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  چگونه خسارات جنگ را محدود کنيم: سوريه 
Syrie : la guerre peut-être limitée  

ر که ارتش عرب سوريه بر جھاد طلبان پيروز می شود، از نو مبارزان جھاد طلب تازه ای در گروه ھای ھزاران ھر با

در اين صورت نتيجه می گيريم که اين جنگ از بيرون تغذيه می شود و تا وقتی که . نفری وارد کشور می شوند

بر اساس اين امر، بايد به داليل بيرونی که . فت ادامه خواھد يا،سربازانی را برای کشتن و مردن به سوريه بفرستند

ژی يدر نتيجه، فقط در چنين صورتی ست که می توانيم به طرح سترات. تداوم اين جنگ را تضمين می کنند پی ببريم

  . نديشيم که ازخسارات جانی جلوگيری کندخاصی بي

 ٢٠١۶ ی م١١ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

از ديدگاه .  ايران را به ساحل سوريه متصل می کرد  و از عراق و پالميرا می گذشتدوران باستان» راه ابريشم « 

در نتيجه، شھر پالميرا به ھدف مرکزی جنگ . جغرافيائی راه بزرگ ارتباطی ديگری در فراسوی صحرا وجود ندارد

عرب سوريه شھر پس از تسخير آن  در طول يک سال به دست داعشی ھا افتاد، سپس ارتش . در سوريه تبديل شد

ًقديمی را آزاد کرد، و اخيرا در آنجا روی ويرانه ھای شھر قديمی، به مناسبت جشن پيروزی عليه تروريستھا، دو 

 .  کردندءکنسرت موسيقی برای تلويزيون سوريه و روسيه اجرا
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گ بودند، آن را  به در آغاز، کسانی که جزء پشتيبانان اين جن.  سال است که سوريه در جنگ به سر می برد۵بيش از 

درک چنين . کس از اين گفتار دفاع نمی کند ولی امروز ھيچ. تعريف می کردند» بھار عرب «  گسترش ۀمثاب

خيلی به دور از تمايالت . را ديدند، سرنگون شدند» فصل بھار « موضوعی خيلی ساده است، زيرا دولت ھائی که 

  . اری برای تغيير رژيمھای الئيک به نفع اخوان المسلمينجز راھکه دموکراتيک، اين رويدادھا چيزی نبود ب

يعنی انقالبی که » انقالب « در سوريه با مداخلۀ نيروھای ديگر ربوده شده و » بھار عرب « از اين پس می گويند که 

  . از ھم دريده شده است،دست جھاد طلبانی که وجود خارجی دارنده ھرگز وجود خارجی نداشته ب

والديمير پوتين نيز تشخيص داده، در وحلۀ نخست، رفتار غربيھا و کشورھای حاشيۀ خليج فارس ھمان گونه که 

در جبھۀ جنگ، ناممکن است که ھمزمان عليه جھاد طلبان و جمھوری عرب سوريه اقدام کنند و بعد . ناموزون است

بھه اش را انتخاب نمی کند، تا ًکس رسما ج بر اساس اين امر، ھيچ. مدعی شوند که در جبھۀ سومی موضع گرفته اند

  .جنگ ھمچنان ادامه يابد

وقتی . حقيقت اين است که اين جنگ انگيزۀ و علت داخلی ندارد، از منطقه نيز بروز نکرده بلکه ابعاد جھانی دارد

 اعالم کرد و به آن رأی داد، ھدف ديک چنی ٢٠٠٣را در سال  Syrian Accountability Actکنگرۀ اياالت متحده 

، نفت خام، پايان نفت را رقم نمی زند »اوج نفت « امروز می دانيم که . ر عظيم گاز کشور بوديدست گذاشتن روی ذخا

ژيک اياالت يدر نتيجه، ھدف سترات. و واشنگتن بزودی از ذخيرۀ ھيدروکربور خليج مکزيک بھره برداری خواھد کرد

از اين پس، محصور کردن گسترش اقتصادی و سياسی چين و روسيه در برنامه پيشبينی شده و . تغيير کرده استمتحده 

 انجام دھند، يعنی راھی که ناوگان بحریبر آن است تا اين کشورھا را مجبور سازد که تبادالت بازرگانی خود را از راه 

  .دارندل خود و و ناوھای ھواپيمابر اياالت متحده در کنتربحری

 به قدرت دست يافت برنامۀ آيندۀ کشورش را با ٢٠١٢رئيس جمھور چين، شی جين پينگ به محض اين که در سال 

نخستين راه، با جادۀ . ی به سوی اتحاديۀ اروپا برای رھائی از اين موانع اعالم کردئِساخت دو راه بازرگانی قاره 

ً نتيجه، فورا آتش به ھيزم در. لمان طراحی شده استا به سوی ابريشم قديمی تطبيق می کند، و دومين راه از روسيه

 و ھمين  ً ھدف جنگ در سوريه از اين پس تغيير رژيم نيست، بلکه صرفا در پی ايجاد ھرج و مرج استءابتدا: افتاد

 و سپس، بالروس به ترکيه نزديک شد. ھرج و مرج بی آن که دليل موجھی داشته باشد در اوکراين راه اندازی شد

  . و دو جنگ بی پايان موجب انسداد دو جادۀ بازرگانی شد  اروپا را به دو نيم تقسيم کرد،اياالت متحده از شمال

دست آورد، زيرا اين ه کس نمی تواند پيروزی در اوکراين را به ازای شکست در سوريه ب خبر خوب، اين است که ھيچ

ِوقتی که چين و روسيه محور ارتباطی تازه ای را ايجاد نکنند، خبر بد، اين است که تا . دو جنگ ھدف يگانه ای دارد

  .ھرج مرج در دو جبھه ادامه خواھد يافت

بھتر اين است که جانب .  با کسانی نيست که مزد گرفته اند تا ھرج و مرج را تداوم بدھندمذاکرهدر نتيجه، ھيچ اميدی به 

جز راھکار واشنگتن برای قطع دو ه ين جنگھا چيزی نيست برعايت کنيم و بپذيريم که مفھوم عميق ارا واقع گرائی 

فقط در اين صورت تشخيص منافع متعدد ممکن خواھد شد و می توانيم برای مناطق مسکونی ثبات ايجاد . جادۀ ابريشم

  .کنيم

 :لينک متن در شبکۀ ولتر 

html.191672article/org.voltairenet.www:// http  

  لينک متن در گاھنامۀ ھنر و مبارزه

846/post/com.blogfa.gahnamehhvm://http 


