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نشينان عرب زير رھبری   سال است که پيمانی متشکل از کشورھای عضو ناتو و استراليا و شيخ۴اکنون بيش از 

که حمايت  در حالی. ت سرگرم جنگی است که در انظار عمومی غرب به عنوان جنگ مطرح نيسامريکا ۀاياالت متحد

 مغاير با ئیالملل بود، کشورھای عضو ناتو يک جنگ ھوا روسيه از نيروھای نظامی سوری منطبق بر حقوق بين

راه و روش جنگی منطبق » يان اوبرگ «دنیيبه قول محقق سو. دادند الملل در سوريه و عراق صورت می حقوق بين

  .دپرستی متمرکز استاست که بر نژا» خلق و خوی استعماری«بر سنن و 

*****  

 نيروھای عراقی ھمراه با پيمان نظامی زير رھبری )٢٠١٧ والیج تا ٢٠١۶بر واکت (ۀماھ٩ًدر لشگرکشی تقريبا 

 درصد آنان ناشی از ۴٠ ھزار نفر کشته شدند، که ٩٠ عليه دولت اسالمی در موصل بيش از امريکا ۀاياالت متحد

  .ھای غرب اين شھر نيز ويران گرديد  درصد کليه ساختمان٨٠.  بودئیحمالت ھوا

نشينان عرب زير رھبری اياالت   سال است که پيمانی متشکل از کشورھای عضو ناتو و استراليا و شيخ۴اکنون بيش از 

عکس، دخالت روسيه در  هب. انظار عمومی غرب به عنوان جنگ مطرح نيست سرگرم جنگی است که در امريکا ۀمتحد

ھای غربی به عنوان جنگی بسيار خشن عليه   در حمايت از ارتش سوريه از ھمان آغاز از طرف رسانه٢٠١۵سال 

می از ھای مخالف جھادگرا دست ک که اعمال خشونت از سوی گروه تمامی مردم ساکن منطقه مورد حمله واقع شد، با اين

  . برای مقابله با آن تشکيل شده بود، نداشتئیامريکااعمال داعش که پيمان 

 ھزار ھدف مختلف ٣٠ بر سر اکتر ھزار بمب و١٠٠  بيش از٢٠١٨ والیج تا ء اياالت متحده و شرکائینيروھای ھوا

ھای ديگر   داعش و ھدفۀھای غربی حمله به دژھای عمد با اين حال، در رسانه ١.در سوريه و عراق خالی کردند

بديل اعالم  بی» اشرار«شد که برای مقابله با   مطرح میئیليس با پشتيبانی نيروی ھواوالب عمليات پقتر در  بيش

 غوطه در واقع حمله به دھد، در مقابل حمله به شرق حلب و شرق ی به طوری که تحقيقات موجود نشان میگرديد ول می

  .روسی بوده است- تر از اقدامات طرف سوری کننده تر و ويران ه به مراتب سھمناکموصل و رق

  

  مرگ در شھر

 يک جنگ تميز و دقيق عليه داعش شود تصوير مداقه در غرب ارايه می تصويری که از طرف نيروھای نظامی ناتو بی

 روسيه و سوريه ئی نيروی ھواءکه از ھمان ابتدا گيرد، در حالی ًاست که تقريبا بدون ھيچ قربانی غيرنظامی صورت می

ھای غربی به  دولت. شد ای شدند، که به شدت نيز عليه مردم غيرنظامی اعمال می مالحظه رحمانه و بی متھم به جنگ بی

 بريتانيا در شورای امنيت ۀنمايند. کردند ًکه جھت آزادی شرق حلب صورت گرفت، شديدا محکوم میويژه حمالتی را 

فرانک «لمان ا وقت ۀايجاد کرده و وزير امور خارج» جھنمی نوين«ملل متحد رھبری روسيه را متھم کرد که در حلب 

  ».نظير است یتصاوير حلب از نظر شقاوت ب«کرد که  شکوه می» ماير والتر اشتاين

کرد، زيرا  را محکوم می» ای بشکه«ھای ساده و  ای قبل از ھر چيز استعمال گويا بمب يافته غرب طی سازوکار سازمان

ھای  ًگذارد و عمدتا ھدف رويه و تصادفی به جای می بنا بر اصول و قوانين جنگی به دليل عدم دقت الزم آثار بی

ھای   جنگی پيمان، مدام به فقدان دقت سيستمۀ در توجيه شيوئیامريکاان سخنگوی پيم. کند غيرنظامی را منھدم می

  .کرد ھای خود را جھت کاھش خسارات جنبی برجسته می تر سالح تسليحاتی روسيه اشاره کرده و دقت به مراتب بيش

:  انگليس گفت پرسش و پاسخ کميسيون دفاعی پارلمانۀدر جلس» جانی استرينجر« انگليس ئیًمثال فرمانده نيروی ھوا

شونده در  ھای غيرھدايت  درصد از سالح٩٠ًدر مناطقی مثل حلب تقريبا تا » ھای ما را ندارند ھا محدوديت چون روس«
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ولی او و . نمايد ًکنند، ارتفاعی که اجبارا با چندين ده متر انحراف از ھدف به زمين اصابت می ارتفاع متوسط استفاده می

  ٢.ھای يکديگر نگاه کنند ايان روز بتوانند به چشمخواھند که در پ ھمکارانش می

 در مورد مالحظه و حفاظت از ئیگو ًکه آيا اين اتھامات عليه روسيه و سوريه واقعا به جا است يا خير، زياده فارغ از اين

 در ئیوادر مورد حمالت ھ» Airwars«ًمثال تحقيقاتی که از سوی ابتکار . گناه چيز ديگری جز تبليغات نيست مردم بی

ھای دقيق ناتو، در مناطق جنگی مسکونی و  دھد که خسارات وارده از سوی سالح سوريه و عراق انجام شده، نشان می

ھای   گروه تحليل ٣.کند تری را نيز تضمين نمی تر نيست و به ھمين صورت وجود قربانی کم وجه کم پرجمعيت به ھيچ

مورد استفاده قرار گرفته و قربانيان غيرنظامی دو طرف را  و مھمات ئی حمالت ھواۀناظر که گزارشات روزمر

ھای  ھم حتا ويرانی بر روی) زن ھای نقطه سالح(ھا  دھد که اين سالح تر بر اين امر گواھی می کند بيش ارزيابی می

  .گردد تری را سبب می شدگان بيش تر و کشته و مجروح بيش

ھای خود اغلب آماده اند تا  زنی سالح تر به ھدف تماد بيشاين گمان موجود است که نظاميان غربی به دليل اع

  .تری را در مناطق مسکونی با جمعيت زياد به کار گيرند تر با قدرت انفجاری بيش ھای قوی سالح

کند تا عينيت و واقعيت را رعايت کند ولی با نگاه به جنگ سوريه   ھر چند کوشش میAirwarsگروه قابل ستايش 

 نظامی روسيه در رو به طور کلی نسبت به کشورھای عضو ناتو، دخالت  نگرش غرب را پذيرفته و از اينۀًعمدتا شيو

 اطالعات منابع اپوزيسيون سوری  Airwarsکه  در حالی. دھد تر مورد بررسی قرار می گرانه سوريه را بسيار نکوھش

کاله « و يا Violation  Documentations Center و يا Syrian Network for Human Rightsمانند 

گيرد  ھای ايرانی را ناديده می ديگر از جمله منابع روس و يا رسانهدھد، منابع  ی بدنام را مورد استفاده قرار می»سفيدھا

نيز » اطالعات ناموثق«گردند به بانک اطالعاتی آنان حتا زير عنوان  و لذا قربانيانی که در منابع نامبرده اخير ذکر می

  .شوند وارد نمی

تر از   کمئیامريکاورد شده طی حمالت پيمان  برآAirwarsًبه دليل انتخاب منبع، احتماال تعداد قربانيانی که از طرف 

 روسيه ئیباشد ولی با اين حال اين گروه به اين نتيجه رسيده که حمالت نيروی ھوا سوری می-قربانيان حمالت روسی

اگر تعداد قربانيان را در رابطه با تعداد .  قربانی نداشته استئیامريکاتر از حمالت پيمان  در حلب و غوطه شرقی بيش

شود که تعداد  ت و حجم و قدرت انفجار مھمات به کار برده شده بررسی کنيم به روشنی در کليه موارد ثابت میحمال

  .ًشدگان غيرنظامی عمدتا با شدت بمباران و تراکم جمعيت منطقه مورد نظر رابطه مستقيم دارد کشته

  

  محاصره و سپس محو

تر روی   کيلوگرم قدرت انفجاری بيش۵٠٠با ) شعاع ده متر(زن  ھای نقطه اگر بمب. آور نيست گيری تعجب اين نتيجه

ً پرجمعيت مثال بخش قديمی شھر موصل پرتاب شود و ھر بمبی چندين ساختمان را ويران کند، قاعدتا ۀيک منطق ً

زنی وقتی که اطالعاتی در مورد تعداد شھروندان غيرنظامی حاضر در محل  ترين نقطه دقيق. تواند ماليم عمل کند نمی

توان  نمی) تواند به آن تکيه کند  فقط میئیامريکاکه پيمان  (ئی ھوائیخورد؟ تنھا با شناسا در دست نيست به چه درد می

تر از آن، تعداد افرادی را که در اين ساختمان و  ھای نظامی را رصد کرد و کم بی ھيچ شک و ترديدی ھدف

  .ًيزان واقعا مھم باشد، مشخص کردر ھای مجاور حضور دارند، حتا اگر برای برنامه ساختمان

ک اوباما مقررات دی حتا در زمان رياست جمھوری باربرای کاھش خسارات خو. ھيچ شک و ترديدی وجود ندارد

 ۀ به عھدئیگيری در مورد حمالت ھوا تصميم.  بسيار رقيق شده بودامريکا اياالت متحده ئیعمليات نيروی ھوا

 ئی ھواۀًشد، فورا تقاضای حمل ھا شليک می ای به سوی آن ًانستند مثال اگر از خانهتو ھا می آن. فرماندھان محلی بود
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ھا و ديوارھای خرابه بين  ھا و داالن دادند و از طريق حياط خلوت  میتغييرًن دايما مواضع خود را اولی معارض ۴.کنند

  ًمثال. کردند ھا حرکت می ساختمان

تيرانداز  ک تک وقتی که برای مقابله با ي٢٠١٧ سال چ مار١٧در يک مورد که پنتاگون مجبور به اعتراف شد، روز  

  ۵. نفر که به زيرزمين ساختمان پناه برده بودند زير آوار سقف به قتل رسيدند٢٠٠ً درخواست شد، تقريبا ئی ھواۀحمل

محاصره کن و «صورت که تاکتيک جديد  رحمانه را تشديد کرد به اين  جنگی بیۀ اين شيو٢٠١٧ در ماه مه ترمپدولت 

بايست از بازگشت  کنند، می با قتل افراد خارجی که در صفوف داعش مبارزه می. را عليه داعش به کار بست» نابود کن

  . نيز بودئیپيمانان اروپا شد، ھدفی که مورد قبول ھم آنان به اياالت متحده و يا اروپا جلوگيری می

رون راندن داعش از ھای آنان بي کرد، به دليل دقت سالح  ادعا میامريکارو بسيار وقيحانه بود که سخنگوی ارتش  از اين

ھای غربی  اين ادعا به طور کامل از طرف رسانه. ه تنھا تعداد کمی قربانی غيرنظامی از خود به جای گذارده استرق

  .سادگی آن را نفی کردالملل در منطقه ب سازمان عفو بينکه دو ھفته تحقيقات  پذيرفته و پخش شد، با اين

برای سرنوشت چھار خانواده بزرگ را به عنوان نمونه » دقيق«مرگبار حمالت آمدھای  الملل پی تيم سازمان عفو بين

  .نام داشت» بھای سنگين برای مردم غيرنظامی خون: جنگ نابودکننده«عنوان گزارش . مورد بررسی قرار داد

رو بود، به   ھزارنفری با آن روبه۴٠٠مانده از شھر  واقعيت ھولناکی را که جمعيت باقی» بضران«سرنوشت خاندان 

 ئی مختلف ھواۀ حمل۴ نفر از ھمسايگان آنان طی ١٠خانواده و  نفر از اعضای ٣٩. ساخت ای مجسم می دھنده شکل تکان

ھا از اين محل به محل   بود و آنتغييرمأيوسانه در فرار از خط جبھه که دايم در «ھا  ھای منازلی که آن به ساختمان

ن ا شاھدۀبه گفت. ند کشته به جای ما۴٢از سه خاندان ديگر . کردند، کشته شدند به عنوان پناھگاه از آن استفاده می» ديگر

ای نيز برای اھميت نظامی  ن مسلح حضور نداشتند و ھيچ نشانهاھای بمباران شده مبارز يک از ساختمان عينی در ھيچ

 کشته احتمالی ناشی از حمالت ٣٢٠٠ کشته محرز و ١٣٠٠ھم از   بر روی۶Airwars.ھا وجود نداشت اين ساختمان

  .اين سازمان حتا به مراتب باالتر از اين بود ۀرقم واقعی به گفت.  گزارش کردامريکا

ه بسيار مخارج آزادسازی رق«عتراف کرد که ا» اينديپندنت « انگليسۀ در مقابل روزنامئیامريکايک سخنگوی پيمان 

توان به داعش اجازه داد به کشتار و  ولی تأکيد داشت که آلترناتيو ديگری وجود ندارد، زيرا نمی» .سنگين خواھد بود

ھا حاضر به قبول چنين  ه نپرسيد که آيا آنکس از مردم رق ھيچ ٧.ه ادامه دھدنجه و تجاوز و چپاول مردم رقشک

حال ھيچ امکان ديگری نيز برای تضعيف و يا بيرون راندن جھادگرايان در نظر گرفته   ھستند و در عينئیھا خسارت

  .نشد

  

  ھزار غيرنظامی به قتل رسيده ٢٠

 امريکا ۀوزير دفاع اياالت متحد. ديگر بسيار فاصله دارد  موصل نيز گزارشات و واقعيات از يکطور در حمله به ھمين

 کمی بعد از ٢٠١٧ت سگ در ماه ائیامريکادر مقابل گزارشات در مورد قربانيان غيرنظامی پيمان » جيمز ماتيس«

ر برای کوچک نگاه داشتن قربانيان ھيچ ارتشی در تاريخ جھان وجود نداشته که اين قد«: تسخير مجدد موصل ادعا کرد

  ٨». جنگ اھميت قايل بوده باشدۀغيرنظامی و بيگناه در صحن

. گناه و غيرنظامی شده است  نفر از مردم بی٣٢۶اين پيمان خود اذعان دارد که به دنبال عمليات خود باعث قتل 

Airwars تر بوده است تعداد قربانيان به مراتب بيش نفر اعالم کرد ولی بنا بر تحقيقات محلی ۴٠٠٠ تعداد قربانيان را .

ًتوان گفت که معموال   ترتيب داد، میAirwarsن محلی که اھا و ناظر ھا و بيمارستان پس از برآورد گزارشات رسانه

. تر خواھد بود تر باشد اين بخش کوچک ھا سنگين ھرچه درگيری. گردد تنھا تعداد بخشی از کشته شدگان مشخص می
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دھد که  تعداد قربانيان نشان می» جنگ عليه ترور« سال ١٠ پس از Body Count زير عنوان IPPNWطبق تحقيقات 

  ٩.گردد شتم تا يک دوازدھم تعداد کشته شدگان رصد میدر شرايط جنگی تنھا يک ھ

چنين . ِھای بيانگر در محل مقدور است ًگرايانه معموال با کمک تحقيقات مرگ و مير از طريق نظرپرسی ھای واقع تخمين

  ١٠. منتشرگرديدPLOS Medicine در مجله معتبر ٢٠١٨نظرپرسی در موصل صورت گرفت و در ماه مه 

در نتيجه کل تعداد .  زن يک نفر جان باختند١۴ نفر مرد يک نفر و از ھر ٨ ماه جنگ از ھر ٩طبق اين نظرپرسی طی 

ً بازماندگان، تقريبا ۀبنا به گفت. دادند  ھزار نفر آن را زنان و دختران تشکيل می٣٣ ھزار نفر بود که ٩٠ن بالغ بر مقتوال

ًاز آنجا که اغلب زنان و احتماال تعداد زيادی از مردان .  کشته شده بودندئیھای ھوا ن در اثر بمباران درصد مقتوال۴٠

 و فرانسه و بريتانيا با کمک امريکاشدند، بايد از اين نقطه حرکت کرد که نيروھای ھوای  حسوب نمین ماجزو مبارز

 ھزار نفر از مردم غيرنظامی و ٢٠لمان فدرال که در اين حمالت شرکت داشتند، مسؤول مرگ حداقل ا ئینيروی ھوا

  ١١.گناه ھستند بی

  

  .جود راه فرار نيز قربانيان فراوانی به جای گذاردرحمی کامل حمالت، فقدان و مالحظگی و بی کنار بیر د

که  در حالی. رحمی کامل حمالت، فقدان وجود راه فرار نيز قربانيان فراوانی به جای گذارد مالحظگی و بی در کنار بی

 بر ئیھا  با ھواپيما شبنامهئیامريکاساختند، پيمان   برای فرار فراھم میئیھای سوريه و روسيه ھمواره کريدورھا ارتش

 صدھا ھزار نفر به دليل ۀبدين ترتيب رابط. خواند فراز شھر موصل پرتاب کرد که مردم را به ماندن در شھر فرامی

در .  نيروھای زمينی و تھديدات داعش با دنيای خارج قطع شده بود، که تا آخر نيز در شھر زندانی ماندندۀخط جبھ

بنا بر آمار و ارقام سازمان .  ھزار نفر بود٨٠٠ نه يک ميليون حداقل ًابتدای حمله جمعيت در غرب موصل احتماال اگر

که   ھزار نفر شھر را ترک کردند، يعنی بسياری تازه بعد از اين۴٠٠ً تقريبا ونج تا اواسط IOMالمللی مھاجرت  بين

زھای آخر جھنم مجسم را  ھزار نفر ديگر توانستند در رو۴٠٠. ًھا را مجددا تسخير نمودند ھای آن نيروھای دولتی محله

  ١٢.ترک نمايند

  

  تر از شرق حلب وحشتناک

کردند، با  ل خود جلوگيری میوکه در شرق حلب نيز جھادگرايان با زور از فرار شھروندان از مناطق زير کنتر با اين

 ھزار ٢۵٠وز ھای سازمان ملل متحد قبل از آغاز حمله از بيش از يک ميليون نفر جمعيت آنجا ھن اين حال بنا بر تخمين

ھا ھمراه   ھزار نفر آن٣۶.  ھزار نفر در شھر باقی مانده بودند٩٠در پايان حمله تنھا  ١٣.نفر در شھر حضور داشتند

 را تنھا به اين دليل که اغلب شھروندان در مناطق جنگی توانستند به سرعت شھر ١۴.جھادگرايان شھر را ترک نمودند

  .تر بود د قربانيان به مراتب کمه تعداترک کنند، نسبت به موصل و رق

ھای مورد نظر در مناطق شھری از سوی نيروھای سوری و  ھای سنگين عليه ھدف طبيعی است که استعمال سالح

روسی نيز قربانيان غيرنظامی زيادی را به ھمراه داشت ولی از آنجا که مانند موصل تحقيقات مرگ و مير در حلب و 

گرفت، آمار معتبر و واقعی در مورد قربانيان حمالت در آنجا که قابل قياس باشد، ديگر شھرھای تسخير شده صورت ن

شود  ده می در مورد شرق حلب و شرق غوطه تنھا تعداد حمالتی را که به روسيه نسبت داAirwars. در دست نيست

ر فرد غيرنظامی  نف١٠٠٠ حمله روسی شمارش کرد که به قتل ٢١۵ اين سازمان ٢٠١۶مبر در نو. شمارش کرده است

  .ًمنجر گرديد که تقريبا دوسوم آن در حلب بوده است
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تر از   به مراب ھولناکئیامريکاھای ناشی از لشگرکشی ائتالف   ويرانی. ھا مورد بھتری برای مقايسه است ابعاد ويرانی

  .اقدامات نيروھای روسی و سوری بوده است

چه را  ه آنھا در غرب موصل و رق بعاد ويرانیھای حقوق بشر و خبرنگاران ا ، سازمان متحدمللبنابر تخمين کميسيون 

 ھا ويران گرديده و  درصد کليه ساختمان٨٠ًدر غرب موصل تقريبا . دھد يه قرار میدانيم در سا که ما در مورد ويتنام می

ای بيش باقی نمانده،   و تصاوير موجود، غرب دجله که از آن تنھا ويرانهئیھای ويديو لمدر ف. ًيا شديدا خسارت ديده است

بنا . ھا را مورد حمله قرار داده اند رستانشوند که بيما مسکو و دمشق اغلب متھم می. شود  کره ماه را يادآور میۀمنظر

ًھا کامال ويران   درصد تأسيسات پزشکی و بھداشتی شھر موصل در اثر بمباران٨٠بر گزارش مقامات عراقی بيش از 

  .گرديده است

 درصد ٨٠مجدد ملل متحد تسخير بنا بر گزارشات نمايندگی . شود تر تخمين زده می ه حتا بسيار گستردهھا در رق ويرانی

خساراتی که اياالت .  ھزار جمعيت بود اين شھر را غيرقابل سکونت کرده است۴٠٠از کل شھر که روزی دارای 

ھا سال پيش  ھا از ده بدترين خسارت«الملل   و بريتانيا و فرانسه وارد آورده اند به گزارش سازمان عفو بينامريکا ۀمتحد

وقتی از آتش توپخانه با «: الملل گفت مسؤول امور بحران سازمان عفو بين» ِدوناتال رووھرا« ١۵».به اين طرف است

 کافی بزرگ است تا يک ساختمان را منھدم سازد استفاده شود، آنگاه ادعای ۀ که به اندازئیھا عملکرد وسيع و يا از بمب

  ١۶».معنی است محدود کردن و کاھش دادن خسارات غيرنظامی بی

بنا بر . هيران شد ولی نه به شدت موصل و رقزی به ھمين صورت به طور گسترده وشرق حلب به دنبال آزادسا

ًکرد شديدا خسارت   درصد بخش قديمی شھر که خط جبھه از آن عبور می۶٠ سال جنگ، ۴ھای يونسکو در پايان  تخمين

 ھنگام ورود ٢٠١٢ھا در ھمان تابستان سال  ای از خسارت البته بخش عمده.  درصد ويران شده است٣٠ديده و تا 

که پس از خروج جھادگرايان » يان اوبرگ «دنیيبنا بر مالحظات محقق سو. جھادگرايان اسالمی به شھر به وجود آمد

  ١٧. بوده استئیھای ھوا ھا ناشی از بمباران  درصد از نابودی١٠از شھر بازديد کرد، تنھا 

موند منتشر   در روزنامه له٢٠١٧مبر ای که در سپت هطی مقال» ميشل گويا«طور کارشناس تاريخ نظامی فرانسوی  ھمين

 برخورد ۀ، شيوئیامريکاکرد عمليات نظامی دو گروه را مقايسه کرده و به اين نتيجه رسيده بود که نسبت به ائتالف 

  ١٨.تر بوده است نيروھای نظامی روسيه کاراتر و برای مردم غيرنظامی ماليم

 سرنوشت جنگ در مناطق پرجمعيت شھری تا نابودی تعيينرھبری سوری و روسی ھمواره توانستند با تعامل از 

ھای خود باشند  ًاالمکان حذر کنند و مثال اعالم کردند که کسانی که حاضر به تحويل سالح آخرين تروريست اسالمی حتی

ھا  ھای خود را تحويل دھند امکان خروج امن از منطقه به آن خواھند سالح  و کسانی که نمیمورد عفو واقع خواھند شد

ه بسيار ً و يا اگر گرفت مثال در مورد رق صورت نگرفتئیھا  چنين کوشش ئیامريکاولی از طرف ائتالف . پيشنھاد شد

  .دير بود که نتايجش را ھمه شاھد بوديم

 گسترده اقتصادی و تجارتی از طرف ۀزده و با وجود محاصر نابع کشور جنگبازسازی شرق حلب با وجود کمبود م

 ھزار نفر از شھروندان ۵٠٠ به بازگشت بيش از ٢٠١٧مبر ھا تا آخر دس پايان درگيری. رود کشورھای غربی پيش می

  .ی شھر بازگشتندً ھزار نفر مجددا به بخش شرق٣٠٠که طی عمليات جنگی شھر را ترک کرده بودند، انجاميد و بيش از 

ن به شھر بازگشته اند و اغلب اًتقريبا نيمی از مھاجر. ولی وضعيت در موصل کماکان درھم ريخته و مأيوس کننده است

» ميشل نجيب« راھب مسيحی ۀبخش غربی شھر به گفت. ھا در بخش شرقی شھر که زياد آسيب نديده سکنا گرفته اند آن

اکسفام که برای  ١٩».شود که بر پا ايستاده باشد ای يافت می تر خانه در آنجا کم«است و » شھر مردگان«ًکماکان تقريبا 
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ھنوز يک سال پس از «:  گزارش داد٢٠١٨ والیجن بازگشته به اين شھر رفته بود در ماه اتأمين آب آشاميدنی مھاجر

  ٢٠».، موصل محلی برای زندگی نيستئیرھا

  

  منافع بر مالحظه اولويت دارد

لمان فدرال نيز فعاالنه در آن شرکت دارد حتا در بين ای در سوريه و عراق که ئامريکابرای جنگ ائتالف تفاھم گسترده 

  حال، با اين. شود بديل برآورد می  زيادی به اين دليل است که برخورد شديد نظامی با داعش بیۀنيروھای چپ تا انداز

ظه و خشنی را با زير پا گذاردن حاکميت سوريه توجيه مالح وجه چنين جنگ بی بار جھادگرايان به ھيچ رفتار قساوت

تر مبين اين  پيمانانش عليه داعش بيش طور خودداری از ھمکاری مشترک با سوريه و ھم اين رفتار و ھمين. کند نمی

  .ھای ديگری غير از نابودی سازمان تروريستی در مرکز توجه قرار دارد امر است که ھدف

گردد، اگر  رو ھستند که از خارج مسلح و حمايت می ھا که با دشمنی روبه پيمانان روسی آن نيروھای ارتش سوريه و ھم

ن جنگی را مقدور سازند، ھيچ آلترناتيو ديگری ابخواھند کشور را از چنگال القاعده و انصارش آزاد و بازگشت مھاجر

  .جز از برخورد نظامی ندارند

توانست در چارچوب  ست، تنھا میامريکاھای جنگی اياالت متحده  که محصول سياست» میدولت اسال«ولی 

ھا تنھا به اين دليل توانستند  آن. جنين قدرت پيدا کند پيمانان آن برای سرنگونی دولت در سوريه اين ھای ناتو و ھم کوشش

ًوريه نھايتا به دشمن غرب مبدل شدند، کماکان که از ابزار سودمند عليه س تا اين حد مقاومت کنند، زيرا حتا پس از اين

رسيد که آن  لذا منطقی به نظر می. نشينان عربی و ترکيه دريافت نمودند از شاه) چه مستقيم و چه غيرمستقيم (ئیھا کمک

 ۀدر موصل امکانات خوبی وجود داشت تا با برخی امتيازات سياسی، بخش عمد. اثر سازند را با قطع قاطع کمک بی

  .ندان را که سنی ھستند عليه جھادگرايان بسيج نمودشھرو

حتا » آزادی از طريق ويرانی«ل داعش ھرگز آلترناتيوی برای وکدام از حمالت عليه شھرھای زير کنتر قبل از ھيچ

ً ظاھرا اھميتی برای کاامري ۀبه رھبری اياالت متحد» پيمان ضدداعش«اعضای .  قرار نگرفتذاکرهممورد بحث و 

 اول حفاظت از کشورھای غربی در ۀبردند، قايل نبودند و در وھل ردمی که زير يوغ جھادگرايان رنج میسرنوشت م

 حضور ۀً خويش، مثال گسترش حيطھا اھداف ژئوپليتيک از ھر چيز آنن متعصب مورد نظر بود و قبل امقابل مبارز

ھای سوری و  ی و يا اشغال سرزمينئ ی منطقه و عقب راندن ديگر نيروھا نظامی خود و يا اعمال نفوذ در ھر دو کشور

  .کردند اعمال نفوذ در روند جنگ و مذاکرات صلح را دنبال می

الملل بود، کشورھای عضو ناتو يک جنگ  که حمايت روسيه از نيروھای نظامی سوری منطبق بر حقوق بين در حالی

راه و روش » يان اوبرگ «دنیيه قول محقق سوب. دادند الملل در سوريه و عراق صورت می  مغاير با حقوق بينئیھوا

بنياد فرامليتی تحقيقات «مدير . است که بر نژادپرستی متمرکز است» خلق و خوی استعماری«جنگی منطبق بر سنن و 

شود، مورد اغماض  راحتی کتمان میھای غربی ب ت غيرقابل تصور سياستخشون«: گفت» بينی و مطالعات صلح و پيش

  ٢١».شود فراموش میگيرد و  قرار می
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