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 !جنگ را پايانی نيست
 

   .٢٠١۴نظری برسال 

  .عله ور گرديده است و تعداد پناھندگان افزايش  يافته استدرسوريه آتش  جنگ بيشتر از سابق ش:  امروز

گروه نامنھادی که از " دوستان سوريه " تی  از دولت سوريه  و أ در مونترو  و ژنف  ھي٢٠١۴که در سال  زمانی

ميدوار سوری ھا اميدوار بودند  که اضافه تر از انچه آن ھا ا. مخالفان سوريه دستچين شده بود به مذاکره پرداختند 

  .اما اميد شان  به نااميدی مبدل گرديد . بودند مذاکرات به موفقيت بينجامد 

تشکيل می داد با وجودی که از نقش رئيس جمھور "  پيمان ژنف "٢٠١٢ی  جوال٣٠ را پيمان اساس مذاکرات

پس ازامضای استعفای وی را بال فاصله . سوريه بشار اسد در اين اعالميه ھيچ اشاره ای  صورت نگرفته بود

 حق ويتو در سازمان ملل متحد خواستار شده بودند  که استعفای اسد  توسط وزير ۀموافقتنامه توسط قدرت ھای دارند

  . ن به يک شرط تبديل گرديده بود بق امريکا ھيلری کلينت اسۀخارج

 گرديده که تا کشور ھای قدرتمند مطرح "دوستان سوريه "بلکه از طرف اين تقاضا نه از طرف مردم سوريه 

  .امروز مانع اصلی راه حل سياسی در گيری ھای داخلی  ھستند 

اپوزيسيون تقلبی با مخالفان سوريه در ميز مذاکره نشسته بود که اصالً در کشور  وجود " ائتالف ملی"به ھمراه 

  .بود از مخالفان غير مسلح  ضد رژيم سوريه دعوت صورت نگرفته . ندارند وکسی آنھا را نمی شناسد 

ی آن عربستان سعودی تھديد کرده بود که در ئ  حتی ايران ھم در کنفرانس شرکت نکرده بود  چون دشمن منطقه 

اين گروه ھا از طرف عربستان سعودی ، قطر ، ترکيه  .  موجوديت ايران خودش در کنفرانس شرکت نخواھد کرد 

 می شوند ومنافع آن ھا راھمين کشور ھا  تيمی نامند  حما" دوستان سوريه "وکشور ھای غربی که خود را  

  .نمايندگی می کنند 

که در ماه فبروری به دور دوم رفت پايان جنگ در شھر قديمی حمص در پايان ماه  ف،ييگانه موفقيت مذاکرات ژن

وج  خر٢٠١۴در ماه می .  که بيشتر ازھزار غير نظامی  قادر به ترک منطقه گرديدند .   تعيين شد ٢٠١۴فبروری  

بحث ھای مقدماتی برای اين توافق اضافه تر از شش ماه به طول انجاميده . آخرين واحد ھای نظامی انجام پذيرفت 

  .  بود 
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  چشم دوختن برحوزه ھای نفتی

برای اولين باردر انتخابات .  بشار األسد  دوباره در انتخابات  به عنوان رئيس جمھور تأئيد شد ٢٠١۴در ماه جون 

لمان ای که در ئلمان فدرال نيز مانع گرديد تا سوری ھاامانند ساير دول اروپائی دولت . يد وجود داشت سه نفر کاند

  .زندگی می کنند نتوانند در انتخابات شرکت کنند 

دليل ارائه شده چنين بود ، انتخابات سوريه  يک انتخابات دموکراتيک واقعی ومشروع نيست  وتنھا بر اساس 

   . اروپا  ھم نمايندگی می شودۀ اتحاديۀاين نظر توسط وزرای خارج. يد انجام شود ف  باي ژنۀتوافقنام

که می خواستند تا رأی خود را در  تظاھرات وسيع از سوی پناھنده ھا سوری بر پا شد،آن در لبنان خالف 

  .سرحدات ويا در سفارت سوريه در بيروت  بدھند 

يا (دولت اسالمی  " . اس.آی" زنامه ھا در تحوالت سوريه  توسط به اين سو  عنوان تمام رو٢٠١۴از ماه جوالی 

  .تعيين می شود )  مخفف عربی آن داعش

ی مسلح بود، ديگر گروه ھا انجام جنگ ھای وحشيانه در مقابل ٢٠١٣اولين عملکرد داعش در سوريه دربھار سال 

ايل جون شھر شمالی عراق موصل را که شھر الرقه در شمال سوريه را به حيث پايتخت خود اعالن نمود ودر او

  .تصرف کرد 

  .داعش به طور ھميشگی چشم بر  ميدان ھای نفتی سوريه وعراق دوخته است 

 سوری  القاعده  می باشد  در ۀاست که نظر به ادعای خودش شاخ" جبھه النصره "گروه ھای قوی  ديگر جنگی 

  . می باشد ،ی که باھم اتحاد کرده اندکه از گروه ھای مختلف جنگ" جبھه اسالمی " کنار اين ھا 

جديدی " جنگ ضد ترور"ن سوريه ر داعش در عراق  به اصطالح دوستامرگبا با استفاده از ظاھر شدن وحشيانه و

ھدف .در آمد را آغاز کردند و از ماه سپتمبر بدين سو  تھاجم ھوائی خود را شروع کردند وطيارات شان به پرواز 

 باشد تا در مقابل دولت اسالمی تجھيز وآموزش دادن شان می و" الفان مسلح معتدلمخ"شان به وجود آوردن 

  . وھم در مقابل  رژيم اسد  بجنگند ) داعش(

مدتھاست که از " ارتش آزاد سوريه"رزمندگان . در سوريه  وجود ندارد " گروه  مسلح معتدل " با اين حال  ھيچ 

وسط کميته ھای محلی مصالحه وآشتی با گروه ھای قوی، پيمان جنگ دست کشيده اند واز طريق ميانجی گری  ت

  . متارکه و آتش بس را بسته اند 

که ديگران يا  داوطلبان ، مليشه ھا وديگر مبارزان تا حدودی به عنوان پناھنده خود را تا اروپا رسانده اند در حالی

 را به مراتب بھتر مسلح کرده اند وبه خصوص برای به النصره يا به داعش پيوسته اند و جنگجويان شان که آن ھا

  .شان بھتر پول می پردازند از حاميان قدرتمند شان متشکر اند  

اين   کنندگان پول چه کسانی ھستند،ءمين کنندگان مالی  و اھداأپس اين ت" وسط معتدل" ھایبدون  وجود داشتن گروه

  دانشگاه در٢٠١۴بر وسخنرانی خود در اکته امريکا در را جوزف بايدن معاون رئيس جمھوراياالت متحدموضوع

  . بايدن  گفت بزرگترين مشکل امريکا در سوريه نداشتن متحد  خودی  در منطقه است . ھاروارد روشن ساخت

آنھا مصمم ھستند که اسد را سرنگون .  عربی وغيره ھمه يکی ھستند ۀ  امارات متحد،ترک ھا  ھم مانند سعودی ھا

آن ھا صد ھا ميليون  دالر وھزاران تن سالح را به ھرکسی که . ندازند به راه بي نيابتی شيعه وسنی را بسازند وجنگ

) شاخه سوری القاعده( ضد اسد می خواسته جنگ کنند  تحويل داده اند  افرادی را که مجھز ساخته اند  النصره هب

  . گرد آمده اند داعش والقاعده وانواع ديگر جھادی ھای افراطی که از سراسر جھان
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دار تا ھنوز موفق نگرديده وسط معتدل  را پيدا کند که با آن ھا ده با وجود جست وجوی ويژه  ودواماياالت متح

يم  وسط معتدل که با ما ھمکاری می کند از بازرگانان ونه از سربازان و جنگجويان متشکل وانيم ھمکاری نمائبت

  .ھستند 

 ھماھنگی ملی برای تغيير ۀکميت"ويا  " باز سازی دولت سوريه  " گر مانند گروهعالوه براين ، مخالفان سياسی دي

 .در اروپا  نا ديده گرفته می شوند " راتيک در سوريهدموک

 اروپا ۀوديدگاه ھای سياسی آنھا اتحادي) دی . وای.پی (  با نيروھای کردی  دفاع مردم از حزب  اتحاد دموکراتيک 

  ر وکار داشته باشد و دولت ترکيه نمی خواھد س

پی وای (ديده نشده که واحد ھای حزب اتحاد دموکرات ) کوبانی(شکار تر ازشھر سرحدی عين العرب در ھيچ جا آ

 .برتا کنون  دربرابر حمالت داعش مقاومت کرده باشد  واز ماه اکت) دی 

توانست ) روژاوائی(رد ھا  شاخص کۀ مدنی يعنی پروژۀاگر چه شھر کوبانی تخريب واز بين رفته است اما پروژ

دولت المان فدرال با استفاده از ھواداری وھمبستگی عمومی از  .سھمگين ترين تھاجم را مجبور به عقب نشينی کند 

مشاوران نظامی خود را برای  اقليم کردستان خود مختار دولت مسعود بارزانی در شمال   کردھا سالح وۀمبارز

  . ومتحد ترکيه است ) روژاوائی(ۀ  خود مخالف پروژۀاق به نوبعراق فرستاد که اقليم کردستان عر

  .قيمت ھا چھار برابر باال رفته است . مردم سوريه ھزينه ھای جنگ را به دوش خود به تلخی حس می کنند 

  .کودکان نمی توانند مکتب بروند از کار کودکان افزايش يافته است  به طوری که بسياری   و الی بيکاری  ميزان با

حمالت مدوام به زير ساخت ھای غير نظامی باعث  خسارات ميلياردی اقتصادی  . برق ، آب و نفت کمياب است 

  .ومحيط زيست گرديده است 

مورين  قوای حافظ صلح ملل متحد بارھا وبار ھا أم. سازمان ملل متحد نيز درزمرۀ  بازندگان جنگ قرار دارد 

در اواسط .. ده ھا تن از سربازان کاله آبی ملل متحد ربوده شدند . ه است توسط جبھه النصره مورد حمله قرار گرفت

 غير نظامی ۀموريت موفقيت آميز از بخش سوری منطقأ سال م۴٠ نيروھای سازمان ملل پس از ٢٠١۴اکتوبر 

  . حائل در بلندی ھای جوالن خارج شدند 

اين گروه ھا با اسرائيل . سالمی باز شد بعد از خارج شدن قوای حافظ صلح راه برای پيشروی سازمان ھای ا

که گزارش نيروھای حافظ صلح ملل متحد از دو سال گذشته نشان می دھد، در حدود  ھمکاری می نمايند، قسمی

برخی از آن ھا بعد از بھبود . نفر از جنگجويان مجروح برای درمان به شفاخانه ھای اسرائيل آورده شدند  ١٠٠٠

  .ود باز گشته اند  جنگی خۀدوباره به منطق

  

  مذاکرات تازه 

 ملل متحد بار ديگر  برای کمک ھای بشر دوستانه جمع آوری اعانه جديد به خاطر حمايت از ٢٠١۴در دسمبر 

  .پناھندگان سوری را درخواست کرد 

ده   ميليون نفر پناھن٧،۶ميليون نفرسوری يعنی ١٢،٢   ضرورت است تا برای ٢٠١۵ ميليارد دالر برای سال ۴،٨ 

 . ميليون نفر پناھنده در کشور ھای ھمسايه کمکھای مورد نياز را  فراھم کرده بتواند٣ھای داخل سوريه و 

  . به تعداد پناھندگان افزايش به عمل خواھد آمد ٢٠١۵سازمان ملل متحد پيش بينی می کند که تا پايان سال 

   سازمان ملل ۀ ويژۀطرح به ابتکار فرستاد طرح جديدی برای مذاکرات صلح  اعالم شد اين ٢٠١۴در ختم سال 
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نمايندگان  گروپ ھای مختلف اپوزيسيون وھم . وھم چنان روسيه  ومصر آماده شده است " استفان دی ميستورا  "

 .حزب اتحاد دموکراتيک به نمايندگی از کردھای سوريه  سھم گيری خود را تأئيد کرده اند ) پی وای دی(چنين 

که  با کسانی  در مسکومذاکره ۀ سوريه  اعالم کرد دولت سوريه آمادۀيسمس  وزارت خارجمدت کوتاھی پس از کر

 در مسکو ٢٠١۵واخر جنوری ا اين مالقات در ۀاولين جلس . می باشد ،به وحدت وحاکميت سوريه باور دارند

   می شودبرگزار

  : منبع

 Reuters/رويتر


