش وجود دارد گزارشی در باره فروش غیر مستقیم نفت به اسرائیلهمچنین 

. ر بازار نفت بندر جیحان در ترکیه بفروش رساندکند تا د در سوریه تولید کرده و به ترکیه منتقل می

که  روزنامه فایننشیال تایمز لندن گزارش داددر ماه اوت گذشته . این گزارش را انکار کرده استاسرائیل 

بشکه، را از کردهای عراق  ۲۸۱،۱۱۱روزانه   درصد نفت مورد احتیاج خود، یعنی ۷۱اسرائیل 

 . کند که از طریق ترکیه و دریای مدیترانه به اسرائیل حمل میشود خریداری می

در  کشف مخازن بزرگ نفتآنچه که در غرب راجع به آن بحث و یا گزارش مبسوطی وجود نداشته است 

در نهم اکتبر شرکت کوچک . و شاخه اسرائیلی آن است یک شرکت امریکاییهای جوالن توسط  بلندی

که بعد از حفر دو چاه  جینی اویل از ایالت نیو جرزی و شرکت اسرائیلی افک اویل اند گاز اعالم کردند

الزم به یادآوری است که . اند که ممکن است بسیار بزرگ باشند رسیده  اکتشافی در جوالن به منابع نفتی

آقایان دیک چینی معاون پرزیدنت جرج بوش، جیمز ولزی رئیس سازمان سیا و  مشاوران شرکت جینی

  بی. بیل ریچاردسون سفیر آمریکا در سازمان ملل در زمان پرزیدنت کلینتون، و روپرت مرداخ هستند

http://www.haaretz.com/israel-news/1.558512
http://www.mintpressnews.com/the-alliance-between-israel-and-saudi-arabia/209548/
http://mosaicmagazine.com/picks/2015/10/should-israel-try-to-topple-assad/
http://www.juancole.com/2015/09/years-israel-tempted.html
http://www.jpost.com/Middle-East/New-UN-report-reveals-collaboration-between-Israel-and-Syrian-rebels-383926
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/israel-idf-jabhat-al-nusra-druze-syria-interview-moti-almoz.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/israel-idf-jabhat-al-nusra-druze-syria-interview-moti-almoz.html
http://www.timesofisrael.com/yaalon-syrian-rebels-keeping-druze-safe-in-exchange-for-israeli-aid/
http://www.theguardian.com/media/2015/nov/22/sharri-markson-journalist-at-the-australian-in-run-in-with-israeli-security?utm_content=buffer54e88&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.theguardian.com/media/2015/nov/22/sharri-markson-journalist-at-the-australian-in-run-in-with-israeli-security?utm_content=buffer54e88&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.theguardian.com/media/2015/nov/22/sharri-markson-journalist-at-the-australian-in-run-in-with-israeli-security?utm_content=buffer54e88&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.startribune.com/netanyahu-says-israel-acts-in-syria-from-time-to-time/359539681/
http://www.infowars.com/israel-bombs-syria-is-this-a-prelude-towards-a-full-scale-war/
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/israel-strikes-syria-golan-heights-150927200119081.html
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/report-israel-strikes-target-in-syria/415446/
http://freebeacon.com/national-security/report-israel-bombs-syrian-missile-base/
http://mondoweiss.net/2015/11/israel-worried-about?utm_source=Mondoweiss+List&utm_campaign=05cc707c79-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b86bace129-05cc707c79-398517281
http://mondoweiss.net/2015/11/israel-worried-about?utm_source=Mondoweiss+List&utm_campaign=05cc707c79-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b86bace129-05cc707c79-398517281
http://mondoweiss.net/2015/11/israel-worried-about?utm_source=Mondoweiss+List&utm_campaign=05cc707c79-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b86bace129-05cc707c79-398517281
http://www.alaraby.co.uk/english/features/2015/11/26/raqqas-rockefellers-how-islamic-state-oil-flows-to-israel
http://www.timesofisrael.com/arab-paper-claims-israel-biggest-buyer-of-islamic-state-oil/
http://www.ft.com/intl/cms/s/150f00cc-472c-11e5-af2f-4d6e0e5eda22,Authorised=false.html?siteedition=intl&_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F150f00cc-472c-11e5-af2f-4d6e0e5eda22.html%3Fsiteedition%3Dintl&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2F6a4ae37c2511e990ef69d4e182802299&classification=conditional_standard&iab=barrier-app#axzz3tOK80ZXh
http://www.mintpressnews.com/israel-takes-advantage-of-syrian-civil-war-to-expand-illegal-golan-heights-settlements/210294/
http://genie.com/
http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-1.679828
http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-1.679828
http://journal-neo.org/2015/10/26/genies-and-genocide-syria-israel-russia-and-much-oil-2/
http://journal-neo.org/2015/10/26/genies-and-genocide-syria-israel-russia-and-much-oil-2/
http://journal-neo.org/2015/10/26/genies-and-genocide-syria-israel-russia-and-much-oil-2/
http://journal-neo.org/2015/10/26/genies-and-genocide-syria-israel-russia-and-much-oil-2/


23 
 

های جوالن  برای به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر بلندی اسرائیل در حال فشار به آمریکاجهت نیست که 

با  مرز سوریه  ئیل مایلند یک کشور کوچک سنّی در نزدیکیآمریکا و اسرااست، و بدون دلیل نیست که 

 . اسرائیل تشکیل شود که قابل کنترل توسط آندو کشور باشد

 های تروریستی است ترکیه مخالف داعش و دیگر گروه: افسانه نهم

قای سخنان آ. اند ترین نقش در بحران سوریه را عربستان سعودی و ترکیه داشته ترین و جنایتکارانه مخرب

های ایندو  بایدن در باره نقش ایندو کشور را بیاد آورید که چگونه برای سرنگونی رژیم آقای اسد دولت

کشور حاضر بودند، و البته هنوز هستند، که به هر گروهی که مایل باشد با دولت سوریه بجنگد اسلحه، 

برای نقش ویران کننده خود در   ههای بازیگران مختلف خاورمیان انگیزه  ولی. پول، و تعلیمات نظامی دهند

عربستان، متحدان عرب ناحیه خلیج فارس آن، و در نهایت اسرائیل، . جنگ سوریه متفاوت میباشند

هللا لبنان از طریق سرنگونی رژیم آقای اسد و سخت  آمریکا و غرب مایل بدنبال تضعیف ایران و حزب

. و همچنین تجزیه انکشور هستندسوریه  هللا از طریق نمودن کمک رسانی جمهوری اسالمی به حزب

های کوچک است که دردسری  های جوالن، و تقسیم سوریه به کشور بال تصرف نهایی بلندیناسرائیل به د

متحدان نئوکان اسرائیل در آمریکا و همچنین جناح راست افراطی آمریکا نیز به . برای آن کشور نباشند

یا آن هستند، در این میان ایرانیان نئوکان و همچنین انهأئیکه حقوق بگیر این و . دنبال همین اهداف هستند

، که توسط نگاه کنید به صفحه فیسبوک وبسایت توانا. اخیرا به تعریف و تمجید از عربستان پرداخته اند

به تعریف و  این به اصطالح ایرانی ها ایشان ادارٔه میشود، تا ببینید که چگونه آقای اکبر عطری و همسر 

  نگارنده .عربستان، پرداخته اند  های جهان، یعنی ترین رژیم ترین و جنایتکارانه از مرتجع  تمجید از یکی

مقاله مفصل در یک نزدیک در آینده  .اینگونه اشخاص مقاالتی منتشر کرده است قبال درباره جنگ طلبی

نئوکان های به اصطالح ایرانی با میلیون ها  .که عمکلرد آنها چگونه بوده استداده خواهد شد  مستقل نشان

 .دالر آمریکایی فقط به دنبال ایران ستیزی بودند

روزنامه نگار برجسته  آقای پپ اسکوباراهداف دولت آقای رجب طیب اردوغان ترکیه، یا آنطور که 

در   از زمان آغاز بهار عربی. ، با بقیه متفاوت استسلطان اردوغانچپگرای برزیلی ایشان را نامیده اند، 

رویای احیا کردن امپراطوری عثمانی در منطقه را از طریق نفوذ اقتصادی  سلطان اردوغان ۱۱۲۲سال 

تصور ایشان این بود که در صورت برگزاری انتخابات . کند های عرب منطقه دنبال می و سیاسی در کشور

مانند حزب خود آقای اردوغان  احزاب سنّی محافظه کار،  ها احزاب اسالمی که همگی آزاد در این کشور

اخوان المسلمین میباشد،   در ترکیه، میباشند پیروز خواهند بود، و به حزب ایشان که در واقع شاخه ترکی

اردوغان و حزب ایشان آنقدر اشتباه به نظر  سلطان تحلیلالبته در ابتدا . بمانند مدل خود نگاه خواهند کرد

احزاب اسالمی پیروز شدند، و دولت   در انتخابات اولیه تونس و همچنین مصر بعد از بهار عربی. نمیرسید

آنچه که سلطان   ولی. آقای محمد مرسی در مصر حمایت میکردترکیه به شدت از آنها، بخصوص از دولت 

نکرده بود کودتای نظامیان در مصر، عدم توانائی حزب اسالمی پیروز انتخابات تونس در ادارٔه   پیشبینی

، و تبدیل [و برگزاری انتخابات دوباره شد استعفای داوطلبی دولت اسالمی تونسکه منجر به ]انکشور 

تصور سلطان اردوغان این بود که با پیروزی آقای . های تروریستی اسالمی شد به محلی برای گروه  لیبی

، که مهمترین نقش را در تشکیل به اصطالح شورای شاخه اخوان المسلمین در سوریهمرسی در مصر، 
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رژیم عربستان   ، ولیترکیه با قطر هم پیمان بوددر اینراه . سوریه ایفا نمود، نیز به قدرت خواهد رسید  ملی

در منطقه میباشد، و به همین دلیل سلطان  رژیم کودتا در مصر  مهمترین حامیبه شّدت مخالف اخوان و 

 .های فاحشی شد دچار خطای

جنگ سوریه با دخالت عربستان و متحدان عرب آن به سرعت تبدیل به یک نبرد بین نیروهای تروریستی 

از یک طرف، و دولت سوریه و حامیان آن از طرف دیگر شد، و نیروهای به اصطالح معتدل، اگر هم 

اخوان  ای یک از آنها شاخه سوریه. داشتند، توسط نیروهای تروریستی کنار زده شدند  وجود خارجی

از اشتباهات سلطان اردوغان   این خود نیز یکی. امید ترکیه برای تسلط بر آن کشور بود  المسلمین، یعنی

قبال درباره نقش ترکیه درباره اتهام به دولت سوریه . پس ترکیه میبایست سیاست خودرا تغییر میداد. بود

کرد تا   دولت ترکیه سعی بعد از آن .در مورد استفاده از سالح شیمیأیی بر ضّد مردم سوریه بحث شد

 یوب قرار گرفتنواری بر روی یوت ۱۱۲۰در مارس . ای برای دخالت نظامی مستقیم در سوریه بیابد بهانه

ترکیه، به همراه آقای احمد داوودقلو، وزیر   های اطالعاتی که در آن فرماندهان ارشد ارتش و سازمان

در  ای برای دخالت ترکیه یافتن و یا ساختن بهانه  چگونگیخارجه وقت مشغول مذاکرات محرمانه و 

پدر بزرگ سلطان قرار بر این بود که ماموران ترکیه به سوریه رفته و به قبر سلیمان شاه . سوریه بودند

، که از لحاظ تاریخی برای ترکیه بسیار مهم است، حمله کنند تا عثمان اول بنیانگزار امپراطوری عثمانی

 .افشا شدن این موضوع از آن حمله جلوگیری کرد. ای باشد برای مداخله نظامی در سوریه بهانه

داعش . ت مستقیم و غیر مستقیم از آن پرداختبا قدرت یافتن داعش در سوریه و عراق، ترکیه نیز به حمای

و به فروش  کند های تحت تسلط خود در سوریه و عراق تولید می در سرزمینبشکه نفت  ۱۱،۱۱۱روزی 

حمل نفت به   های عراق از آن استفاده میکنند، یعنی چگونه؟ تنها راه آن همانی است که کرد  ولی. رساند می

جیهان حمل   و از آنجا به بندر نفتی برده شدهبه داخل ترکیه   های نفتی این نفت با تانکر . داخل ترکیه

کند؟  و یا گروهی نفت داعش را در داخل ترکیه به جیهان حمل می  چه کسی: پرسش مهم این است. میشود

، اینکار را به عهده ای میباشد ل و نقل ترکیه، که یک شرکت حم ام زی  گروه بیروسیه اعالم کرده است که 

، پسر آقای رئیس جمهور، آقای مصطفی اردوغان پسر دیگر مالکین شرکت آقای بالل اردوغان. دارد

و همچنین  تودی زمان  روزنامه ترکی ۱۱۲۱در سپتامبر . ای دیگر خانواده اردوغان هستندایشان، و اعض

دو تانکر بزرگ دریایی نفت خریداری کرده   ام زی  وه بیروزنامه فایننشیال تایمز لندن گزارش دادند که گر

در حمل و فروش نفت داعش   ام زی  که نشان میدهد گروه بی روسیه نیز مدارکی را ارائه داد. است

که  پاالیشگاه نفت در جیهاناند که نفت داعش به  مطبوعات ترکیه نیز گزارش داده. مهمترین نقش را دارد

 . اردوغان نزدیک است حمل میشود سلطان  یه که به خانواده، ثروتمند بزرگ ترکجالکاحمد ریاست آنرا 

هم . مداخله ترکیه در سوریه فقط به نفت ختم نمیشود  ولی. است  این البته برای دولت ترکیه افتضاح بزرگی

اند که  که مخالف سلطان اردوغان هستند گزارش داده های ترکیه هم روزنامهو  روزنامه نیو یورک تایمز

، و اسلحه از ترکیه به  های جدید در سراسر ترکیه دارد داعش مراکز ثبت نام برای گرفتن تروریست

سلطان اردوغان را خشمگین حامیان گزارش نیو یورک تایمز چنان . برای داعش فرستاده میشودسوریه 

این واقعیت نیز که . کردهای متعددی را دریافت  تهدید به مرگ خانم جیالن یگینسوخبرنگار آن، که کرد که 

های تروریستی برده میشوند  اسلحه و مهمات از ترکیه به داخل عراق و سوریه برای داعش و دیگر گروه

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2014/0418/Behind-Qatar-s-bet-on-the-Muslim-Brotherhood
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt
http://www.washingtonsblog.com/2014/03/turkish-political-military-leaders-admit-planning-false-flag-terror-justify-war-syria.html
http://www.nytimes.com/2014/03/28/world/europe/high-level-leaks-rattle-turkey-officials.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11428005/Who-is-Suleyman-Shah-and-why-is-his-tomb-so-important.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11428005/Who-is-Suleyman-Shah-and-why-is-his-tomb-so-important.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11428005/Who-is-Suleyman-Shah-and-why-is-his-tomb-so-important.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11428005/Who-is-Suleyman-Shah-and-why-is-his-tomb-so-important.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/b8234932-719b-11e5-ad6d-f4ed76f0900a.html#axzz3tOK80ZXh
http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-isis-oil-trade-from-the-ground-up
https://worldmaritimenews.com/archives/tag/bmz-group/
http://www.zerohedge.com/news/2015-11-25/meet-man-who-funds-isis-bilal-erdogan-son-turkeys-president
http://www.todayszaman.com/anasayfa_bilal-erdogans-firm-purchases-two-new-tankers-at-cost-of-36-million_399209.html
http://atimes.com/2015/12/turkish-leadership-involved-in-oil-trade-with-is-russia/
http://eng.calikenerji.com/Pages/%C3%87ALIK-HOLD%C4%B0NG.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmet_%C3%87al%C4%B1k
http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/europe/turkey-is-a-steady-source-of-isis-recruits.html
http://www.nytimes.com/2014/09/16/world/europe/turkey-is-a-steady-source-of-isis-recruits.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/turkey-syria-daily-exposes-transfer-weapons-supplies-to-isis.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/turkey-syria-daily-exposes-transfer-weapons-supplies-to-isis.html
https://twitter.com/CeylanWrites?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.hurriyetdailynews.com/nyt-reveals-threats-against-turkish-reporter-as-pro-govt-media-turn-her-into-target.aspx?PageID=238&NID=71919&NewsCatID=359
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عکس هایی را  آقایان جان دندر و اردم گولدو روزنامه نگار شجاع ترک، . کامال مستند و ثابت شده است

دولت سلطان  به همین دلیل. منتشر کردند که مسیر فرستادن اسلحه به داخل سوریه از ترکیه را نشان میداد

 .خته استخود پردا به سرکوب مطبوعات مخالفاردوغان 

؟ به نظر نگارنده دو دلیل برای سرنگون کرد حتی در داخل ترکیه نیز نبودچرا ترکیه جنگنده روسیه را که 

و خطوط انتقال نفت داعش در داخل سوریه ترکیه را به   اول، بمباران مراکز نفتی. آن میتوان متصور شد

و مسیر انتقال   که تاسیسات نفتی آمریکا و متحدان غربی آن مایل نبودند های خود، با همه ادعا. خشم آورد

. ها بود و هست ن همیناز اولین اقدامات روسیه منهدم کرد  یکی  نفت در داخل سوریه را بمباران کنند، ولی

دوم، صرف نظر از اینکه با آن مخالف و یا موافق باشیم، اصوال مداخله روسیه در سوریه که به دعوت 

های ترکیه برای  المللی صورت گرفته است، تمامی رویا سوریه و در چهارچوب قوانین بین  دولت رسمی

، و همچنین رویای راست افراطی در اسرائیل برای به حقیقت احیای غیر مستقیم امپراتوری عثمانی

قصد تحریک پیمان ناتو ترکیه با سرنگونی جنگنده روسیه . کرده استرا نابود " اسرائیل بزرگ"پیوستن 

ن این بازی بسیار خطرناکی است که اگر پایا. در سوریه و مقابله با روسیه را دارد برای مداخله مستقیم

عضو  ۲۹۱۱ترکیه را، که از سال . نیابد، میتواند در نهایت منجر به جنگ مستقیم روسیه و پیمان ناتو شود

ای در پیمان است، نمیتوان  ترین نیروهای مسلّح غیر هسته پیمان ناتو میباشد و بعد از آمریکا دارای نیرومند

 برای  خطر بزرگیسلطان اردوغان  های ماجراجویانه ادامه سیاست  ، ولیاز ناتو اخراج کرد  به سادگی

  .است  و صلح جهانی ترکیه

 عربستان متحد ائتالف ضّد تروریستی است: افسانه دهم

این واقعیت که عربستان و متحدان عرب مرتجع آن در ناحیه خلیج فارس مهمترین مسول فاجعه جنگ 

کنونی در سوریه هستند مورد قبول اکثریت عظیم کارشناسان غربی است، و نباید احتیاجی به توضیح 

های فاسد، ضّد  بر سر این رژیم از هموطنان مشغول ریختن آب تطهیر   ، اخیرا، برخی ولی. داشته باشد

گویا این هموطنان تصور میکنند که اگر از عربستان و متحدان آن انتقاد . تروریسم هستند  مردمی، و حامی

والیت فقیه در ایران و هم  هم رژیم. خیر اینطور نیست. کنند، آب به آسیای جمهوری اسالمی ریخته اند

است   این در حالی. فاشیستی در عربستان باید مورد نهایت انتقاد و افشاگری قرار گیرند  دیکتاتوری مذهبی

دشمن جمهوری اسالمی، بلکه دشمن تمامی مردم ایران است، و از جدائی   که عربستان به وضوح نه

در عین . حمایت کرده است[ بطور ایدئولوژیک دستکم]های بلوچی  خوزستان از ایران و از تروریست

روابط بین ایران و   حال وحشت عربستان، همینطور اسرائیل، از این موضوع میباشد که با بهبود تدریجی

 .بود غرب آنها اهمیت استراتژیک خود برای غرب را از دست دهند، که برای هردو کشور فاجعه خواهد

ان د، نوشت که عربستان   ، بیبه نقل از یک گزارش محرمانه دستگاه جاسوسی آلمانمجله اشپیگل اخیرا 

ان پادشاه در این گزارش گفته شده است که سلطان سلم. میباشد  ثباتی خاورمیانه  سعودی مهمترین عامل بی

عربستان و پسر ایشان محمد، که وزیر دفاع و معاون ولیعهد عربستان میباشد، یک سیاست مداخله جویانه 

عربستان هنوز   حقوق بگیران ایرانی  ولی. را در منطقه دنبال میکنند، و رویای رهبری منطقه را دارند

 .گویند مجیز این رژیم قرون وسطایی را می

http://www.nytimes.com/2015/03/10/world/europe/despite-crackdown-path-to-join-isis-often-winds-through-porous-turkish-border.html
http://www.nytimes.com/2015/03/10/world/europe/despite-crackdown-path-to-join-isis-often-winds-through-porous-turkish-border.html
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/turkish-journalists-charged-over-claim-that-secret-services-armed-syrian-rebels
http://www.nytimes.com/2015/09/02/world/europe/turkey-arrests-3-vice-news-journalists-on-terrorism-charges.html
http://www.nytimes.com/2015/09/18/world/europe/opposition-journalists-in-turkey-increasingly-face-violent-attacks.html
http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2015/11/turkey-russian-jet-151125134121340.html
http://www.wsj.com/articles/turkey-shoots-down-jet-near-syria-border-1448356509
http://oilprice.com/Geopolitics/Middle-East/Why-Is-The-US-Reluctant-To-Bomb-ISIS-Oil-Fields.html
http://blogs.timesofisrael.com/nato-turkey-annexation-of-north-syria-like-north-cyprus/
http://blogs.timesofisrael.com/nato-turkey-annexation-of-north-syria-like-north-cyprus/
https://platosguns.com/2015/10/19/russia-destroys-the-greater-israel-dream/
http://off-guardian.org/2015/12/04/turkey-tries-to-lure-nato-into-war-against-russia-2/
http://off-guardian.org/2015/12/04/turkey-tries-to-lure-nato-into-war-against-russia-2/
http://off-guardian.org/2015/12/04/turkey-tries-to-lure-nato-into-war-against-russia-2/
http://off-guardian.org/2015/12/04/turkey-tries-to-lure-nato-into-war-against-russia-2/
http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/it-time-expel-turkey-nato-14518
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11970963/Erdogans-victory-is-a-threat-to-Turkish-stability.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11970963/Erdogans-victory-is-a-threat-to-Turkish-stability.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11970963/Erdogans-victory-is-a-threat-to-Turkish-stability.html
https://www.reddit.com/r/worldnews/comments/3v66ub/saudi_arabia_destabilising_arab_world_german/
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 سوریهمداخله روسیه در 

روسیه بطور تاریخی دارای روابط نزدیک با سوریه بوده است، و از آغاز جنگ در آن کشور از رژیم 

 :از نظر نگارنده مهمترین دالیل روسیه برای این حمایت از این قرار میباشند. آقای اسد حمایت کرده است

های  اول، روسیه معتقد است که غرب، ترکیه، اسرائیل و عربستان خواهان تجزیه خاور میانه به کشور

ها سال با یکدیگر در باره  تنها قادر نباشند برای آنها مشکالت ایجاد کنند، بلکه برای ده  کوچک هستند که نه

کوچک و ضعیف مترادف خواهد های  تجزیه خاور میانه به کشور. منابع کمیاب ثروت و آب درگیر باشند

واضح است که چنین شرایطی به سود امنیت و . بود با تسلط غرب و متحدان آن در منطقه بر این کشور ها

نگارنده با این تحلیل توافق کامل دارد، و آنرا بر ضّد منافع، مصالح، و امنیت  .روسیه نیست  مصالح ملی

 .ایران میپندارد  ملی

بازگشت آنها به روسیه . تا در آنجا بجنگند از روسیه به سوریه رفته اندچچنی دوم، هزاران تروریست  

سیه ترجیح میدهد که با این بنا بر این رو. را برای روسیه بدنبال خواهد داشت  مشکالت عظیمی

های  ها به روسیه باعث کشتار بازگشت این تروریست. ها در سوریه بجنگد تا در کشور خود تروریست

 .وسیعی در آنجا خواهد شد

های غرب روسیه  استراتژیست از نظر. در نهایت تجزیه آن میباشدو  محاصره روسیهسوم، هدف غرب 

  آقای زبیگنیو برززینسکی، مشاور امنیت ملی کتاب بعنوان مثال، . و باید تجزیه شود" زیادی بزرگ است"

، و ۲۹۹۸چاپ ، "استراتژیک آن-برتری آمریکا و لزومات ژئو: صفحه شطرنج بزرگ"، پرزیدنت کارتر

که روسیه  نویسند به روشنی میآقای برززینسکی . مطالعه کنید  هنری کیسینجر را در اینجامصاحبه آقای 

بخش . "تجزیه روسیه هدف غرب است"گویند،  آقای کیسینجر به روشنی می. تکه تقسیم شود  باید به سه

بنا بر این روسیه در حال تشکیل . از تحریکات غرب در اوکراین در راستای همین سیاست است  مهمی

 .خود جلوگیری کند و در نهایت تجزیهائتالفی است که با این اهداف به مقابله برخیزد و از محاصره 

یگاه میباشد بندر طرطوس چهارم، تنها بندر در دریای مدیترانه که نیروی دریایی روسیه در آنجا دارای پا

 .روسیه مایل نیست این بندر را از دست دهد. در سوریه است

 کالم پایانی

  بخاطر حقوق دمکراتیک مردم سوریه است، که مانند همه مردمان شایسته آن هستند، و نه  جنگ سوریه نه

این جنگی است که یک طرف آن در نهایت خواهان تجزیه خاور . یک جنگ سکتاریستی بین شیعه و سنّی

است،  ۲۹۲۱پیکو در -توافق سایکسهای جغرافیایی یک صد سال گذشته پس از  میانه و پایان دادن به مرز

 .و طرف دیگر آن که مخالف تجزیه
آن کشور و البی آن در آمریکا برای   نگارنده قبال درباره روابط نزدیک کردها با اسرائیل و پشتیبانی

 تشکیل کشور کردستان که معنایی جز تجزیه . مقاله مفصلی منتشر کرده استتشکیل کشور مستقل کردها 

کسانیکه خودرا رهبران مردم . ندارد، جز مهم این طرح است ایران، عراق، ترکیه، و سوریه  چهار کشور

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/09/04/chechen-jihadists-leave-syria-join-the-fight-in-urkaine.html
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/russia-geography-ukraine-syria/413248/
http://worldif.economist.com/article/2/what-if-russia-breaks-up-the-peril-beyond-putin
http://www.amazon.com/The-Grand-Chessboard-Geostrategic-Imperatives/dp/0465027261/ref=as_li_tf_sw?&linkCode=wsw&tag=permacultucom-20
http://www.amazon.com/The-Grand-Chessboard-Geostrategic-Imperatives/dp/0465027261/ref=as_li_tf_sw?&linkCode=wsw&tag=permacultucom-20
http://russia-insider.com/en/politics/kissinger-breaking-russia-has-become-american-objective/ri9360
http://www.activistpost.com/2015/10/brzezinskis-retaliation-agenda-break-up-russia-and-absorb-it.html
http://russia-insider.com/en/politics/kissinger-breaking-russia-has-become-american-objective/ri9360
http://www.history.com/this-day-in-history/britain-and-france-conclude-sykes-picot-agreement
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172844.php
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رژیمی برای رسیدن به اهدافشان که تجزیه طلبی و تشکیل کشور مستقل است، با هر  میکنند،  کرد معرفی

سال گذشته مورد استفاده رژیم محمد رضا شاه، اسرائیل،  ۱۱آماده کار هستند، و به همین دلیل در طول 

عربستان، امریکا،  برای آنها اسرائیل، ترکیه، . جمهوری اسالمی، غرب، و حتی ترکیه قرار گرفته اند

 . تا تجزیه را قطعی کنند برای همه کار میکنند روسیه، ایران و هیچ کشور دیگری مهم نیست، 

آخرین  خوداری از عقب نشینی بداخل ترکیهتجاوز اخیر ارتش ترکیه به عراق در قسمت کردستان آن و 

ر آن سکوت کرده است، چراکه دقیقا در راستای های سلطان اردوغان است که غرب در براب نمونه سیاست

نیز در برابر این هدف دولت   به اصطالح ایرانیایران ستیزان . میباشد  برنامه آن برای تجزیه خاورمیانه

است، سکوت کرده و حاضر به محکوم مستقل که تجزیه ایران و تشکیل کردستان و غرب ترکیه  ،اسرائیل

 .کردن آن نیستند

کند و در فرانسه و آمریکا عملیات تروریستی انجام داده  اکنون که فرقه تروریست داعش غرب را تهدید می

انسان بیگناه شده است، ناگهان غرب کشف کرده است که آقای بشار  ۰۰۲است که منجر به کشته شدن 

و هم آقای  لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسههم آقای . األسد میتواند بخشی از ائتالف ضّد داعش باشد

اند که دیگر لزومی ندارد که آقای اسد بالفاصله کناره گیری کند  گفته خارجه آمریکا جان کری وزیر

ایشان میتوانند بخشی از ائتالف   و ایشان و نیروهای حامی[ اگرچه عربستان با چنین نظری مخالف است]

 .برای چنین درخواستی نداشت  حقی  ضّد داعش باشند، هرچند که اصوال غرب در هیچ زمانی

غرب هنوز مخالف شرکت آقای اسد در انتخابات ریاست جمهوری  دو کنفرانس اخیر وینپس از   ولی

های غرب و متحدان آن  در تضاد با خود ادعاموضع  این . سوریه بعد از آتش بس و شکست داعش است

اگر این چنین . در سوریه ندارد  در منطقه میباشد که معتقدند آقای اسد هیچگونه پایگاه اجتماعی مهمی

های  معنا است، چراکه مردم سوریه آنرا در پای صندوق  است، مخالفت با شرکت آقای اسد در انتخابات بی

ای غرب در باره آقای اسد دقیقا شبیه ادعای تندروها و بنیادگرایان ایران این ادع. رأی ثابت خواهند کرد

راه . را قبول ندارند  مذهبی -- میباشد که ادعا دارند مردم دیگر جنبش سبز، اصالح طلبان و نیروهای ملی

جازه شرکت های آنها در انتخابات مجلس در اسفند ماه ا به کاندیدا: ای برای اثبات این ادعا وجود دارد ساده

 . گروه را قبول دارند یا خیر  داده شود تا مردم عمال نشان دهند که آیا این سه

زه با مطالعه مرکز مبارآگاه هستند، و   حقیقت آن است که غرب و متحدان آن در منطقه به خوبی  ولی

وست پوینت آمریکا، اینرا نشان داده است، که آقای اسد   مهمترین دانشگاه نظامی غرب، یعنی تروریسم

انتخاب بر سر بهتر و بهترین نخواهد بود، بلکه . هنوز دارای یک پایگاه اجتماعی مهم در سوریه میباشد

شک آقای اسد بهتر از هرگونه   برسر بد و بدتر میباشد، و بیمانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

های  مگر اینکه یک چهره مردمی و مقبول که با تروریست، کاندیدای اپوزیسیون تروریست سوریه میباشد

 .سوریه همکاری ننموده باشد وجود داشته باشد

و مداخله نظامی در همسوی با آن باید سیاست یکسانی نسبت به تروریسم   ایرانیغرب و اپوزیسیون 

تروریسم  .در سوریه طرفدار ترویسم بودند و نتایجش را اینک می بینند آنها. داشته باشندهای دیگر  کشور

بر دولت های غربی حرجی نیست، اما آنان که خود را همچنان ایرانی قلمداد می کنند، . خوب و بد نداریم

http://www.theguardian.com/world/2015/dec/07/turkey-refuses-to-withdraw-troops-from-north-iraq-base-isis
http://www.timesofisrael.com/france-assads-departure-not-necessary-before-transition/
http://www.wsj.com/articles/u-s-backs-off-hard-line-on-syrian-presidents-future-1446161540
https://www.rt.com/news/322087-vienna-syria-elections-timeframe/
https://www.ctc.usma.edu/posts/syrias-sunnis-and-the-regimes-resilience
https://www.ctc.usma.edu/posts/syrias-sunnis-and-the-regimes-resilience
https://www.ctc.usma.edu/posts/syrias-sunnis-and-the-regimes-resilience
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این البته توقع و انتظار  .و مقابل ایران قرار نگیرنددر این نزاع منطقه ای همیشه در کنار دشمنان ایران 

  .است"  بسیار بزرگی"
. مذهبی نظرشان را به صراحت درباره گروه های تروریستی به اصطالح ایرانی اعالم کنند --ملی  فعاالن

مردم تروریسم علیه . هر ماه در برخی استان های ایران توسط این گروه ها ترورهایی صورت می گیرد

و فقط وقتی علیه  ،است" تروریسم خوب"از نوع کند،  ایران، چون جمهوری اسالمی بر آنها حکومت می

 غربیان به کار رود بد می شود؟

 

ها در باره ایران و  ها و تحلیل کند که  برای دریافت آخرین خبر دعوت می  نگارنده از خوانندگان گرامی

 های خاور میانه اخبار ایران و گزارشیسی، از وبسایت او، بقیه خاور میانه، هم به فارسی و هم به انگل

 .کنند در اینجا تماشارا  اوهای تلویزیونی  ها و دیگر برنامه و مصاحبه بازدید کنند،

 

http://www.imenews.com/
http://www.ifttv.com/muhammad-sahimi/

