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  حميد محوی: برگرداننده
  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۴

  

 و بازگشتيبرای سوريه بايد دوباره به ژن
و بين ي مراجعۀ مجددی را به ژنStaffan de Misturaبرای سوريه، استفان دو ميستورا در حالی که نمايندۀ بان کيمون 

سازماندھی کرد، تی يری ميسان در اينجا به تحوالتی که در اين کشور روی داده ، دولت و مخالفان مستقر در خارج 

ر حالی که مخالفان مستقر در خارج  گذاشت دءو را به اجراياز ديدگاه او، از سه سال پيش دولت بيانيۀ ژن. بازمی گردد

 . وقت بخرند و اميدوار بودند که سرانجام جمھوری توسط جھاد طلبان سرنگون شوددآن را نپذيرفتند و سعی کردن

  ٢٠١۵مبر  سپت٢٣ /) سوريه(  دمشق/شبکۀ ولتر

   یعرب

 

 مون برای سوريه، استفان دو ميستورا، وابسته به مديريت امور سياست خارجۀ سازمان ملل متحد، - نمايندۀ بان کی

ت تجسسی برای أمی دانيم که اين فرد وقتی سفير اياالت متحده در بيروت بود، به اصطالح ھي. جفری فلتمن است

را سازماندھی کرد که می بايستی رئيس جمھور بشار اسد را در کشف چگونگی قتل رفيق حريری و دادگاه ويژه 

برای .  خاتمه يافتDetlev Mehlisاين توطئه با افشای شھادت دروغ و استعفای دتلو مھليس . مظان اتھام قرار دھد

 .شودنخستين بار نيست که سازمان ملل متحد به شکل طرفدارانه نه برای صلح بلکه عليه سوريه به خدمت گرفته می 

، سازمان ملل متحد چھار گروه کار )١(بر اساس گزارشی که استفان دو ميستورا به شورای امنيت تحويل داده است 

  »و آغاز کنديتا حرکتی را به نفع پروندۀ سوريه برای اجرای بيانيۀ ژن«پيرامون مضامين مختلف تشکيل داده است 
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ھرگز نه اخضر ابراھيمی و نه استفان دو : رح می شود ًو مشخصا در اينجاست که وضعيت به شکل مالل آوری مط

و توجھی نداشته ي در راستای اجرای بيانيۀ ژن٢٠١٢ جون ٣٠ميستورا به تالش ھای جمھوری عرب سوريه از تاريخ 

  .اند

امارات . ارتش عرب سوريه بر تکفيريست ھا پيروز شد و سرکوبشان کرد. اجازه دھيد به سه سال پيش بازگرديم

 در باب عمرو تسليم شده بود و توافقات مخفيانه ای بين فرانسه و ترکيه صورت گرفته بود و پيشبينی کرده بودند اسالمی

اياالت متحده و روسيه برای . که به ويژه افسرانشان را که به اسارت دولت سوريه درآمده بودند به ازای صلح آزاد کنند

. فراخوانده بودند»  ويبيانيۀ ژن« را برای نگارش » ون برای سوريهکسياگروه « می کردند و مذاکرهتقسيم خاورميانه 

در پاريس پايمال شد، » دوستان سوريه«ولی می دانيم که اين قرارداد بين قدرت ھای بزرگ شش روز بعد با گردھمآئی 

ش جنگ به شکل بر اين اساس، اين بار در سوريه آت.  دادءو در پی آن کوفی عنان نيز به شکل پر سرو صدائی استعفا

ی سوری ھا را در مقابل ئجنگ دوم سوريه تنھا به شکل جانبی يا حاشيه . مرگبارتری نسبت به گذشته زبانه کشيد

  .يکديگر قرارداد و روياروئی اصلی بين جھادطلبان خارجی عليه سوری ھا صورت گرفت

ًطرح بيانيه به شش نکته از سوی کوفی عنان تکيه داشت که تماما در پيوند با پنج پيشنھاد رئيس جمھور بشار اسد 

  .مطرح شده بود

آزادی برای . آزادی زندانيان. ل سازمان ملل متحد متوقف شودوخشونت ھا زير کنتر: اين طرح پيشبينی می کرد که 

عالوه براين، بيانيه يادآور می شود، ). ٢(دی تشکيل انجمن و تظاھرات آزا. عبور و مرور روزنامه نگاران خارجی

با توافق ھمگانی متشکل شود، ايجاد قانون اساسی جديد و تعھد  رز جنگ به صلح، يک ارگان دولت گذابرای گذار ا

 .ّبرای سازش ملی

اياالت متحده، (ده ھای بيانيه  کننءولی بايد پرسيد که از آن دوران به بعد چه گذشت ؟ در گام نخست، برخی امضا

دھا ھزار مبارز صو ارسال » دوستان سوريه« به تعھد خود عمل نکردند و با ) فرانسه، کويت، قطر، انگلستان، ترکيه

اتحاديۀ «و افرادی که به آن پيوسته بودند در بطن » شورای ملی« سپس، . دوباره جنگ را ادامه دادند) مزدور مسلح(

گره زدند و بر اين اساس از » سقوط رژيم«اجرای بيانيه را خالف بيانيه به »  مخالف و انقالبملی برای نيروی ھای

حانۀ لدر گام سوم، جمھوری عرب سوريه، مخالفان وفادار و گروه ھای متعلق به شورش مس. تروريسم پشتيبانی کردند

  . عليه تروريسم مبارزه کردندسابق به تنھائی عليه ھمه ايستادگی کردند و برای اجرای بيانيه کوشيدند و

دھا روزنامه نگار خارجی موفق شدند که آزادانه از صبر اين اساس، بسياری از زندانيان از عفو برخوردار شدند، 

بين جمھوری عرب سوريه و گروه ھای شورشی . کشور بازديد کنند، احزاب سياسی بر اساس نيازھايشان متشکل شدند

رئيس جمھور وزارتخانه ھا را در بطن دولت اتحاد ملی و در راستای . کان پذير گرديدتوافقات بسياری برای آشتی ام

  .ايجاد ارگان دولت گذار به ھدف جذب خانواده ھای جديد سياسی متحول ساخت

 سرکوب تروريسم به کمک سازمان پيمان امنيت جمعی، و خنثی سازی ءابتدا. ھنوز راه بسياری در پيش است

 و انتخابات  مبرندازی انتخابات شھرداری در دس اهسپس، روشن ساختن قانون اساسی، را. مسلمينايدئولوژی اخوان ال

اميدوار باشيم که اين بار ھيچ مانعی سد راه نشود و ھمه شرکت داشته باشند و به . قانونگذاری از فردای اعالم آتش بس

  .ناسندشکل دموکراتيک انتخاب مردم سوريه و حاکميت سوريه را به رسميت بش

  

  تی يری ميسان

  Syrie(Watan -Al( - )سوريه(الوطن : منبع 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

[1] « Débat du Conseil de sécurité sur la Syrie (rapport De Mistura) », Réseau Voltaire, 29 

juillet 2015. 

[2] « Communiqué final du Groupe d’action pour la Syrie », Réseau Voltaire, 30 juin 2012. 

  

  : لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 

html.188761article/org.voltairenet.www://http  

  

 

 


