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  ٢٠١۶ سپتمبر ٢١

  شبح صلح
Simulacre de paix  

طار روسی او در مورد آتش بس در سوريه به توافق رسيده  و ھمقامريکادر حالی که وزير امور خارجۀ اياالت متحدۀ 

 اقداماتی که اسرائيل در نخستين روز مرتکب شد، پنتاگون برای دومين بار به ارتش عرب سوريه یبودند، به استثنا

دۀ  اطمينان داد که اين حمله در اثر خطا صورت گرفته، ولی واکنش سفير اياالت متحامريکااياالت متحدۀ . حمله کرد

در نتيجه بايد .  در سازمان ملل متحد اين نظريه را به ذھن متبادر می کند که طرح عمليات عمدی بوده استامريکا

 بپرسيم که واشنگتن چه طرحی در سر می پروراند؟ 

 ٢٠١۶مبر  سپت٢٠/)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

 ھا مثل گذشته تعھداتشان را رعايت نخواھند ئیامريکا با اياالت متحده برای آتش بس، روسيه می دانست که مذاکرهدر 

واشنگتن، به سھم خود، پايان . ولی روسيه اميدوار بود که در راه بازشناسی جھان چند قطبی گامی به پيش بردارد. کرد

  . د کندئيرياست جمھوری اوباما را پيش کشيد تا توافق آخرين شانس را تأ

برای حمله به دمشق و جوالن استفاده کرد، با وجود اين يادآور می شويم که با قطع نظر از اقدام اسرائيل که از آتش بس 

مقابله می کرد و در اين کارزار يکی از ھواپيماھايش سرنگون شد و دومی نيز بايد به نو  نسل راکتھایتل آويو بايد با

ھوائی اسرائيل در منطقه نظر می رسد که از اين پس سوريه می تواند پاسخگوی برتری ه اينگونه ب. تعميرگاه برود

  .باشد
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از رؤسای دولتھای اروپائی نيز قطع نظر می کنيم که بی آن که از محتوای توافقات مطلع باشند دست زدند و در اين 

  .ت مسخره ھا شباھت داشتندأمورد بيشتر به ھي

ز جنگ افزار و مھمات طور مشخص، کاروان بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد انباشته اه حال امر واقع اين است که ب

ًرسما علت اين تأخير نا امن بودن جاده اعالم شده، ولی . اين کاروان ھنوز در مرز ترکيه در انتظار به سر می برد. بود

از ديدگاه غير رسمی و اعالم نشده، علت اين است که دولت سوريه پيش از آن که اجازۀ ورود بدھد خواھان بازرسی آن 

 رئيس پيشين  امور ضد تروريست ترکيه احمد سيت يايال سازمان ملل متحد با افشاگريھای اين شيوۀ کار. شده است

پنتاگون و ترکيه از کاروانھای بشردوستانه برای ارسال جنگ افزار به : ھمخوانی دارد، او امروز متواری شده است 

سوری در ديرالزور حمله کرد،  ) حرکقرارگاه نامت(سپس، پنتاگون به موضع ثابت . جبھۀ جھاد طلبان استفاده می کنند

و راھی را که پنتاگون باز کرده بود به جھاد طلبان . ھشدار داد» تحقيری«و وقتی متوقف شد که روسيه به پيامد چنين 

  .سپرد تا به حمله ادامه دھند

منطقۀ دير الزور جلوگيری به عمل آيد، به ژيک بر آن است تا از ارتش عرب سوريه برای آزاد سازی ھمۀ يطرح سترات

در گذشته، پنتاگون در استقرار .  تھران باقی بماند– بغداد –اين معنا که داعش در نقش خود به مثابه مانع در جادۀ دمشق 

امروز، جاده ھمچنان با حضور جھاد طلبان در عراق . را مسدود کند» جادۀ ابريشم«داعش در پالميرا کوشيده بود تا 

  .سدود باقی مانده، ولی اگر عراق موصول را آزاد کند، اين جاده می تواند از راه ديرالزور عبور کندم

با . از ديدگاه اياالت متحده، توافق فقط ابزاری بود برای خريد وقت تا جھاد طلبان را برای از سر گرفتن جنگ آماده کند

ت را برای گردھمآئی فوری احضار کرد، و موجب واژگون کردن وضعيت در سطح ديپلماتيک، روسيه شورای امني

 عمومی جلسۀدر واقع، اين دوران تنھا به پايان دور رياست جمھوری اوباما مربوط نمی شود بلکه . تشويش واشنگتن شد

  .سازمان ملل متحد نيز در راه است

 با در وسط جلسه ترک کرد تا ن شورا را و در شورای امنيت با نگرانی سالامريکا سفير اياالت متحدۀ سامانتا پاور

او می خواست نخستين گزارشات آژانس ھای خبری فقط ديدگاه اياالت متحده را منتشر . وزنامه نگاران مصاحبه کندر

ساده در تيراندازی چيز بيشتری نيست را به » حادثۀ « روسيه دربارۀ موضوعی که يک » صحنه آرائی « او . کنند

 سپس با ريشخند به جنايات وخيمتر رژيم دمشق سامانتا پاور!).  مجروح١٠٠حدود  کشته و ٦٢يعنی (تمسخر گرفت 

ن شورا را ترک کرد تا ديدگاه خودش را وتوطئه باخبر شده بود، او نيز سالاز  سفير روسيه که ويتالی چورکين. پرداخت

 دربارۀ جنايات منتسب به پاورروزنامه نگارانی که مجلس عوام بريتانيا آنان را در مورد دروغھای خانم . مطرح کند

  .معمر قذافی مطلع کرده بود، با احتياط ھر دو ديدگاه را در نظر گرفتند

 در حال ارتکاب عمل به خيانت امريکااياالت متحدۀ : از اين پس روسيه روی برتری ديپلماتيک خود تکيه خواھد کرد 

توطئه . کند و خواستار پايان دادن به جھاد طلبان شود عمومی استفاده جلسۀدر نتيجه مسکو می تواند از . غافلگير شد

يا وارد برخورد مستقيم : واشنگتن دو گزينش خواھد داشت . چينی ھای اياالت متحده عليه طراحان آن کمانه خواھد کرد

  . دندشود، که چنين امری را برای خودش جايز نمی داند، يا پذيرش شکست برای آنانی که از پشتيبانی او برخوردار بو

 :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 
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