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   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ سپتمبر ١٩

  !مداخلۀ اختياری با بھانه ای ترديدآميز سوريه 

  

در مرکز فرماندھی ميان نيروھا بخش طراحی » ضعيت اطالعاتی جنگ الکترونيکو« در مقام رئيس اسبق دفتر 

 ماه آن در مقام رئيس دفتر اطالعاتی ١۴سال فعاليت در خاورميانه که ... عمليات در پاريس، با تجربۀ نزديک به 

، و سه )ربی، کويتقطر، امارات ع(ميان نيروی اياالت متحده در لبنان، و بيش از دوازده مأموريت در خاورميانه 

، فکر می کنم بيش امريکابه عنوان افسر رابط در اطالعات عالی نظامی اياالت متحدۀ  هسال خدمت در اياالت متحد

. از ھر شھروند عادی و حتی کارشناسان خود برگزيده، با مشکالت خاورميانه و خاور نزديک آشنائی داشته باشم

م که در شرف تکوين بود، در نتيجه امروز موضوعی که افکار من را من ھميشه در پی کسب اطالع از وقايعی بود

  .متوجه خود ساخته مداخلۀ نظامی احتمالی در سوريه است

  در اين نوشته بر آن ھستم تا داليل روشنی برای ترديدھايم در مورد مداخلۀ نظامی با پاسخگوئی به چند پرسش ساده

ً و در عين حال ھدفم اين است که . مطرح کنم   روی اين موضوع موضوعاتی را برای آنھائی که می خواھند واقعا

تأمل جدی داشته باشند مطرح کنم، بی آن که به پر حرفی ھای روشنفکر مآبانه و اظھارات پر طمطراق مردان 

  .سياسی بسنده کنند

  

  عتبر است؟آيا مدارک ترديد ناپذيری که نخست وزير فرانسه به نمايندگان عرضه کرده قانع کننده و م-١

  .اين مدارک کدام است، پاسخ من در اين مورد منفی است
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 خدشه ناپذير باشد، ولی در عين حال خدشه ناپذيری آن می تواند تنھا به اين دليل باشد که مدارک می تواند ظاھراً 

 می تواند بی در نتيجه مدارک و داليل احتماالً . کس مدرک عينی در اختيار نداشته که آن را مردود اعالم کند ھيچ

ئی را به ياد می آورم که با چه جديت باور نکردنی امريکافراموش نکرده ام و کولين پاول ژنرال . اعتبار باشد

 سيا را در مورد سالح ھای کشتار جمعی در عراق مطرح کرد تا مداخلۀ نظامی نسازما» گزارشات خدشه ناپذير«

ً ... بشريت، ھرگز دروغ گفته نمی شود، ولی با اين وجودمی دانم که در فرانسه، فانوس. را قانونيت ببخشد ، شخصا

 ً  در اين جا سعی  معتقد ھستم که با کشتار توسط گاز سّمی در دمشق ما در مقابل تحريف خبری تازه ای ھستيم وقويا

  .را در اين مورد متقاعد سازم ممی کنم خواننده ا

  

  ت؟کشتار با گاز سّمی به نفع کدام جبھه تمام شده اس_٢

که از مدتھا  با اطمينان می توانيم بگوئيم که اين عمل به نفع بشار االسد نبوده زيرا او خريدار چنين مخاطره ای نبود

گونه استفاده از او می دانست که ھر. ين شدبوديئی ھا و فرانسوی ھا و انگليسی ھا تعامريکاپيش به عنوان خط قرمز 

او می دانست که برای .  و ظرف مدت کوتاھی سرنگون خواھد شدگاز سّمی مداخلۀ غرب را تحريک خواھد کرد

بشار االسد برای وارد آوردن ضربه به . تحقيق در مورد استفاده از گاز سّمی، اياالت متحده مجوز قانونی دارد

ند صد خاطر کشتن چه آيا ب. دشمنان خود به اندازۀ کافی اسلحه و مھمات در اختيار دارد و نيازی به گاز سّمی ندارد

نفر از مخالفانش در حومۀ دمشق، پايتخت، در جوار نمايندگان خارجی، حاضر به چنين کار مخاطره آميزی بوده 

  .است؟ چنين داعيه ای کامال پوچ است و درست از آب در نمی آيد

.  شودکس از ابعاد واقعی آن آطالعی ندارد، به نفع دو طرف ديگر در اين منازعه تمام می که ھيچ» کشتار«اين 

 مخالفان بشار االسد که اگر مداخله ای صورت گيرد به سرعت می توانند نبردھايشان را به پيش ببرند و ءابتدا

ئی ھا و فرانسوی ھا و انگليسی ھا تمام خواھد امريکاسپس به نفع . پيروزمندانه قدرت را در سوريه تصاحب کنند

ھدف اصلی به دليل موضوع ( تضعيف ايران به خصوصن ب هللا لبناز از مدت ھا پيش خواھان تضعيف ح شد زيرا

  .ستند و با حذف ھمپيمان ھميشگی شان بشار االسد به چنين ھدفی دست خواھند يافتھ) یئھسته 

  

  آيا اين نوع تحريفات پيش زمينۀ قبلی داشته است؟_٣

  .پاسخ مثبت است

 ھفته گزارشات ١٠ی جھان طی نزديک به که تمام رسانه ھا) ١) (١٩٨٩دسامبر (پيش از اين ماجرای تيميشوارا 

در واقع مخالفان چند جسد .  نفر را برای توجيه سرنگون سازی چائوشسکو منتشر کردند٤٦٠٠تحريف شدۀ کشتار 

 صحنه سازی ھای رستان ھای شھر بيرون کشيده بودند، و در اطراف آنھا سيم خاردار کشيدند و ازبرا از ق

سپس با استناد . فق شدند که از تماشاچيان تلويزيون ھای غربی نيز اشک بگيرندلم گرفتند و مودھشتناک خودشان ف

کس شھامت زير عالمت  طرح کردند که در واقع وجود نداشت ولی ھيچم  قربانی را٤٦٣٢نين تصاويری رقم به چ

  .صحنه پرادازی آنھا موفقيت آميز بود زيرا به سقوط چائوشسکو انجاميد. سؤال بردن را نيافت

ه خاطر اشتباھی که مرتکب شده بودند و به ز واقعه، رسانه ھا و سياستمداران غربی آنقدر صداقت داشتند که بپس ا

  .ولی طرحشان به نتيجه رسيد...خاطر گول خوردگی ھايشان عذر خواھی کنند

 به وقتی من ھنوز در خدمت ارتش بودم، دست کم دو مورد ديگر از اين نوع تحريفات در بوسنی و در کوزووو

  .گاه از چگونگی آن مطلع نشدند ھيچھا وقوع پيوست که رسانه 
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   گذاشته شده است؟ءچنين تحريفی با استفاده از گاز سّمی چگونه توسط مخالفان به اجرا-٤

  )٢...(اجرای چنين طرحی خيلی ساده است

 ھای را طی نبرد دنم می دانبشار متھ  را که به طرفداری از) مرد، زن، بچه، سالخورده(مخالفان چند خانوار کامل 

صفوف مخالفان پيوسته اند از انبارھای اسلحۀ ارتش سوريه به شان اسير می کنند، سپس توسط سربازان فراری که 

لمبرداری می کنند، سپس، ين لحظات جان کندن آنھا فبرداشت می کنند و با گاز سّمی آنھارا مسموم کرده و از آخر

برای دقت بيشتر، می .  اساس تير به ھدف اصابت می کنداينبر. فرامی خوانندرا ا ئی ھامريکاسازمان ملل متحد و 

توانيد چند شاھد عينی از جبھۀ خودتان را جلوی دوربين بفرستيد که از واقعۀ دھشتناک روايت کند و می توانيد رقم 

ً ( کشته را نيز مطرح کنيد که در ھر صورت بررسی عينی آن ممکن نيست ١٧٠٠ و سپس ) ه تيميشوارا مشابدقيقا

  .تصاوير اسفناک را يکی پس از ديگری روانۀ رسانه ھا کنيد

ورشيان به فنون استفاده از سالح سرويس اطالعاتی فرانسه ادعا کرد که ش...بر اين اساس تحريف انجام می گيرد

 خارجی برخوردار يميائی آگاه نيستند، ولی فراموش می کنند که شورشيان از پشتيبانی مشاوران نيروھای ويژۀک

  .شناخت کافی و ضروری دارند ھستند و آنھا در اين زمينه ھا 

  

  .لمانی ھا، کانادائی ھا و حتی نمايندگان بريتانيائی در مداخلۀ نظامی ترديد دارنداچرا -٥

 حداقل آنھا ميز سرويس ھای اطالعی دارند و با.  به وجھۀ تحريف آميز اين واقعه آگاه ھستنداين سه کشور احتماالً 

آن آشکار   ینھا نمی خواھند جان سربازانشان به خاطر مدارکی که ممکن است در آينده بی اعتبارآ. منطق صحيح

آنھا ترجيح می دھند که به بحران اقتصادی خودشان .  اين مداخله را محاسبه می کنندۀندازند و نتيجشود، به خطر بي

  .ان به عھده بگيرندبپردازند تا اين که نقش کالنتر را برای بقيۀ جھ

ه ای مثل مناطق شھری دمشق با تراکم جمعيت کس پنھان نيست که گاز فرار است و در منطق از سوی ديگر بر ھيچ

زياد که غالبا طرفدار بشار االسد نيز ھستند، کمترين وزش باد می تواند گاز را پراکنده کند و عليه خودشان عمل 

حقيقت اين . اين که بشار االسد در دمشق از گاز سّمی استفاده کرده باشد، خيلی ساده بگوئيم که بی اعتبار است. کند

  ...ولی اين بار يک کمی زيادی بزرگ است» دروغ ھر چه بزرگتر باشد باورش راحت تر است«ه است ک

  

  ی و بين المللی مداخلۀ نظامی کدام است؟ئنتايج منطقه -٦

سقوط بشار االسد، رئيس جمھور دولت مدنی، موجب گزينش راه .  روشن استبرای خود سوريه، يک مورد کامالً 

 طی سال ھا از بشار االسد پشتيبانی کرده اند، و حتی بخشی علوی می شود که اکثراً تبعيد برای جمعيت مسيحی و 

  آيا اين ھدفی است که درپی آن ھستند؟...در نتيجه، کشتارھای مجدد و موج تازۀ پناھندگان... از سنّی ھا

انده شده، به شکل  سال پيش بازگرد٥٠برای اسرائيلی ھا، مصر و سوريۀ تضعيف شده، تجزيه شده که اقتصاد آن به 

، فرانسه و انگليس برای آنھا رويداد بدی نيست، امريکامداخلۀ نظامی . حساب نخواھد آمده دراز مدت تھديد جدی ب

  ...تا جائی که بايد از خودمان بپرسيم آيا ما در واقع برای منافع آنھا کار نمی کنيم

 بھای نفت خيلی سريع به شکل انفجاری افزايش ايران به عنوان ھدف بعدی، برای ھمه شناخته شده است، احتماالً 

پيدا خواھد کرد و تحت تأثير مداخله به مشکالت اقتصادی خواھد انجاميد که از پيش در حال شکنندگی به سر می 

  .برد
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اين ھزينه مستقما و يا به شکل . که زير بار قرض است ھزينه دارد) فرانسه«مداخله برای کشوری مانند کشور ما 

دجه ھای دفاعی استفاده شود و چنين کاری نيز وکه از ب مگر اين. تقيم روی دوش ماليات دھندگان خواھد بودغير مس

  .موجب تأخير در مدرنيزاسيون نيروھای ما خواھد شد

  

  مداخله ای آيا به عنوان مداخلۀ بشر دوستانه مطرح خواھد بود يا رعايت منشور ژنو؟  شرکت فرانسه در چنين -٧

 پيشنھاد ٢٠٠٩ جنوریلمان برای مداخلۀ نظامی در مورد قتل عام غزه طی اوردی مطرح می بود، چرا اگر چنين م

ً ) کودک بودند٣٠٠ شھروند و ٩٠٠ قربانی، اين بار واقعی که در مجموع ١٣٠٠(نداد   از ؟ ارتش اسرائيل مشخصا

ز يکسو کشتار مجاز و از سوی ديگر ا... استفاده کرده بود- که در منشور ژنو ممنوع اعالم شده - بمب ھای فسفری 

  ؟...کشتار غير مجاز 

  

  عناصر مختل کنندۀ ديگر -٨

ت مستقل با مجوز سازمان ملل متحد أدادگاه جنائی بين المللی، عضو ھيئل پونتی، قاضی  می گذشته، خانم کارال٦

از گاز ) نه نيروھای رژيمو (يميائی در سوريه، اعالم کرد که شورشيان ک بازرسی در مورد استفاده از گاز برای

  .سارين استفاده کرده اند

ن مالی می شود، پسنديده  متحده تأميتی در جھان سازمان ملل متحد که به شکل گسترده توسط اياالتبيان ھر حقيق

ت مستقل از ھمان فردای واقعه اعالم کرد که شواھد کافی برای متھم دانستن شورشيان در استفاده از گاز أنيست، ھي

  ...ين وجود داردسار

گزارشات منظمی دربارۀ   ٢٠١٣ جنوریاز سوی ديگر فرستاده ھای ديدبان اتحاديۀ عرب در آغاز منازعات، از 

  :من اين گزارشات را ياداشت کرده ام . خشونت در سوريه منتشر کرده است

 و خشونت در  با بمباز سوی چندين گروه در مورد چندين سوء قصد ت ديدبانی از گزارشات تحريف آميز أھي-٢٨

ت ديدبانی برای تحقيق به محالت ذکر شده رفتند، پس از جمع آوری اطالعات دريافتند که أوقتی ھي. برخی مناطق

  .گزارشات تحريف شده بوده است

ت ديدبانی با تکيه به مدارک و گزارشاتی که توسط اکيپ ھای حاضر در محل تھيه شده بود، نتيجه گرفتند أھي-٢٩

ھا گزارشات اغراق آميزی در مورد حوادث و اشخاص کشته شده يا زخمی شده طی حوادث و تظاھرات که رسانه 

  .در برخی شھرھا منتشر کرده اند

ولی شايد نه به ) و به طريق اولی ضد بشار( سنی بودند تی تھيه شده بود که اکثراً أاين گزارش بسيار عالی توسط ھي

  .نه ھای غربی منعکس شوداندازۀ کافی ضد بشار که بتواند در رسا

آنھائی که می خواھند کسب اطالع کنند، می توانند در . اين گزارش واقعا ارزش آن را دارد که با دقت خوانده شود

  :جو کنند  و گوگل گزارش زير را جست

”rapport du chef de la mission des observateurs de la Ligue arabe en Syrie“ 

  . خواھند يافتو نسخۀ فرانسوی آن را

برای نتيجه گيری، شما دريافتيد که من يک لحظه ھم به مدارک خدشه ناپذير فرانسه باور ندارم، و امروز ھيچ دليلی 

  . توجيه کند،وجود ندارد که مداخلۀ نظامی را در ھر سطحی که باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

قطر و عربستان سعودی ه توسط به روشنی می دانم که بخش مھمی از نيروھای شورشی از مزدورانی تشکيل شده ک

اين نيروی شورشی . خدمت گرفته شده و تأمين مالی می شونده در جنگ صليبی عليه علوی ھا و شيعه ھا ب) سنی(

  .نيست  و فرانسوی ھا و انگليسی ھا پشتيبانی می شوند و نيروی سوريه ای آزاد  ئی ھاامريکاتوسط 

ولی آيا بی طرف خواھد بود؟ . تۀ ديگر تحويل خواھددادسازمان ملل متحد گزاراشات خود را حداکثر تا چند ھف

ولی می دانم که بودجه ھای اياالت متحده برای سازمان ملل متحد حياتی است و در برخی موارد استقالل . اميدوارم

  .نظر می رسده واقعی برای اين سازمان خيلی مشکل ب

 بشار االسد نيستم، چنين تمايلی از من بسيار دور برای به پايان بردن اين نوشته می خواھم بگويم که من طرفدار

توجيه و نتايج حرکات . ولی او به احتمال قوی نسبت به آنچه قرار است به قدرت برسد مزيت بيشتری دارد. است

  .امروز ما بايد با جديت بيشتری به آزمون گذاشته شود

ما به شکل خودسرانه ای به کار می برند و اصطالحی که مردان سياسی » جامعۀ بين الملل«سرانجام می بينم که 

لمان و ااياالت متحده؛ : روزنامه نگاران نيز آن را از صبح تا شب تکرار می کنند، تنھا شامل سه کشور می شود 

  . درصد جمعيت جھان را تشکيل می دھند٨فرانسه که در مجموع تنھا 

ً جاپانوضعيت چين، ھند، روسيه، برزيل،  فتار بين المللی حذف شده است، حتی خود سوريه، در  از گ کامالً  تقريبا

اين مورد نيز يکی . آيا جزئی از جامعۀ بين المللی ھستند يا نه.  درصد جمعيت جھان را تشکيل می دھند٦٠حالی که 

  .از آن مواردی است که بايد به آن فکر کنيم

  :منبع  

http://www.mondialisation.ca/syrie-ingerence-deliberee-sous-pretexte-douteux/5349575 

  :پی نوشت مترجم 

  صنعت دروغ پردازی و جنگ امپرياليستی. دربارۀ موضوع تيموشوارا مراجعه شود به مقالۀ دومينيکو لوسوردو)١

http://www.afgazad.com/Siasi-13/091713-T-HM-Sanate-Dorogh-Pardaazy.pdf 

 در اختيار البته بايد توجه داشت اکه اين سناريو از تخيالت ژنرال فرانسوی منشأ گرفته و ما گزارشات ديگری)٢

 اند و يميائی را به عربستان سعودی نسبت می دھد و حتی خود مخالفان به آن اعتراف کردهکداريم که ارسال سالح 

 اين که البته اين اعترافات نيز ممکن است دروغ باشد و احتماالً ...مدعی شده اند که در اثر اشتباه اين حادثه روی داده

 مطرح کرده - به شکل احتمالی در آينده و در کتاب تاريخ –دروغ را به قصد تبرئۀ غربی ھا در دادگاه بين المللی 

  :اين مورد به مقالۀ زير مراجعه کنيد در. اند که جرم سبکتری داشته باشند 

   عضو بنيانگذار کميته ھمآھنگی برای دفاع از سوريه-ايسر ميدانی 

http://www.afgazad.com/Siasi-13/090513-T-HM-Eateraaf-Terrorist-Haaye-Soria.pdf 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ سپتمبر ١٧

  ٢٠١٣مبر  سپت١٢مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  فريقای شمالیاخاورميانه و » ه منطق

  سوريه: تحليل 


