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                               یاالت متحده امریکاطرح نقشه راه توسط ا         

                                                                      نی ید به جنگ جها برای سوریه وتهد            
The US “plan B” for Syria  and the threat  of  world war                                                  

مذاکرات پیرامون اختالفات خونین نظامی  سوریه بروز پنجشنبه در  مونیخ المان          

برعلیه حمالت دولت سوریه که با هجوم ویورش نیروهای هوایی روسیه حمایت میگردد 

ورشیان  ومخالفین دولت سوریه با این صورت اگر غرب که  پیشتیبان  شتا  منعقد گردید

ست آنها میسر سازد  تا ازدرهم شکستن بخش شرقی حلب توسط  است  بتواند فرصتی بد

                                                            .یری بعمل آوردنیروهای دولتی سوریه  جلوگ

     به حمایت از سوریه    گروه بین المللی  ( 41)ت نظراعضای مذاکرات در تح         

         شامل ایاالت متحده امریکا ومتحدین منطقوی آن اعم از عربستان سعودی و          

         حضور داشت روسیه  با  درسوریه اند   رژیم  تغیر ترکیه وقطرکه خواهان          

تشکیل و                                                                           «بشر االسد » فعا ل دولت ین  وحمایت کنند گا ن وایران از  متحد         

                                                                                          . ید  منعقد گرد                                               

حمالت هوایی   بتواند  اگر  تقاضای آتش بس نمود تا به این صورت عاجالا واشنگتن      

روسیه رابرعلیه  شورشیان در سوریه متوقف سازد ایاالت متحده امریکا یکجا با شاهان 

جنگ  ممکن است   ون توقف  ترکیه بیم وترس آن را دارند  که بیدرژیم  مرتجع عرب و

( عربستان سعودی وترکیه  –امریکا )اسالمیست های افراطی که  اینهاکه شبهه نظامیان 

تقریباا پنجسال به اینطرف کمک ما لی و سالح وتجهزات نظامی می ت   ایشان را از مد

یا به عباره ساده برای شورشیان سوریه  .نما یند به شکست جبران نا پذ یر مواجهه نشوند 

                                                                     .             زمان کما یی مینمایند 

روسیه به نوبه خود  مکرراا پیشنهاد نمود  که آتش بس باید  از اول مارچ اغاز گردد      

کنترول  د  و در تصرف  مجد  سوریه  دولتی    نیروهای وآن بتواند فرصت کافی برای 

                                                                                                                                   .کامل حلب میسر سا زد  

« جان کیری»ساعت های اخیر شب پنجشنبه وزیر امورخارجه ایاالت متحده امریکا در  

حد اقل یک هفته آتش بس ت   باهم موافقه نمودند تا برای مد «سرگی البروف »و اقای 

نی رابکار اندازند ودراین فرصت  هرچه عاجلتر کمک های بشر  بشکل ازمایشی وامتحا

وبا مالحظه  «جان کیری  »با مجوز اقایبرسا نند   خواهانه را بمردم آسیب دیده سوریه



موضوع آتش  بس  تا  هنوز  مورد ازمایش «  متجلی در روی کاغذ »ای  توافق خوب 

قرار دارد  وتمام درگیری ها وکشمکش ها دربین طرفین تا هنوز الینحل باقی مانده است 

وهردو کشور یعنی ایاالت متحده امریکا وروسیه  علیه دولت  اسالمی درعراق وسوریه 

                                                                                    .                        به نبرد ومبارزه ای شان ادامه میدهند 

له نویس   مقا با  خویش   درمصاحبه « جان کیری  »درحاشیه مذاکرات مونیخ المان     

پیرامون    (David  Ignatius)   روزنامه پرتیراژ واشنگتن ُپست اقای  داوید  اگناتیوس

 درمونیخ    امریکا   متحده  ایاالت  تردید درارتباط  با ستراتیژی  مذاکره یک تهدید  بی

راهرچه جدیتر تحت { روسیه وایران }چنین افاده نمود  آنچه که ما  دراینجا انجام میدهیم 

آگر آنها جدی گرفته نشوند  پس درآنصورت دراینجا یک : ازمایش قرار میدهیم  اوگفت 

                                                             .یتوانستید دراینجا بنشینید مودرغیر آن شما هرگز ن  .....ه راه وجود دارد نقش

اگر براه  بیفتد میتواند  زمینه  امریکا  متحده  ایاالت  ( B)نقشه راه ویا برنامه ای         

ایاالت متحده  امریکا را  درسوریه  وآنهم  در تحت   پوشش     یک مداخله نظامی شد ید

د سا زد   که   امریکا  در  آنصورت   ه دولت اسالمی عراق وسوریه  مساعمبارزه  علی

                                          . بتواند  با مداخله مستقیم  خود  حکومت بشر االسد را منقرض وسرنگون سازد 

به گذارشات رسیده  حاکی ازآنست که عربستان سعودی وقطر  طی چند روز بحث بنا    

ومذاکره  پیرامون نقشه  راه که  از طرف  ایاالت متحده امریکا درمورد  سوریه برنامه 

ریزی شده است  بر ضرورت مشا رکت  خویش در این نقشه راه  و  بر مداخله مستقیم 

که آنها را حمایه کرده «مخا لفین دولت سوریه شورشیان ویا»نظامی  خود بخاطر نجات 

 به عربستان سعودی  از قول  خبری العربیه  متعلق گروه ازسوی دیگر .اند توافق نمودند 

ی  آن  کشور  در ریاض  گذارش داده  تاکید می نماید  که تصمیم مجلس رسم یک منبع 

یک  حمله ء تحریک  سعودی  مبنی بر ارسال نیروهای نظا می اش به سوریه   بجز از

                                                                               .آمیز وخصما نه چیزی دیگری نمیتواند با شد

ودیگر   به این تصمیمگیری  شدیداا خصمانه ای عربستان سعودی وقطر درواکنش         

بروز   ( Dmitry  Medvedev)ف  وید شرکا  نخست وزیر روسیه  اقای  د یمتری مید

پنجشنبه  طی یک مصاحبه ای خبری ومطبوعاتی به روزنامه نگارروزنامه هند ل بلیتس 

(Handelsblatt  ) ما  باید    عرب  وشرکای امریکا   متحده  ایاالت :  المان  چنن گفت

میخواهند  که   آنهاوآن اینکه  آیا ...... پیرامون  معضله موجود سوریه دقیقاا تعمق نمایند 

جوانب   این جنگ فرسایشی  دایمی وطوالنی گردد ؟ اما عقل سلیم حکم می نماید که تمام

درعقب میز مذاکره بنشینند وراه حل معضله  موجود را  زیدخل در موضوع سوریه باید 

                                                              . جستجو نمایند نه اینکه د ست به جرقه وآتش افروزی   یک جنگ جد ید جهانی زنند

واژه ها وکلماتی را که نخست وزیر روسیه اقای دیمتری میدودف طی مصاحبه اش      

مداخله ..  ...بود مبنی بر اینکه ی ار بلکه اظهارات هشدبکار برد ابداا اغراق آمیز نبود 



یی  فرصت جویی  وکما  امریکا در سوریهین منطقوی ایاالت متحده  نظامی شرکا ومتحد

جبهه النصرا  میباشد   و سوریه   به القاعده  وابسته   نجات  گروهای  برای  نمودن زمان

 که با مداخله آنها درقلمرو والیت حلب ودخول شان به آن والیت عاجالا زمینه ای  ورود

مساعد  میگردد    روسیه ینیروها  رویا روی ومبارزه بانیروهای ایاالت متحده امریکا در

که  این خود جرقه   نی جها  بزرگ  دونیروی  یعنی  برخورد ودرگیری مسلحانه ای بین

زدن به درگیری جنگ جهانی چیزی دیگری نمیواند باشد  مفهومی است که اقای میدوف 

                                                                        !دراظهارات خود افاده نمود  یعنی اظهارات واقعبینانه 

د دراین روزها  چنین ګذارش داده میشود که  مقامات رسمی ایاالت متحده امریکا در صد

بشر دوستانه  به   های کمک  توزیع وعطای درتحت عنوانباز نمودن ویا ایجاد یک معبر  

یجاد  در  ا  احتماالا    مردم والیت  حلب ودیګر ساحات تحت قلمرو سوریه میباشند  یعنی

مهامات وسالحها انبوه  به کمک ترکیه (سی آی ای )سیاه   سازمانیل که قبالا  دیک معبرب

ل میداد  انتقا  سوریه ن  به شورشیا « لیبیا  »  ومهمات جنګی سالحها وی هایپی را ازد

تانه در اثر که خوشبخ معبری  ن معبر به ترکیه سرازیر میشد  نکرهای نفت  از هما وتا

ه امریکا اگر به ایجاد لذا ایاالت متحد –کامال مسدود وقطع ګردید هجوم نیروهای سوریه 

آورد بعدا درتحت بهانه ای پیاده نمودن نیروهای محافظوی  همچو معبرمجوزی را بدست

اینصورت  نه   ساحه پرواز ممنوع دست بکار خواهد شد  وبه  تاسیسویا گارد در صدد 

روسیه   نیروهای  علیه  ه نیروهای سوریه به رویا روی خواهد پرداخت بلکهتنها که علی

                                                                                                          .نیز مبارزه خواهد کرد 

حران در سوریه  مرز های د ب ف  ایجا ترکیه متحد ایاالت متحده امریکا وناتو  به هد     

خودرا به مقابل مهاجران  وبیجا  شدگان سوریه مسدود نموده وآنهم بمنظور  دنبال نمودن 

تغیر رژیم درسوریه میباشد   ستراتیژی  هدفمند و ازقبل طرح شده اش که نه تنها  شامل 

                                                          .بلکه سرکوب نمودن خونین  اقلیت های کرد در هردو طرف مرز بین سوریه وترکیه 

ل سوریه  ست مداخله ګرانه اش در قبا ازدورنمای سیا  بمردم امریکا  «اوباما »دولت    

لی ضربات خورد کننده بالقوه متقابل روسیه که شاید باعث  ودر روی یا روی شدن احتما

ر ا از وقوع  امریکا  نګذاشته است  یعنی که مردمن  نی شود چیزی را درمیا فاجعه جها

رحذر نساخته پمطلع و نسبت به مداخالت لجام گسیخته اداره  اش نی لی فاجعه جها احتما

                                                                                                        .است

ای از هیچ نوع کمک های  مهم وبامفهوم  ناشی از مداخله نظامی   دراینجا هیچ نشانه      

با کمک گروه « انساندوستانه»ایاالت متحده امریکا در سوریه که در تحت پرچم دروغین

آنچنانیکه    -ویا انجمن  های شبهه چپ نما که از آن تذ کر بعمل آورده است دیده نمیشود 

ونین سکتاریستی  وفرقه ای را درحمایت از یک کمپاین خ«  سی آی ای »سازمان سیاه 

                                                .شبهه نظامیان اسالمی افراطی  زیر عنوان یک انقالب در سوریه براه آنداخته است 

میزان فاجعه براه انداخته شده از طریق  مداخله نظامی  در سوریه  با انتشار  نتایج       



یک مطالعه ای جدیدی که توسط  مرکز مطالعات   پژوهشی سیاسی درسوریه  صورت 

پژوهشی    گذارش این مطالعه  طبق گرفته است   بسیار تکان دهنده میباشد  وآن اینکه  

درگیری های    از  شی وریه  ناس درصد  از جمیعت  در داخل قلمرو ( 5،44)در حدود 

درسوریه زیربنا   از کشته شد گا ن تعداد برعالوه -.روحمسلحانه یا کشته شده اند ویا مج

.... های اجتماعی وخد ما تی آن کشور اعم از مراکز وتا سیسات صحی  وتعیلم وتربیه و

بخاک یکسان شده وازجانبی بصورت چشمگیر سطح زندگی ومیزان توقع حیات  مردم  

                                                                                      .  یافته است  سال تقلیل( 1،55)به ( 2145)درسال بود  ( 2141»در  سال که( 5،11)از 

درصد که ( 9،41)ری  از  بیکا میزان  که     ن میدهد مطالعه نشا  همچنان این            

                                                            .  رسیده است    ( 2145)فیصد تا پایان سال ( 9،52)بود به (  2144)درسال 

ت کوتاه باالی سوریه تحمیل نمود یک جنگ کامالا  ما در مد جنگی را که اداره اوبا     

  .شبهیه جنگی میبا شد که اداره بوش علیه عراق براه انداخت و عیار جنایی وتبهکارانه 

امریکا  جنگی  است   ایاالت متحده  جنگ هم آهنگ  این جنگ تحمیلی  بعنوان یک       

جنگی است که درپرتو  ستراتیژی   که مردم سوریه در آن زندگی خودرا ازدست میدهند 

از برگرداندن چرخ نورمال اقتصادی اش جهانی امپریالیزم ایاالت متحده امریکا  بخاطرب

از رکود فعلی براه انداخته وبا بکار بردن تهد ید وشا نتاژ ومداخالت نظامی  میخواهد به 

چنین می پندارد که یم در سوریه میباشد  وواشنگتن  بدنبال تغیر  رژ  .هدف اش نایل آید 

پیشتیبان ومتحد   وایران که اعم از روسیه   با تغیر رژیم درسوریه میتواند رقبای خود را

وبا متحد ین غربی خو د  برمنابع  عظیم انرژی در شرق   مشق میباشند  تضعیف نماید د

                                                                                                      .میانه تسلط و د سترسی حاصل نماید 

جهانی  نه فقط  توسط چشم آنداز رویای روی هواپیماهای جنگی ایاالت تهدید به جنگ    

بلکه  منطق کل جنگ  درسوریه . متحده امریکا وروسیه در آسمان سوریه  مطرح است 

گسترده تری میباشد  که غرب درصدد نیل  برتغیر رژیم  ودسترسی به اهداف استراتیژی

و در پی تشدید حلقه محاصره  نظامی به آن است  با درنظرداشت همین اصل است که نات

 دراطراف روسیه وبه سیاست هرچه بیشتر تحریک آمیز ضد چینا یی اش د ست می زند 

                                                                                            . وپنتاگون  میخواهد که حضور خودرا در دریای  جنوب چین دریابد 

تالش ایاالت متحده امریکا  بخاطر هژمونی سراسری جهانی  در وابستگی به اصل         

ستراتیژیک اعالم شده است  اصلی ستراتیژیکی  که پنتاگون  تقریباا  نزدیک به یک ریع 

واشنگتن  باید از ظهور هرنوع : ازقرن پیش  به این مضمون ومحتوی اعالم نموده بود 

مهار کردن  سلطه سرمایه داری  ایاالت متحده امریکا چه درمقیا س قدرت  که قادر به 

                                           .جهانی ویا حتی درمقیاس منطقوی باشد  از آن  باید جلوگیری نماید 

وامیدارد که بیدون وقفه  به جنگ   متحده امریکا را  ایاالت«  ستراتیژی عظیم»این       

وز کارانه اش دوام دهد  که این   تهد ید واقعی ویا دوام جنگ  خود زمینه ای را   های تجا



                                                      . برای اغاز جنگ جهانی  مساعد میسازد 

  متحده امریکا ایاالت  ت حاکم  منشا نه ای  حلقا  بربردرمقابله با این  ستراتیژیی   بناا     

ست  د آزاد خویش   ستراتیژی  با ید به  طبقه کارگر ایاالت متحده امریکا  وبین المللی 

 رامریکا ودیگ بکار شوند وهرچه عاجلتر خواهان خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده 

و صفوف  شوند  وعراق وتمام بخش های  شرق  میا نه رازسوریه وز کا نیروهای تجا

ت ویک  طر وحد و بخا  درمقابل نیروهای اهریمنی بسیچ سازنده فشرده ترهر چخودرا

  دنر کذار نی ومذهبی را کنا زبا –سمتی  –پارچگی خویش تمام موانع اعم از ایتنیکی 

میگری نقطه  نظا ر  سرمایه داری وجنگ و و با بی بند   تن واحد  به تسلط و همچ و

                                                                                             .پایان گذارند 

    .با تقدیم احترامات     -----------------------------------------------


