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 چرا آتش بس در سوريه شکست خورد
Pourquoi le cessez-le-feu a échoué en Syrie  

تش بس در سوريه به توافق رسيدند، شادی بی وصفی افکار عمومی غربيھا آ برای امريکاوقتی روسيه و اياالت متحدۀ 

علت چنين واکنشی اين بود که آغاز جنگ . را فرا گرفت  و فکر می کردند می توانند صلح را به اين کشور بازگردانند

 ...توضيحات . اوم آن انجاميد باز مانده بودندرا فراموش کرده  و از درک  داليلی که به تد

 ٢٠١٦مبر  سپت٢٦)/ سوريه(دمشق  /شبکۀ ولتر

 

که بايد از سيبری و سپس از اوکراين » جادۀ ابريشم نوين«مسدود کردن . دو جنگ برای يک ھدف: دنباس و شامات 

ای امنيت آمده بود تا تبليغات مبر به شور سپت٢١يس جمھور پترو پروچنکو در به اتحاديۀ اروپا عبور کند، رئ

آنگلوساکسون را دربارۀ جنگ عليه سوريه و عراق تکرار کند، که ھدف از تداوم آن مسدود کردن جادۀ ابريشم 

 .تاريخی ست

س چندمين آتش بس پس از امضای قرارداد باين آتش . رعايت شد) »عيد«(آتش بس در سوريه فقط طی ھفتۀ جشن 

  .  و روسيه بود و بيشتر از آتش بس ھای گذشته دوام نياورديکاامرصلح بين اياالت متحدۀ 

 کرد ء، رئيس جمھور جرج بوش اعالم جنگ عليه سوريه را امضا٢٠٠٣مبر سال دس ١٢در :  يادآوری رويدادھا 

Syrian Accountability Act . ٢٠٠٤گردھمآئی اتحاديۀ عرب در سال (پس از برخی اقدامات برای تحريک جنگ ،

، )، و امثال اينھا٢٠٠٧، ايجاد جبھۀ صلح در سال ٢٠٠٦، جنگ عليه لبنان در سال ٢٠٠٥ق حريری در سال قتل رفي
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. درونی را تسھيل کنند» انقالب «  به اقداماتی دست زدند تا گسترش ٢٠١١نيروھای ويژۀ اياالت متحده در آغاز سال 

و و در غيبت طرفھای سوری به ي متحده در ژنپس از دو بار وتو از سوی روسيه و چين در شورای امنيت، اياالت

  .  صلح را پذيرفت٢٠١٢ جون ٣٠تاريخ 

  

  :نکتۀ نخست 

می دانند، نمی توانند پی آمدھای » جنگ داخلی« آنانی که مدعی ھستند که جنگ کنونی تجاوز خارجی نيست و آن را 

يند چرا قرارداد صلح در سال  توضيح دھند و بگو٢٠٠٣ جرج بوش را در سال امريکااعالم جنگ رئيس جمھور 

  . رسيدء به امضا، بين قدرتھای بزرگ و بی آن که طرفھای سوری در آن حضور داشته باشند٢٠١٢

 سال پيش از اين، با وجود تالشھای متعدد برای حل مسائلی که دربارۀ آنھا وزير امور ٤از امضای قرار داد صلح در 

در طول اين چھار سال، من به ؛  کرده بودندمذاکرهروف رو در رو  جان کری و ھمقطارش سرگئی الوامريکاخارجۀ 

نرال ديويد جمانورھا جفری فيلتمن و ( را تحليل کردم امريکاتدريج منازعات جاری در دستگاه دولتی اياالت متحدۀ 

 امروز، به ).نرال جان آلن عليه رئيس جمھور اوباما، و به ھمين گونه مسائل مربوط به مرکز فرماندھیجپترائوس و 

تا جائی . ديگر می جنگند گزارش نشريات اياالت متحده، آدمھای سازمان سيا و پنتاگون در سوريه سر سختانه عليه يک

 ءًکه اشتون کارتر وزير دفاع رسما اعالم کرد که فکر نمی کند مأموران او قراردادی را که ھمکار او جان کری امضا

 کری نيز در مورد امضای خودش گفته بود نمی داند آيا می تواند کشورش را خود جان.  بگذارندء به اجرا،کرده است

  .به تعھد به آن متقاعد کند

  

  :نکتۀ دوم 

 بارک اوباما نه تنھا قادر نيست خواست خود را به شاخه ھای مختلف دولت خودش تحميل کند، امريکا رئيس جمھور 

سياست خاص خودش را عليه شاخه ھای ديگر و در عين حال ھر شاخه ای . بلکه حتا قادر به داوری بين آنھا نيست

  .عليه دشمن خارجی به پيش می راند

  . و ھمين امر تشخيص سياست آنان را مشکل می سازد ر دادندييئيھا چندين بار ھدف جنگ را تغامريکا

 خود بگيرد، و بر اين لو، واشنگتن بر آن بود تا ھمۀ منابع نفت و گاز موجود در جھان را زير کنتر٢٠٠١در سال ) ١

با وجود اين، . بر اساس اين امر ھم پيمانانش را عليه سوريه بسيج کرد. باور بود که جھان وارد دوران قحطی می شود

  .را رھا کرد و سياست استقالل انرژی را در پيش گرفت» اوج نفت« نظريۀ ٢٠١٠در پايان سال 

دھی کرد و در اين پندار بود که می تواند قيام عمومی را ، واشنگتن شورشيان درعا را سازمان٢٠١١در سال ) ٢

بھار «اين طرح از ھمان الگوی . را جايگزين دولت الئيک سوريه کند) برادران مسلمان(تحريک و اخوان المسلمين 

 از اين آزمونی امريکا پس از سرنگونی محمد مرسی در مصر، ٢٠١٣با وجود اين، در سال . برخوردار بود» عرب

  .به شکست انجاميده بود از طرح واگذاری قدرت در کشورھای عربی به اين اتحاديۀ اسالمی قطع نظر کردکه 

، از آنجائی که جنگ ادامه يافته بود، واشنگتن بر آن شد تا مانع طرح شی جين پينگ برای باز سازی ٢٠١٤در سال ) ٣

  .را به داعش تبديل کند»  عراقامارات اسالمی در«شود، يعنی تصميمی که موجب شد » جادۀ ابريشم«

، پس از مداخلۀ نظامی روسيه، واشنگتن بی آن که طرح ضد چينی خودش را رھا کند، ھدف دومی ٢٠١٥در سال ) ٤

 و زير سؤال بردن ساخت و امريکاجلوگيری از مسکو برای مقابله عليه ھژمونی اياالت متحدۀ : را نيز بر آن افزود 

  . المللیساز تک قطبی در مناسبات بين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  :نکتۀ سوم 

قطر برای مسائل مربوط به : ًر ھدف طبيعتا از سوی قدرتھائی که ھزينه ھائی را پرداخت کرده بودند پذيرفته نشد ييتغ

 امريکازيرا اين بازيگران از سوی البی ھای قدرتمند اياالت متحدۀ . ر رژيمييانرژی و اخوان المسلمين برای تغ

و خانوادۀ راکفلر که از قطر پشتيبانی کرده بود و ) مھمترين چند مليتی جھان(موبيل اکسون : پشتيبانی شده بودند 

   .  پنتاگون از اخوان المسلمين

 روسھا را در جديددر صحنۀ نبرد، تجھيزاتی که از سوی روسيه به کار بسته شده بی ھيچ ابھامی برتری سالح ھای 

  .مقايسه با سالح ھای ناتو نشان می دھد

  

  :م نکتۀ چھار

برای رؤسای مرکز فرماندھی و فرماندھان ميان ارتشی اياالت متحده پايان برتری شان در زمينۀ سالح ھای کالسيک 

موضوعی که آنان را از اتحاد با سازمان سيا باز . نبايد جايگاه برتر قدرت نظامی آنان را در جھان زير سؤال ببرد

  .نی داعش، متحد آنان باقی می ماننددارد، ولی در مورد پيشگيری از گسترش چين، يع می

ًمبر بين اياالت متحده و روسيه رسما منتشر نشد، می دانی تفکيک چند گروه که رھبران حتا اگر توافقات آغاز ماه سپت

ئی و روسی قابل اعتماد شناسائی شده بودند از ديگر گروه ھای جھاد طلب پيشبينی امريکاآنھا از سوی ھر دو طرف 

و سرانجام تشکيل دولت وحدت ملی از جمله با . تشکيل ھمآھنگی نظامی برای سرکوب جھاد طلبانسپس . شده بود

بر تشخيص داده بودند، يعنی بر اساس الگوی دولتھای محلی که امپراتوری ھای عتمشارکت رھبران گروه ھائی که م

  .اروپائی در قرن نوزدھم به امپراتوری عثمانی تحميل کرده بودند

موضوعی که به بمباران ارتش .  مسدود نگھداشتن جادۀ ابريشمءابتدا: قرارداد را با دو شرط پذيرفته بود پنتاگون اين 

سپس، با روسھا کار کنند ولی نه . عرب سوريه در دير الزور انجاميد تا از دور زدن داعش در درۀ فرات جلوگيری کنند

  .به شکل پاياپای

دومين شرط . ر وسط آتش بس که جامعۀ بين المللی را خدشه دار می کندنخستين شرط يعنی اعالم جنگ عليه سوريه د

  .نيز بی گمان برای روسيه پذيرفتنی نيست

» بمباران «  بريتانيائی ماجرای ٦برای پوشاندن جنايتی که پنتاگون و بريتانيا در ديرالزور مرتکب شده بودند، ام آی 

  .کاروان بشردوستانه را سازماندھی کرد

يا بھتر است (ين کاروان از سوی ارتش عرب سوريه بازرسی شده بود و روشن شد که اسلحه حمل نمی کند در واقع، ا

مارک ماه سرخ سوری، يک . و اجازه داشت که پس از پايان آتش بس عبور کند) بگوئيم که ديگر اسلحه حمل نمی کند

قی را که در تصرف جھاد طلبان بودند تغذيه سازمان غير دولتی وابسته به دولت دمشق روی آن بود و بايد مردم مناط

نشان داده، اين کاروان ھرگز » کاله سفيد«  تصاويری با نشانۀ ٦خالف دعاوی غربيھا، و به شکلی که ام آی . می کرد

کاروان را از زمين ھدف . در ھيچ کجا اثری از بمباران، چاله ھای ناشی از انفجار را نمی بينيم. بمباران نشده است

تصاويری که پھپادھای ارتش روسيه نشان می دھند از حضور جھاد طلبان در .   و سپس به آتش کشيده بودندگرفته

  .زمانی که حمله صورت گرفته بود خبر می دھد، در حالی که اين منطقه به مثابه منطقۀ غير نظامی اعالم شده بود

 بس متھم کرد، يعنی کاری که از روسھا سر نزده اين واقعيات اھميتی نداشت، و اياالت متحده روسيه را به نقض آتش

تبليغات .  عکس خودشان بودند که با نقص آتش بس در ديرالزور ارتش سوريه را بمباران کردندهً و کامال ب بود
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، پترو پروچنکو )امريکااياالت متحدۀ ( و رؤسای جبھۀ غرب، جان کری ءآنگلوساکسون قاطعانه از سوی وزرا

  .مبر تکرار شد سپت٢١در ) بريتانيا(ريس جانسون و بو) فرانسه( رک آيو ، ژان ما)اوکراين(

 

 :آخرين نکته 

اين بار ھدف اين نيست که قرارداد صلح جديدی را .  بين جان کری و سرگوی الوروف دوباره از سر گرفته شدمذاکره

ربوط به دولت خودش می شود  برسانند، بلکه ھدف اين است که به جان کری کمک شود تا بر موانعی که مءبه امضا

  .فائق آيد

 

 

 

 

 

 
 


