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 »زير چشمان ما«

  پنجاه و ھشتمين واقعه نگاری سياست بين المللی

  ٢ نيو شھيد برای ژ١٠٠٠٠٠
، شالودۀ صلح برای سوريه را تثبيت کرده بود، جنگ دوباره طی يک سال ٢٠١٢ جونو، طی يه کنفرانس ژندر حالی ک

 قربانی، قدرت ھای بيگانه ای که اين جنگ را طرح ريزی کرده و تدارکات ١٠٠٠٠٠پس از . و نيم ديگر ادامه يافت

در نتيجه مسکو و واشينگتن می خواھند . دندآن را به عھده داشتند، سرانجام می بايستی به شکست خود اعتراف می کر

 .و تشکيل دھند تا به اين قدرت ھا پيروزی جمھوری عرب سوريه را اعالم کننديگردھمآئی تازه ای در ژن

در آن دوران، ناتو از بمباران .  پايه و اساس صلح سوريه را طرح ريزی کرده بود٢٠١٢ جونو طی يگردھمآئی ژن

.  قطع نظر کرد زيرا خواھان درگيری با روسيه و چين نبود، گذاشته بودء به اجراايبيکشور، به آن شکلی که در ل

فرانسه در دوران نيکال سرکوزی طی مذاکره به ازای آزادی افسران فرانسوی که به اسارت نيروھای دولتی درآمده 

ه منطقی، می توانستيم حدس از ديدگا.  بيرون کشيد»وامارات اسالمی بابا عمر«بودند، مشاوران نظامی خود را از 

  .بزنيم که دولت سوريه در اين مرحله پيروز شده و کشور به زودی به حالت عادی باز می گردد 

، فرانسه که فرانسوآ ھوالند را به عنوان رئيس جمھور برگزيده بود، يک شرط به تعبير جون ٣٠با اين وجود، شب 

قت بايد توسط تمام طرفين منازعه پذيرفته شود و خواستار حذف قطعی از ديدگاه فرانسه، دولت مو. بيانيۀ نھائی افزود

و » دوستان سوريه«يک ھفته بعد، رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند از سومين گردھمآئی . رئيس جمھور بشار االسد شد

 است که ابو صالح روزنامه نگار جوانی.  در پاريس پذيرائی کرد»ابو صالح«بين آنھا از يک چھرۀ برجسته به نام 

قول و به بر اين اساس .  ترس و بيداد به پا کرده بود»حمص«و الجزيره کار می کند و در » ٢۴فرانس «برای 

شکست خورده بود، و از اين پس ) جنگ دروغ رسانه ھا(زيرا جنگ نسل چھارم : قرارھای سرکوزی عمل نکردند 

  . شدجنگ با ده ھا ھزار مبارز خارجی وارد جنگ از نوع نيکاراگوئه

  رھبران سياسی قابل درک جديدت أت بين طبقۀ ثروتمند و بزھکاری ھيتغيير جھت فرانسه را تنھا آزمندی چند شخصي

  .ساخته و توضيح می دھد

 و در نتيجه فقر فراگير بين طبقات مردمی نشانی بود از فقدان ٢٠٠٨ برای برخی سرمايه داران، بحران اقتصادی -

در نتيجه آنھا رئيس جمھور نيکال سرکوزی را تشويق کردند که . ل ھنگفت در فرانسهامکان برای کسب درآمد و پو

برای جنگ در سوريه تدارک ببيند و وقتی که سرکوزی برای بيرون کشيدن فرانسه از سوريه وارد مذاکره شد، آنھا به 
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ھا را در اليزه نزد رئيس جمھور  منافع آن، مرکز فرماندھی ويژههفرماند) ١(ژنرال بنوآ پوگا . اين طرح ادامه دادند

 .نمايندگی کرده بود و توسط فرانسوآ ھوالند در ھمين مقام باقی ماند

اماراتی که پيش از اين اين . اردوی انتخاباتی فرانسوآ ھوالند به شکل گسترده و غير قانونی توسط قطر تأمين مالی شد -

سال .  توسط شيخ حمد با خصوصيات بلند پروازانه اداره می شود١٩٩۵وابسته به فرانسه بود از تاريخ کودتا به سال 

ظرف چند سال، .  اجازه داد که بی ھيچ محدوديتی از منابع گاز کشور بھره برداری کند»اکسون موبيل« او به ١٩٩٩

 به عنوان وزير امور »بيوسالوران ف«انتخاب .  به مالکيت راکفلرھال شد و عمالً قطر به يک غول جھانی گاز تبدي

بر اين اساس، وزير امور . خارجه توسط رئيس جمھور ھوالند به اين علت بود که ميانجيگر او و امارات قطر بود

  .ت کردبناميم، فرانسه را به خون ريزی در سوريه ھداي» دوست اسرائيل«خارجه که بھتر است او را 

اين واقعه .  با سوء قصدی آغاز شد که به مرگ اعضای شورای امنيت ملی انجاميد٢٠١٢ جوالی ١٨ روز ۀحمل

امروز می دانيم که اين .  نفر شد١٠٠٠٠٠سرآغازی بود برای جنگی که يک سال و نيم ادامه يافت و موجب مرگ 

  .جايگزين می شوندجنگ راه حل نظامی ندارد، ولی مزدوران مسلح حذف شده به تدريج 

در واقع، بريتانيا به مناسبت رأی مجلس عوام مجبور به .  حرف می زنند٢و يامروز مسکو و واشينگتن از گردھمآئی ژن

عقب نشينی شد، امير قطر زير فشار اياالت متحده مجبور شد صحنه را ترک کند، فرانسه با درگيری ھايش در مالی 

امه دھد، ترکيه به اندازۀ کافی يکپارچه نبود که بتواند دست به عمليات گسترده نتوانست به فشار نظامی در سوريه اد

  .عربستان سعودی است: در واقع تنھا بازيگری که باقی مانده . بزند

 مزدور مسلح را آماده ۵٠٠٠٠رياض معاون وزير دفاعش را در عمان پايتخت اردن مستقر کرده تا نيروی متشکل از 

يميائی غوطه توسط مزدوران و با تجھيزات و مھمات ترکيه موجب تغيير ک تا با بمباران رياض بر آن بود. سازد

  .ھيچی: و سپس . فرماندھان متفقين در عمان گردھمآئی تشکيل دادند تا طرح تغيير رژيم را تنظيم کنند. وضعيت شود

د، به ھمين گونه سروصداھائی که در واقع، به ھمان شکلی که واشينگتن امير قطر را مجبور کرد که صحنه را ترک کن

پس از فريادھای دردآلود و اعالم . به پا شد ھدفی جز اين نداشت که عربستان سعودی را به عقب نشينی وادار سازد

انتقام از اياالت متحده، پس از اين که جان کری به آنھا يادآوری کرد که تخت سلطنتی شان را مديون اياالت متحده 

  .متشان به خواست غرب بستگی دارد، سعودی ھا نيز  وارد صف شدندھستند، و تداوم حکو

ھم پيمانان اياالت متحده .  برگزار خواھد شدجنوریمبر و يا در پايان  يا در آغاز دس٢و ياز اين پس، گردھمآئی ژن

 .انجام می دادنديد کنند، يعنی کاری که يک سال و نيم پيش بايد ئفقات سّری مسکو و واشينگتن را تأسرانجام بايد توا
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