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  *٢-جھان به کدام سو می رود

  سوريه در حال پايان يافتن است؟ۀن و ھفت سالآيا جنگ داخلی خوني
يريم، خبرخوشی در راه است و بارقه ھائی از اميد به پايان ذبه را بپردرمورد سومتحد  ملل ۀ ويژۀاگر سخنان مھم نمانيد

 حامی او احساس ۀيافتن اين جنگ به غايت ويرانگر و ضدانسانی ديده می شود و اين درحالی است که اسد و جبھ

اپوزيسيونی که کشورھای بزرگ غربی و ترکيه از آن ھا حمايت می . احساس شکست  مقابلۀی می کنند و جبھپيروز

 داعش و  مقابله باکردند دليل ناکامی خود را تغييرسياست ھای اين دولت ھا، از برکناری يا سرنگونی اسد به سمت

عمده حاميان آن ھا شامل ترکيه و .  خود می دانندیئلويت حاميان منطقه و ا آنالجرم تغييراولويت ھای خود و به تبع

البته .  و بتدريج به محاق رفتً آن ھا عمالۀ اپوزيسيون تحت الحماي،بودند که با تغييراولويت ھايشانمريکا ا فرانسه و

شق بوده  حمايت قاطع حاميان اسد از وی يعنی روسيه و ايران از دم مداخله و افزايش،ھمان اندازه مھمه عامل ديگر و ب

در حالی که . ند بخشيدتازه ایبه نفس   او اعتمادۀ و به ارتش از رمق افتادنداسد رقم زد  را به سودء قواۀاست که موازن

 نقاط بشاراسد، ند شدرانده يا بھتراست بگوئيم  جابجا استان دوميليون نفری ادلببهمخالفان از مناطق مختلف 

و مناطق دارای منابع انرژی را به عنوان ... طرطوش و الذقيه و زساحلیو مراک... ژيک دمشق و حلب حمص و يسترات

گرچه ھنوزھم اوضاع خيلی تثبيت شده نيست اما در جھت برتری وی . استقرارداده ل خود وتحت کنتر" مفيد "ۀسوري

که اسد سرمست  ر ھمراه است، اگبزرگ با يک اگرًنھايتامتحد  ملل ۀالبته از يادنبريم که گزارش نمايند. پيش می رود

 پذيرش ۀو اگر که خود را پيروزجنگ اعالم نکند و آماد....  سياسی باشدۀپيروزی ھای خود نشود و حاضر به مصالح

ً و يک راه حل سياسی پايدارباشد و اگر که نھايتا) است...  و  داعش در گيرنقاطی کهجزه  ب( اعالم آتش بس سراسری

جنگ ھای جديد البته  ممکن است سرآغاز و گرنه ھمانطور که او ھم گفته است ....تن به انتخابات آزاد و عادالنه بدھد

فعل و انفعال مھم ديگر در اين عرصه ھم چنين شکست . و به مدت يک دھه ادامه داشنه باشدباشد  چريکی ءابتدا

  يافتنپايان نگرو ديرالزور است که به نوعی بيا) دومين پايتخت داعش پس از موصلسقوط (عنقريب داعش در رقه 

    .و صاحب خاک در سوريه و ھم چنين در عراق است"  خالفت- دولت"حضورداعش در قدو قامت يک 

 طبيعی است که پيداشدن اميدھائی به پايان يافتن يک جنگ خونين و  و البته ھردوی اين خبرھا خوشحال کننده است

 و شايسته است که از ، آن خوشحال نشود و استقبال نکندرخدادی نيست که کسی از)  نيابتییبا ماھيت و(ويرانگرداخلی 

با اين ھمه روشن است که تا ريشه ھای بحران و انفجار خشک نشود، از  .  شودھمين بارقه ھای اميد به صلح ھم حمايت
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ح در سط يعنی توافقی  نيابتی،ھم توافق کارگردانان اصلی يک جنگ ھم يکه تازی و استبدادبی امان داخلی و ،جمله

وجودآمده نسبت به برقراری صلح ھمواره ه بھای  اميدبه بادرفتنامکان  ی و جھانی صورت نگيرد،ئقدرت ھای منطقه 

  .وجود خواھدداشت

ی و ئی کنارگذاشتن اھداف ديگر منطقه ا داعش توسط دولت ھای غربی به معن مقابله با نبايد تصورکرد که عمده کردن

 قدرت يابی داعش به عنوان يک خطربالفعل موجب شد که رقبای دليله آن منافع ب عکس تھديده ب. ستلتيکی آن ھاپوژئو

 گرچه چنين سياستی با ، در برابردشمن مشترکشان ھمسوشوندً جھانی، برای نجات آن منافع ھم شده موقتا ویئمنطقه 

.  گرديد می حاميان اسدۀجبھ موجب تقويت  و ناخواسته،طوراجتناب ناپذيره  بءی و توازن قوائتوجه به معادالت منطقه 

ی و جھانی ئ در سطوح منطقه ءيک توافق بلندمدت و پايدار بين رقبا ۀپشتوانجا که چنين توافقی از  از آن

 را شکننده قی چنين تواف، از معادالت منطقهبالفعل، چه بسا خارج شدن داعش به عنوان خطرعمده و برخوردارنيست

 کردستان سوريه و منازعات و رقابت ھای ھژمونی ۀ اولويت ھا و اھداف دولت ترکيه در منطقوجودداليلی چون. کند

 فوق می  ھای نگرانیۀدامن که جنگ نيابتی بازتابی از آن بوده است، بر يا جھانی ی وئقدرت ھای منطقه  ديگرۀطلبان

دی ھای ي مھاجرت و پناھندگی و تراژۀی بحران انفجاری سوريه مثل انفجارپديدئگرچه جنبه ھای فرامنطقه . افزايد

و باالخره  ... به اروپا و نگرانی از قدرت گيری فاشيست ھا و اين بحرانفشارسرريزشدن نيز برآمده از آن و

ه  دست ساخت قدرت ھا بۀفاجع برای پايان دادن به اين  و مکملی خود انگيره ھای مھمۀفشارافکارعمومی جھان به نوب

 ھمه اگر اين واقعيت دارد که يک طرف احساس پيروزی می کند و طرف ديگراحساس نه اگر وجودآورده است؛ با اين

  . آشيل مذاکرات جديد باشدۀشکست که نوعی ناکامی، ھمين می تواند پاشن

ی  يھای سياسنگ ج سياست است به شيوه ای ديگر، بسته به آن که چگونه پايان يابد، می تواند آغازگرۀ اگر جنگ ادام

بنابراين تحقق آتش بس و توافق محتمل طرف ھای منازعه در سوريه با  . جنگ ھای گرم آتی گرددۀخودمقدمباشد که 

ضرورت رغم   و علی، در قياس با تالش ھای مشابه گذشتهیدوارکننده تريامز چشم اندا وپيداشدن نشانه ھای تازه وجود

  بزرگتوافق الاقل ضمنی بين قدرت ھای ۀقدان پشتوانفل دليه خود بمی کند، اما در ذات  به پايان دادن آنحکم  که ھائی

ياھای متفاوت و چه بسا ؤدر واقع اگر بستری مشترک ھم وجودداشته باشد بستری است  با ر. ده استنشکن ،رقيب

 است که به  ايران اسالمیحکومتی ئياھای متفاوت ھمانا اھداف منطقه ؤ ھای برآمده از اين ردشواریيکی از . دمتضا

مپ به عمده کردن داعش، و از قضا يکی از داليل رغبت تر.  نيستی آنئدان منطقه مريکا و متحا وجه مقبول ھيچ

ھم . ی جمھوری اسالمی به نحوقاطع تری مقابله کندئ است که بتواند با نفوذ و سياست ھای منطقه فراھم کردن شرايطی

  .در حال شعله ورترشدن است نيزمريکا و روسيه اجھانی بين در سطح  رقابت چنان که ھمين

  سياسی مشارکت حضور و ومذاکره شرايط  سوريه در داخلً دست يابی به مصالحه ای پايدار نيازمندآن است که اوال

ه ب.  فراھم گردد و مصالحه بين قطب ھای رقيبمذاکرهبرای ھمه طرف ھا گشوده شود و در سطح جھانی ھم به نوعی 

 شود که خودشانسی برای صلح و گامی به جلو ی پايان جنگ گرم اگر ھم مسجلھمين دليل در غيباب چنين شرايط

 شکننده و نوعی حالت نه جنگ نه صلح ی چه بسا برای مدت ھا با وضع، پايدارً تا فراھم شدن توافق ھای نسبتا اما،است

 جۀن که وزيرخارچنا.  کنندشروع  طرفين با روی ميزگذاشتن مطالبات حداکثری خودبديھی است که. ھمراه باشد

  .ھستيميميائی بشاراسد ک حمالت ۀ پرونددفعال کردن  سازکناررفتن بشاراسد را کوک می کند و يا شاھًفرانسه مجددا

 البته مطرح کردن جنايت ھای جنگی و ھرگونه نقض حقوق بشر از ھرسو، توسط مجامع حقوق بشر ضرورتی 

ی صلح ندارد، اما طرح آن از سوی قدرت ھای درگيردر جنگ به انکارناپذيراست و مغايرتی ھم با مذاکرات و برقرار
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عنوان سنگ اندازی به  پايان دادن جنگ و برقراری صلح و يا وسيله ای برای چانه زنی حول منافع خود امرديگری 

  . است

ه فراھم اگر ھم امکان صلحی ولوشکننده در سوري! به طنز می توان گفت که ھمه بايد مديون داعش باشيمدر پايان، 

را که دولت ھا و  عروج مجددآن، اولويتی کابوس و اميدوارباشيم که نگرانی از!  از ترس داعش بوده است،شده باشد

  فشار اھرمھم چنين به! ... ھم چنان پابرجابماندرد  باھم ھمسوکورنسبیه ط بی رائی و فرامنطقه ئقدرت ھای منطقه 

  !بستل بحران می توان اميدو ھا برای کنتر اروپائیۀ انگيز نيزعليه جنگ و آفکارعمومی

٢٠١٧. ٠٩. ٠٧  

  نگاھی به چالش ھا و صورت بندی آن ھا ):١(جھان به کدام سو می ورد -*

html.24_post-ogbl/2017/08/de.blogspot.roozbeh-taghi://http…  

  :اپوزيسيون سوريه بپذيرد که در جنگ پيروزنشده اند:  متحد مللۀنمايند* 

https://www.radiofarda.com/a/f4_un_di_mistura_syria_opposition_accept_not_win_war/287

20601.html  

ه بتواند با نفوذ و سياست ھای مپ به عمده کردن داعش، فراھم کردن شرايطی است کاز قضا يکی از داليل رغبت تر *

  . ی جمھوری اسالمی به نحوقاطع تری مقابله کندئمنطقه 

 


