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  ٢٠١٦ می ٢٤
 

  وي ژنمذاکراتپايان 
Vers la fin des négociations de Genève  

 به القاعده و داعش تحويل اپريل خود اطمينان داد که جنگ افزارھائی که واشنگتن در ماه جان کری به ھمقطار روسی

بر اساس اين امر بود که واشنگتن . داده است، در چھار چوب برنامه ای قديمی صورت گرفته که امروز باطل شده است

ھای مرتبط به مذاکره و و از سر گيری ي ژنمذاکراتاکنون به پايان . و مسکو  توافقات مرتبط به سوريه را حفظ کردند

 . امور داخلی سوری ھا نزديک می شوند، ولی بدون طرفداران عربستان سعودی و با الحاق کردھا

  ٢٠١۶ /ی م٢٣/)سوريه(  دمشق /شبکۀ ولتر

 

 )٢٠١۶ ی م١٧وين، ( گردھمآئی بين المللی برای پشتيبانی از سوريه 

 جان ٢٠١٦ بروری ف٢٢در حالی که در . سوريه پيوسته ابھام آميز بوده و ھست در امور امريکامشارکت اياالت متحدۀ 

کری با ترک مخاصمات موافقت کرد و روسيه نيز بمب افکنھايش را بيرون کشيد، ولی ترکيه در مقام يکی از اعضای 

  .ناتو به پشتيبانی از داعش ادامه داد

 عتيقه به نفع داعش محکوم یه آنکارا را به اتھام قاچاق اشيا، روسيه پرونده ای تسليم شورای امنيت کرد کچ مار٨در 

، روسيه پروندۀ ديگری ارائه داد که دوباره ترکيه را به تحويل جنگ افزار و مھمات به چ مار١٨در ). ١(می کرد 
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تبليغاتی  مردود دانست و روسيه را به مانور ًبه سھم خود ھر دو اتھام را کامالترکيه نيز ). ٢(داعش متھم می کرد 

منحرف نمودن توجه جامعۀ بين المللی از تلفات غير نظاميان،  «محکوم کرد و اعالم داشت که حرکت روسيه برای 

ولی از . » سازماندھی شده است،ھرج و مرج و تخريب گسترده ای که بمباران ھای روسيه در سوريه بر جا گذاشته اند

 جھاد طلب جديد به سوريه ٩٠٠٠ که آنکارا برای عبور دادن سوی ديگر، ستاد فرماندھی روسيه روی افشای نقشی

 مراجعه کند، امريکابا وجود اين می توانيم نتيجه بگيريم که آنکارا بی آن که به اياالت متحدۀ . داشته است، پافشاری کرد

  .دست به چنين کاری زده است

تحويل داد » گروه ھای مسلح ميانه رو « حه به  تن اسل٢٠٠٠ امريکا وزارت دفاع اياالت متحدۀ اپريل ٧در نتيجه، در 

  ).٣( شد  داده  تن ديگر به داعش تحويل٥٠٠و ) القاعده(ً تن از آن محموله فورا به النصره ٥٠٠ًکه تقريبا 

نظر می ه با وجود اين، ب. در ھر صورت، در روزھای گذشته ناظر بر کاھش ناگھانی پشتيبانی ترکيه از داعش بوديم

، جان کری و سرگئی الوروف ی م٩ًبه دور از انظار عمومی قويا اعتراض کرده است، به شکلی که در رسد که مسکو 

) ٢٠١٥ (٢٢٥٣بيانيه، تمام دولت ھا را تشويق می کند که قطعنامۀ ). ٤(بيانيۀ مشترک خودشان را منتشر کردند 

لی و مادی از داعش، جبھۀ النصره و ھمۀ  بگذارند، يعنی خودداری از ھر گونه پشتيبانی ماءشورای امنيت را به اجرا

عالوه . گروه ھای ديگری که شورای امنيت در سازمان ملل متحد آنھا را در فھرست تروريست ھا به ثبت رسانده است

 .بر اين از ھمۀ کشورھا خواسته شده است که مرزھايشان را بروی اين گروه ھا ببندند و اجازه ندھند وارد سوريه شوند

 جوالیو تاريخ نھائی را در آغاز ير شده بود که واشنگتن برای ھم پيمانانش برای دستيابی به توافق در ژنًخصوصا مقر

پس از آن، واشنگتن تمام نيروھای مسلح خود را بيرون می کشد، در حالی که روسيه ناو ھواپيمابر آدميرال . ن کندييتع

ند تا در سطح سبکتری اردوی بمباران سازمانھای رمی کق را در ساحل سوريه مستAmiral Kutznesovکوزنتسوف 

  ).٥( از سر گيرد ،تروريستی را که دوباره مسلح شده اند

برخورد شديدی بين ) جيش االسالم( لۀ ارتش اسالمی أبطه با مسدر را. ًبا وجود اين، ابھامات کامال بر طرف نشده است

به ثبت » سازمانھای تروريستی « االسالم بايد در فھرست از ديدگاه مسکو جيش . وقوع پيوسته ئيھا بامريکاروسھا و 

  .تلقی کند» سازمان مسلح ميانه رو  « ۀرسد ولی واشنگتن می خواھد اين گروه را به مثاب

التی ست که از سوی عربستان سعودی تأمين مالی می شود و آموزش يکی از تشک) يش االسالمج(ارتش اسالمی 

 اين گروه بود، و طی سه ه فرماندزھران علوش ءابتدا. به عھدۀ دارند) SAS(بريتانيا اعضای آن را نيز نيروھای ويژۀ 

سال در حومۀ دمشق موجب ترس و وحشت عمومی می شد، و برای اسامه بن الدن مراسم خاصی را بنيانگذاری کرد، 

 را سر بريد و بسياری ديگر را برای ترسيم شقاوت اين فرمانده، کافی خواھد بود تا يادآورشويم که او بسياری از ساکنان

طور مشخص، بمبھای سنگر کوب نيروی ھوائی روسيه بود که ه ب.  سپر محافظ انسانی اسير نگھداشتۀدر قفس به مثاب

 نفر از معاونان ١٧پس از يک دوران به ھم ريختگی، يکی از . سنگر زير زمينی ستاد فرماندھی او را تخريب کرد

 خيلی زود به نفع يک فرد مذھبی ديگر از فرقۀ وھابی به عصام العدوهولی . انشين او شد جعصام العدوه، به نام علوش

 را برگزيد تا محمد علوش، نام زھران علوش پسر عموی شيخ ابو عبدالرحمن.  برکنار شدشيخ ابو عبدالرحمن کاکانام 

 پس از پرتاب محمد علوش.  گيردو برای صلح در سوريه را به عھدهيت مخالفان سعودی  در گردھمآئی ژنأمديريت ھي

در واقع جمھوری عرب سوريه يگانه کشور عرب است که . دست آورده ھمجنسگرايان از بام خانه ھا شھرت خاصی ب

  .حريم زندگی شخصی افراد را محترم شمرده و ھمجنسگرايان را مجازات نمی کند
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ارتش عرب ) ٦(در بيانيۀ نھائی . ، گروه پشتيبان بين المللی برای سوريه در وين گردھمآئی تشکيل دادندی م١٧در 

. بود محکوم کردند» مخالف و ميانه رو«که در تصرف جھاد طلبان ژی محاصرۀ شھرھائی يسوريه را در اجرای سترات

 :د کردند، مندرجات  عبارتند از ئيشته را تأ در ماه ھای گذامريکاولی، دوباره توافقات روسيه و اياالت متحدۀ 

  .تشکيل ساخت و ساز گذار مشترک بين دولت سوريه و تمام گروه ھای مخالف در مرحلۀ گذار) ١

  ايجاد قانون اساسی جديد) ٢

  .سپس سازماندھی انتخابات رياست جمھوری جديد و پارلمانی بر ھمين اساس) ٣

 بين المللی برای سوريه است، ولی مخالفان ميانه رو اين سه گزينش را گرچه عربستان سعودی عضو گروه پشتيبانی

 و اغلب مقامات عالی رتبۀ مسيحی، شيعه و علوی پيش از تشکيل ساخت  اسدِنپذيرفته اند و در برکناری رئيس جمھور

ھبران کنونی عالوه بر اين، نمی خواھند در انتخابات دموکراتيک با ر. و سازھای دوران گذار پافشاری می کنند

  .روياروئی کنند

پلماتھا اعالم کرد که کشورش حاضر است عليه ي حائز اھميت اين بود که يکی از ددر گردھمآئی وين يکی از نکات

سرگئی .  مھم بود که پيش از چنين اقدامی، چه کسی در سوريه به قدرت خواھد رسيدشالقاعده مبارزه کند، ولی براي

با اين حساب،  اين ديپلمات نه : بود آشکار کرد » اشتباه لفظی ناخودآگانه « گاه او يک الوروف موضوعی را که از ديد

ِفقط پيروزی القاعده را به جمھوری عرب سوريه ترجيح می دھد، بلکه با اين موضعگيری ناظر بر تصميم شورای 

  .ت خود اعالم کرده اس١امنيت نيز دور می شود که مبارزه عليه تروريسم را ھدف شمارۀ 

 آخرين Terje Rød-Larsen، نمايندۀ ويژۀ دبير کل سازمان ملل متحد، ترژه رود الرسن ی م١٧در ھمان روز 

 به ٢٠٠۴اين قطعنامه در سال .  و سپس استعفايش را نيز اعالم کرد١۵۵٩گزارش خود را دربارۀ اجرای قطعنامۀ 

ه بود و مندرجات آن عبارت بود از خلع سالح حزب ، فرانسه و عربستان سعودی نوشته شدامريکاابتکار اياالت متحدۀ 

 و بيرون کشيدن نيروی حافظ صلح سوريه از Émile Lahoudهللا لبنان، تمديد نکردن رياست جمھوری اميل الھود 

سربازانش » انقالب سدر«يه به درخواست خيابان لبنان طی  گذاشته نشد، گرچه سورءاين قطعنامه ھرگز به اجرا. لبنان

 را مأمور Jeffrey Feltman ًبان کی مون فورا معاون  خود برای امور خارجه جفری فلتمن. بنان بيرون آوردرا از ل

بر اساس اين امر، بسياری از .  پست خودش به عھده بگيردۀکرد که تا پايان سال امور نرژه رود الرسن را به عالو

 است و امروز ١۵۵٩ِه در بيروت نويسندۀ حقيقی قطعنامۀ باورند که جفری فلتمن سفير سابق اياالت متحد ناظران بر اين

 .مخفيانه از نيويورک اتحاديۀ نظامی عليه سوريه را مديريت می کند

   کنار برھان غليون، ميشل کيلو، بسمه قضمانی و سمر يزبک که از،، جفری فلتمن در مراسمی در پاريسی م١٩در 

  .ت کرد در خارج شرک،اعضای مخالفان رژيم سوريه ھستند

 داد و به ء از پست فرماندھی ستاد فرماندھی ويژۀ رياست جمھوری استعفاBenoît Pugaدر فرانسه، ژنرال بنوآ پوگا 

ِمسيحی اصولگرا، نوستالژيک نظام سلطنتی و دوران استعمار، او .  پيوستLégion d’honneurت لژيون دونور أھي

او . نيکال سرکوزی و فرانسوآ ھوالند در مقام خود باقی مانديگانه نظامی فرانسه بود که در دو رياست جمھوری، 

 و به يمن افسران  ًشخصا عمليات مخفی فرانسه در سوريه را ھدايت می کرد، حتا خالف رأی ستاد فرماندھی ارتش

  .لژيون خارجی در بخش رياست جمھوری

ه بر اين، اگر توافقی بين سوری ھای عالو. و حرکت می کنيميھای ژنمذاکره به شکل اجتناب پذيری به سوی تعليق 

به درخواست (حاضر در صحنه صورت بگيرد، از ديدگاه تصميمات بين المللی پيشين به دليل حذف حزب اصلی کرد 

 بين سوری ھائی که مذاکرهو بايد با از سر گيری يھای ژنمذاکره به ھمين علت، شکست . د نخواھد شدئيتأ) ترکيه
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سپس ايجاد ساخت و ساز دوران گذار با . بد، يعنی بدون طرفداران سعودی ولی به اتفاق کردھاخواھان آن ھستند ادامه يا

در زمينۀ نظامی، ارتش عرب سوريه بايد شھرھای اصلی کشور را باز پس گيرد، ولی . ھمکاری شرکت کنندگان جديد

  .نبردھا در مناطق مرزی عراق و سوريه ادامه خواھد يافت

 

Thierry Meyssan
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