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  یمزارع احمد: برگردان از
  ٢٠١٩ اپريل ٢١

  
 حقيقتھای سر سختانه درسوريه

  
  

ماند وبه ھيچ کجا نخواھد  که بشار اسد باقی می ت اينواشنگتن بايد بعضی حقيقتھای سخت در سوريه را قبول کند، نخس

اين خالصه ای است . رفت وھيچ فرصتی ھم برای امريکا ويا ھرکس ديگری برای سرنگون کردنش باقی نمانده است 

درسوريه وعراق » ائتالف بين المللی ضد داعش« سابق امريکا برای فرماندھی ۀاز نظرات بريت مک گورک فرستاد

کند که واشنگتن نبايد مصداقيت وھيبت  دراين مقاله مک گورک اشاره می.منتشر شده است»فورين افرز «ۀکه در مجل

 مک گورک دراين مقاله می. خودرا تحت عنوان اصرار بر ضرورت سرنگونی بشار اسد تحليل برده وبه ھدر دھد

تواند  دمشق ادامه دھد تنھا می عليه که واشنگتن ممکن است بر تحريمھای دردناک اقتصادی خود رغم اين گويد علی

  . تجربه کرده استًرا عمال نآبيشتر ازاين نباشد که دولت سوريه تا کنون 
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   حقيقتھای سر سختانه درسوريه

عليه داعش درسوريه مک گورک ، فرمانده سابق نيروھای ائتالف »حقيقتھای سرسختانه درسوريه«در زير عنوان 

  به تمسخر گرفته ، گزينه ھائی که ديگر نمی ی موجود واشنگتن را درسوريهن گزينه ھاآوعراق مقاله ای نوشته وطی 

  .نھا را مورد استفاده قرار دادآتوان 

ن دست يافته اين است که درامکان واشنگتن نيست از حد اقل ھائی که دردست آخالصه ای که نويسنده درجمع بندی به 

کند به عملی بيش ازتوانش دست نزند ، سياستمداران امريکا دارد به عمليات بزرگی در سوريه دست بزند وبايد کوشش 

نھا بايد دراھداف خود براساس وضعيت موجود اقدام آنھا درسوريه درشرف نابودی است ، درنتيجه آبايد بپذيرند که نفوذ 

  .کنند

ر کرده وراھھا بر اساس ارزيابی مک گورک بھترين طريقه برای رھبران امريکا اينست که درسياستھای خود تجديد نظ

ن عبارت است از منع سوريه که به نيروئی تبديل نشود که آ مورد نياز امريکا بوده وًکارگيرند که حقيقتاه ووسائلی را ب

  .اين ھدف بسيار مھم وقابل دسترسی است .  نظامی کند ۀعليه نيروھای امريکائی وھم پيمانانش حملبتواند 

  :نظرتان خواھد گذشت بخشھای مھمی از مقاله از ۀدرزير ترجم

، اما شبح قدرتھای امپراتوری سه حضور نيروھای نظامی امريکا دررابطه با کشورھای عربی منطقه بسيار مھم بود

داد، اين وضعيت باعث عکس العمل ناگھانی  مسير سوريه را مورد تحديد قرارمی) ايران ، ترکيه وروسيه( سابق ۀگان

ويژه با ورود وتسلط داعش ه وريه ، عربستان و امارات وارد کارزار شدند بکشورھای عربی گرديد ، مصر ، اردن، س

  . به درون قفس جمعی کشورھای عربی باز گردانند ًوبا وکالت ترکيه اين کشورھا کوشيدند تا سوريه را مجددا

 ت موجب میامريکا کوشش نمود تا اجازه ندھد کشورھای عربی با سوريه رابطه برقرارکنند به اين دليل که اين سياس

  .و شرکت کنديشد تا ازفشار بر رئيس جمھور سوريه ، بشار اسد کاسته شده وبدين وسيله نتواند در کنفرانس ژن

توانستند با شرکای  عليه داعش دپلوماتھای ما میبا وجود نيروھای امريکائی درسوريه وفرماندھی پيروزمندانه اش 

  .سوی بشار اسد متمايل شونده نھا بآعرب خود با اعتماد به نفس وتسلط داشتن بر منطقه صحبت کنند ومانع شوند تا 

شور لبی ايران وترکيه بود که کشورھای عربی ازاين دو ک تضمينی دربرابر توسعه طۀمثابه حضور امريکا درسوريه ب

  . ضد خود تبديل شودهمپ مبنی بر خروج از سوريه باعث شد تا ھمه چيز بدروحشت بودند ، اما تصميم تر

پيمانان عرب خودرا قانع کند که ھمچنان يکی از  در شرايط فعلی ضرورت داشت تا دولت امريکا کوشش کند تا ھم

که ايران وترکيه ھمچنان مشغول  درحالی. سياست درسوريه بوده وبه اين سياست ملتزم استۀعرصبازيگران اصلی 

شکار با کشورھای عربی دوست امريکا آپيشبرد برنامه ھای خود درسوريه ھستند که اين برنامه ھا در مخالفت وضديت 

 شرکای عرب خود بخواھند که از موضع قراردارد ، در شرايط فعلی برای دپلوماتھای ما بسيار مشکل خواھد بود که از

  .که با دولت سوريه ھمکاری نکنند  خود حرکت نکرده ازجمله اينۀمنافع ويژ

 عربی ۀمپ مبنی بر خارج کردن نيروھايش از سوريه ، امارات متحدور نبود که پس از تصميم ترآاز اين جھت شگفت 

  .کشورھای عربی ديگری نيز از امارات تبعيت کردند خودرا دردمشق افتتاح نمود ودرادامه ۀبه فوريت سفارتخان

  

  هحقيقتھای سر سختان

 سدی قوی در برابر ۀمثابه که حضور امريکا درسوريه اين امکان را برای امريکا فراھم نمود تا ب حقيقت اول اين

ورھای عربی  حضور ايران وجلو گيری از يکه تازيھای ترکيه شده وبدينوسيله کشۀروسيه ايستادگی نموده ومانع توسع

  .که مانع ظھور مجدد داعش گردد واز ھمه مھمتر اينرا درکنار خود نگھدارد 
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ن برد ، سپس  مزايا ی امريکارا درمنطقه ازمياۀطور کامل ھمه ی امريکا بمپ مبنی بر خروج نيروھادستورات تر

 ۀسرباز ديگر در منطقمپ مبنی بر نگھداری دويست سرباز در شمال شرقی سوريه ودويست تعديل بعدی تصميم تر

نيز کمبود نيرو را در منطقه جبران کنند، ) منظور فرانسه وانگلستان(تنف ، به اين اميد که ساير نيروھای ائتالف 

  .اوضاع را بسيار پيچيده تر نمود 

 مھم دويست ۀنھا نيروی کافی به منطقه ارسال کنند ووظيفآرسد که  نظر میه درمورد ساير کشورھای ائتالف مشکل ب

امن  ۀنھا بايد منطقآنھارا درمنطقه نگھدارد نه فقط اينست که داعش را شکست دھند بلکه آسرباز که امريکا درنظر دارد 

 امريکائيھارا از خطر نفوذ ايران، روسيه وسوريه نيزدرامان ۀ امن ويژۀمين کرده ومنطقأدرمرز ترکيه وسوريه را نيز ت

وان گفت با وجود دوھزار سرباز نيز  وانائی دويست سرباز بوده وحتی ميتنگھدارند ، اين وظيفه بسيار سنگينتر از ت

  .رو بوده  با مشکالت زيادی روبکه حضور داشتند

خواھد شد ، بھترين تصميم برای روه  با شکست روبًامريکا اگر بخواھد اھداف بزرگی را درسوريه پيش ببرد حتما

ضروری است که واشنگتن بعضی . ز سوريه منصرف شودمپ اين است که از خارج کردن نيروھای امريکائی اتر

  :حقايق سخت را درسوريه بپذيرد 

  

   :حقيقت اول 

ماند وبه ھيچ کجا نخواھد رفت وبرای امريکا ويا ھيچ قدرت ديگری ھيچ فرصتی  که بشار اسد درقدرت باقی می اين

ه رسميت بشناسد ويا درگير ضرورت ندارد امريکا حکومت بشار اسد را ب برای ساقط کردن وی وجود ندارد ،

سياستھای داخلی سوريه شود ، ازسوی ديگرواشنگتن نبايد مصداقيت وھيبت خودرا تحت عنوان اصرار بر ضرورت 

که واشنگتن ممکن است بر تحريمھای دردناک اقتصادی  رغم اين علی   ،سرنگونی بشار اسد تحليل برده وبه ھدر دھد

 تجربه کرده ًتواند بيشتر ازاين باشد که دولت سوريه تا کنون اين دردھا را عمال اما نمی ،عليه دمشق ادامه دھدخود 

  .است

  

  :حقيقت دوم 

 دپلوماتيک خودرا باسوريه از سر خواھند گرفت ومخالفت واشنگتن با اين کشورھا ۀزودی کشورھای عربی رابطب

 خودرا با دمشق محرمانه وبيخبر از واشنگتن ۀنھا را تشويق خواھد کرد که رابطآنھا خواھد شد وآموجب سرخوردگی 

رکای عرب خود يک سياست واقع بينانه ای را با دمشق بھترين وعاقالنه ترين راه اينست که امريکا با ش .پيش ببرند

نفس را ه  خودرا با سوريه تجديد کرده ويک اعتماد بۀبرای مثال اين کشورھارا تشويق کند که کيفيت رابط. پيش ببرد 

ورند تا بشار اسد به افراد گروھھای آعمل ه توانند اقداماتی ب ميان خود با دولت سوريه برقرارکنند وبرای شروع می

سلح که در جنگ با دولت سوريه شرکت کرده اند عفو عمومی داده وبه مناطق مسکونی خود که زير سلطه دولت م

 شروعی باشد برای تضعيف نفوذ تواند  تازه ومشروط اعراب با دولت سوريه میۀباشد بازگردند، رابط سوريه می

  . ايران وروسيه در سوريه ۀقعيت انحصارگرانومو

  

  تما شريک نيسترکيه ھم پيمان است ا

که اين درست است . امريکا بايد اين حقيقت را بپذيرد که ترکيه شريکی فعال نيست اگر چه درناتو حضوردارد 

سوی سلطه طلبی در سياستھای خارجی خود که با ه دپلوماتھای امريکا ھمچنان اميد دارند که ترکيه را از حرکت ب
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 گذشته شريکی با اشکاالت بوده ۀترکيه دردھ .نھا موفق نخواھند شدآاما بازدارند  سياستھای واشنگتن درتضاد قراردارد،

وحتی قبل از اختالف باسوريه ، ترکيه درتحريمھای امريکا عليه ايران ھمکاری نکرده ويا گروگانھای امريکائی را 

رکيه روشن نمايد واشنگتن بايد برای ت.ن از اروپائيھا سوءاستفاده نمودادراسارت نگھداشت وھمچنين درموضوع مھاجر

حتی بعد از خروج نيروھای امريکا ، عواقب بسيار خطرناکی »نيروھای سوريه دموکراتيک«که ھرگونه تجاوز به 

  .برای رابطه دو کشور خواھد داشت

  

  تخرين حقيقت سخآسومين و

با ايران وسوريه امريکا . خر اين است که امريکا بايد اعتراف کند که روسيه قوی ترين ميانجی درسوريه استآحقيقت 

امريکا وروسيه درسوريه بعضی منافع  .رابطه ای ندارد ، از اين جھت بايد برای تحقق ھر چيزی با روسيه کار کند

د ، ھردو کشور مايلند درحفظ امنيت سوريه کوشش کرده وداعش والقاعده را از داشتن ھرگونه مکان امن مشترک دارن

سکو بدون ارتباط مستقيم ميان م.دارنديه با اسرائيل نيز روابطی عميق محروم نمايند، وھردو کشور امريکا وروس

 خود با ۀوواشنگتن مشکل سوريه حل نخواھد شد لذا امريکا بايد مشکل سوريه را ازروابط گوناگون مضطرب ودشمنان

  دروسيه جدا نماي

م نمودن ايران از داشتن محرو:درمقابل اين حقايق سخت ، ضروری است که واشنگتن برروی دو ھدف متمرکز شود

  .ھرگونه نيروی نظامی که موجب تھديد اسرائيل شود ودوم منع بازگشت داعش

نچه را که ضروری است آ.باشد اما انچه را که جان بولتون وپمپئو برای اين اھداف مطرح نموده اند غير واقعی می

ايش داده تا ايران نتواند سوريه را تبديل به امريکا انجام دھد اين است که کمکھای دپلوماتيک خودرا به اسرائيل افز

باشد که که مايل است روابط  اين ھدف مشترک امريکا با روسيه نيز می. خود برای حمله به اسرائيل نمايداکتیرپايگاه 

  .خواھد سوريه ميدان نبردی ميان اسرائيل وايران باشد خوبی با اسرائيل داشته ونمی

  . اساس دپلوماسی ميان امريکا، روسيه واسرائيل خواھد بودۀمثابه ان درسوريه ببا اين حساب منع تمرکز نظامی اير
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