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 ینشين  عقب

  
  

 فتوت او نيست،   بلندنظری وۀاين تصميم نتيج.  سوريه بپاشدۀخواھد بيش از اين نفت به آتش مناقش  نمیترمپدونالد 

ل نظامی يم کوچکی از تعديل در مسايھمين که عال. ستامريکا ۀبلکه مربوط به معادالت درونی اياالت متحد

ھای   که برخی از کشورھا به سياستئی، جائی اروپاۀديجمھور آشکار شد، چه در کشور و چه در اتحا سئيھای ر سياست

خواھد  غرب نمی.  سازماندھی شدترمپگيری و مقاومت عليه   آنند، موضعۀتجاوزکارانه خو گرفته اند و خواستار ادام

 به خرد و پذير خواھد بود، بسته  آيا صلح در منطقه امکان که اين. اذعان کند که روسيه و ايران در سوريه پيروز شده اند

  .مھارت بازيگران در مذاکرات خواھد داشت

مقامات دولتی . آورد رون میياو نيروھای نظامی کشور را از سوريه ب:  خود وفا کردۀ به وعدترمپجمھور  سئير

را مديريت و تنظيم » ديگرانند که بايد وضعيت«نجامد و پس از آن ي روز به طول ب١٠٠تواند تا  گويند اين خروج می می

  . کاخ سفيد قرار است آغاز گردد چگونه خواھد بود، ھنوز معلوم نيستۀکه به گفت» فاز نوين«حال اين . کنند
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جمھور اسد را مجبور به  سئيو نگه دارند تا ريخواستند بخشی از سوريه را به عنوان گرو برای مذاکرات ژن برخی می

ًمبارزه کنند و احتماال قصد داشتند با فروش » اليت اسالمیو«ھای  خواستند با بقيه گروه برخی ديگر می.  نمايندءاستعفا

ًاوال بايد :  ھر سه ھدف ذکر شده استامريکادر سياست کاربردی رسمی اياالت متحده . اسلحه و مزدور تجارت کنند

 گسترش  بايد مانع از اين شد که ايران نفوذ خويش را در منطقهدوم.  و برای ھميشه نابود گرددئیداعش به طور نھا

 خود تشويق و ترغيب گردد تا پس ۀ مدنی مورد حمايت قرار گرفته و در ايجاد ساختارھای ويژۀًبخشد و ثالثا بايد جامع

  .از سقوط بشار اسد قادر به حکومت بر کشور باشد

ه در طور پايگاه نظامی التنف در مرز سه کشور اردن، عراق و سوري  پايگاه نظامی در شرق رود فرات و ھمين٢٠در 

ھای امنيتی خصوصی مستقر   و به ھمين تعداد مزدوران شرکتامريکا ارتش ۀھای ويژ احدو سرباز از ٢٠٠٠اين زمان 

 USAIDطور   برای رشد و توسعه و ھمينئیامريکاھای   از طريق آژانسامريکا ۀوزارت امور خارج. بودند

سازی و ساختمان واحدھای مسکونی و  جادهن، ولفيآوری مين، نصب کابل برق و ت کارشناسان فراوانی برای جمع

در بين افراد نامبرده مأمورين جاسوسی جھت وظايف . طور برای بھبود مديريت اداری به اين مناطق اعزام داشت ھمين

  .ويژه نيز وجود داشتند

 در وزارت ولی. بازگرداند» به خانه «  رائیامريکا سربازان  خواھد می اعالم کرده بود که ترمپ ٢٠١٨ چدر ماه مار

   وجود داشتديگری ھای  طرحامريکا جاسوسی ھای امور خارجه، پنتاگون و در سازمان

 ھيأت ئیامريکاس ئير» ويليام روباک« مبارزه عليه داعش ھمراه ۀکنند ھماھنگ» گورک برت مک« ويژه ۀفرستاد

دند تا از نظر فکری به فرماندھان المللی ضدداعش، مناطق شرق رود فرات را مورد بازرسی قرار دا مشاور پيمان بين

 در نظر داشت امريکا ۀبه رھبری اياالت متحد» گروه سوريه کوچک«.  مدنی محلی کمک کنندۀو سياستمداران و جامع

گذاری کرده و از اين  پايه» ايالت شرق فرات« خود را به نام ۀ از مناطق شرق رود فرات ايالت ويژ٢٠١٨ نوریجدر 

 خليج مورد حمايت ۀکه از طرف غرب و کشورھای حوم» شورای عالی مذاکره«و مانند يژنھای ذاکره مطريق در 

در آن زمان از اياالت متحده و » گروه سوريه کوچک«. قرار دارد، به مذاکرات دعوت شده و حق رأی دريافت کند

  .ھا پيوسته اند يز به آنلمان ناشد، که در اين ميان مصر و  بريتانيا و فرانسه و اردن و عربستان سعودی تشکيل می

دانست و تمديد مأموريت  ھای وزارت امور خارجه و پنتاگون را قانع کننده نمی ً ظاھرا برنامهترمپجمھور  سئيولی ر

 از ٢٠١٨قرار بود نيروھای اياالت متحده تا پايان سال . کرد  سال ديگر رد می٢سوريه را برای   درامريکانيروھای 

  .گيرد ون درست ھمين امر صورت میسوريه خارج شوند و اکن

   جمھور سئي از سوريه از سوی رامريکايک روز پس از اعالم خروج نيروھای » جيم ماتيس«استعفای وزير دفاع 

 باقی نماند تا مانند بھار ترمپگونه شانس ديگری برای   نشان داد که ماتيس با خروج نيروھا موافق نبود و ھيچترمپ

  . دھدتغييرسال جاری نظر او را 

ل يتصميم او مربوط به مسا. کند  را ناراحت نمیترمپھا  ھا و يا رسانه خواه و يا دمکرات انتقاد از طرف حزب جمھوری

ھزاران . بازگرداند» به خانه« را امريکاکنندگان را متقاعد سازد و سربازان  او قصد دارد انتخاب. داخلی کشور است

 ۀبدبختی و مصيبت آنان خانواد. چار افسردگی و بيکار و يا قادر به کار نيستند مريض و عليل و دئیامريکاپيشکسوت 

تنھا اگر برای .  بازرگانی استۀ يک معاملترمپسياست خارجی برای . دھد   را رنج میکاامري ۀطور جامع ھا و ھمين آن

رت بھتر است ديگران اين وظيفه را صو در غير اين. گذاری کند او و اياالت متحده به صرفه باشد او آماده است، سرمايه

  .کند، بپردازند ه میيبه عھده بگيرند و يا مخارج خدماتی را که اياالت متحده ارا
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   استخشمگيناروپا 

بريتانيا، . ھای مربوطه بسيار خشمگين اند طور رسانه  در سوريه و ھمينامريکاھای تھاجمی   سياستئیشرکای اروپا

 با نيروھای ويژه در سوريه حضور ٢٠١۶فرانسه از سال . ا عليه داعش ادامه خواھند دادلمان اقدامات خود رافرانسه و 

حمايت از کردھای سوری که از طرف «حضور آنان برای .  نفر رسيده است٢٠٠٠ھا به  ن تعداد آنيدارد که در اين ب

 از ٢٠١٨ سال پريلادر د نشده ولی ئيھرچند از طرف پاريس ھرگز تأ» شود نيروھای دمکراتيک سوريه رھبری می

فرماندھی را ) با بازيگران ديگر(توانند  ھا می فرانسوی. د قرار گرفتئيمورد تأ» جيم ماتيس «امريکاطرف وزير دفاع 

تعھدات فرانسه در مورد . دار شوند رسد، عھده ھا غيرمحتمل به نظر می  که انحالل آنامريکاھای نظامی  در پايگاه

ھا مانع استقالل سوريه  بسيار تحريک کننده است، زيرا فرانسه به عنوان قدرت قيم سابق، مدترو  سوريه به ويژه از اين

  .شد و به شکل خونينی آن را سرکوب کرد

. ند اھا برای سوريه در حرکت  آنۀھا قرار خواھند داشت که به ھمين صورت نيروھای ويژ ًھا احتماال انگليس در کنار آن

ن محلی ا انگليس برای تعليم و حمايت مبارزۀاکنون نيروھای ويژ گاه نظامی التنف ھمدر مناطق شرقی رود فرات و پاي

ل نيروھای وًھا احتماال بدون اونيفورم در ادلب و نقاط ديگر زير کنتر عالوه برآن، انگليس. ند امشغول به کار

  .تعداد آنان مشخص نيست. کنند اپوزيسيون فعاليت می

 آيا که بگيرند تصميم بايد اکنون ئیاروپا ۀاتحادي عضو  کشورھای ديگر و يمجبلو  رویالند و نالمان و ھاھا ھمراه  آن

 ئیکماندو ارتش تعليم . سوق دھندھمسايه کشورھای خود را به نيروھای يا را دنبال کنند و امريکا ۀ متحداياالتراه 

توان در  میًرا مثال ) شده بودرو  که با شکست روبه» سوريه نوينارتش « از جديدی ۀنسخ) ( الثورهمغاوير (انقالبی

  .اردن ادامه داد

عراق در دستور روز قرار خواھد گرفت، اگر ترکيه و نيروھای /نشينی از مرز سوريه  نيز عقبئیبرای سربازان اروپا

 SDFن اصورت نيروھای کرد و مبارز در آن. پيمان آن به کردھای سوری در مناطق شرقی فرات حمله کنند نظامی ھم

کنند به  ل حاضر ھنوز در شرق ديرالزور و ھجين و ابوکمال در گذرگاه مرزی سوريه و عراق مبارزه میکه در حا

  .شمال خواھند رفت تا عليه ترکيه مقاومت کنند

 نظامی که پس از خروج نيروھای اياالت متحده در شرق سوريه پديد خواھد آمد، به ءدر ھرحال محتمل است که خال

ھر «: جمھور سوريه بشار اسد اعالم کرد سئير. روسی جبران گردد/ايرانی/ سوریسرعت از طرف پيمان نظامی

ژيک مھم نيست، بلکه منابع يستراتمناطق شرق فرات تنھا از نظر . يداز سرزمين سوريه آزاد خواھد گرد» متر سانتی

  .مھم نفتی و گازی و پنبه و گندم و آب در آنجا قرار دارد

  

  دجدي پيمانان  ھموجوی کردھا در جست

کوبانی زير چتر /العرب ھای اسالمی ستيزگر داعش در عين  خشن گروهۀ يعنی از حمل٢٠١۴/٢٠١۵کردھا که از سال 

سطح «ھمکاری با اياالت متحده در . شکستگی سنگينی را تحمل کنند  قرار دارند، بايد اکنون دلامريکاحفاظتی ارتش 

او . ژيک دارای اھميت استيستراتپيمان و نه منافع ژئو رکای ھم نه شترمپبرای . اھميت است  بیترمپبرای » برابر

واعظ به » گولنهللا  فتح«ان به تفاھم رسيده، که از جمله خب اردويجمھور ترکيه رجب ط سئيبا ر» معامله«در سطح 

 ۀتحداياالت م: ری فروش اسلحه به ترکيه صورت گيردلا ميليارد د٣٫۵ ۀترکيه تحويل داده نشود و در عوض يک معامل

  .را در اختيار ترکيه قرار خواھد داد» پاتريوت« سيستم دفاع موشکی امريکا
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س شورای دمکراتيک سوريه و فدراسيون دمکراتيک شمال سوريه ئيدو ر» رياض دارار«و » الھام احمد«روز جمعه 

  .ندان خواستار حمايت نظامی فرانسه شوخ اردوۀدر کاخ اليزه پاريس حضور يافتند تا در مقابل حمل

ما ھرگز به نيروھای «: گفت» خليل الدار «TEV-DEM دمکراتيک ۀالمللی جنبش برای يک جامع مسؤول روابط بين

 خود برای رشد و تکامل اجتماعی ادامه خواھيم داد ولی ۀاگر اياالت متحده بماند ما به مبارز» .خارجی اميد نبسته ايم

  ». کننده، ابعاد مقاومت مردم خواھد بودتعيين ۀتنھا مسأل«نشينی کند  اگر اياالت متحده عقب

با - مذاکرهۀرشت. طور در دمشق به مذاکره با دولت سوريه خواھند پرداخت ًاحتماال مسؤولين کردھای سوری ھمين

اگر کردھای .  مذاکرات تاکنون بسيار ضعيف بوده استۀ ھرگز پاره نشده بود، ھر چند که نتيج-گری روسيه ميانجی

 پرچم سوريه و روسيه را در مرز ترکيه برافرازند ممکن است که از -ھمراه روسيه- ارتش سوريهسوری بپذيرند که

  .ورود نيروھای ترکيه به سوريه جلوگيری به عمل آيد

  

   شده را پر کنندايجاد ء قصد دارند خالاسرائيل و ترکيه

. ق رود فرات پديد خواھد آمد، پر کنند از شرامريکا خروج نيروھای ۀ را که در نتيجئیترکيه و اسرائيل قصد دارند خال

. اعالم کرد که عمليات نظامی خود را عليه ايران در سوريه تشديد خواھد کرد» در ھماھنگی با اياالت متحده«اسرائيل 

برای اين کار ترکيه نه تنھا نيروھای .  فدراسيون دمکراتيک کردھای سوری را متالشی کندۀخواھد پروژ ترکيه می

ھا را از طريق ترکيه به شمالی شرقی  خواھد آن ھا کرده و می ه از ادلب خارج ساخته، اونيفورم تن آنعملياتی را ک

ھا در  ھای داعش تجديد حيات نموده تا از آن  خود را با باقيماندهۀھای کھن زمان با آن ھمکاری سوريه اعزام دارد، بلکه ھم

  .مبارزه عليه کردھا استفاده نمايند

  

   شدندپيروز سوريهر  دروسيه و ايران

جمھور سوريه بشار االسد حمايت کردند و به او کمک نمودند  سئيھا از ر آن. ايران و روسيه در سوريه پيروز شدند

عالوه برآن، روسيه طبق قرارداد با دولت سوريه مجاز به . ل دولت قرار دھدو درصد از خاک کشور را زير کنتر٧٠تا

استقرار سيستم دفاع . کاری تنگاتنگی با ارتش سوريه دارد و طرطوس شد و ھمميمحاستفاده از دو پايگاه نظامی در 

 اسرائيل محدود گرديده ئیًھای کشور تقريبا به پايان رسيده و از اين طريق حمالت ھوا در کليه بخش S 300 اکتیر

  .است

 امنيتاھد توانست به  خوآينده در سال سوريه کند، جلوگيری در منطقه جديد ھای درگيری فعال بتواند از ديپلماسیاگر 

  دياب دست اقتصادیو ثبات 

گيرد تا قانون اساسی  صورت میکتحد  ملل و زير سقفيدر مذاکرات برای کميسيون قانون اساسی سوريه که در ژن

ه ئپيشنھاد سازشی ارا - با جلب نظر سوريه -سوريه را مورد بازنگری قرار دھد، روسيه و ايران و ترکيه در آستانه

عالوه برآن، روسيه روابط سياسی و .  کميسيون را مقدور سازدلسۀج اولين ٢٠١٩ نوریجتواند در اوايل  کردند که می

اقتصادی خود را در تمام جھان عرب توسعه داده و تثبيت نموده و در اين منطقه به عنوان قدرت حافظ نظم موجود 

 .شناخته شده است

  روبکون: منبع
  تتارنگاشت عدال

  


