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  عقب نشينی غرب از سوريه
  

سوريه نه تنھا خطرات بسياری در بر دارد بلکه در ادامۀ جنگ برای ھمسايگان . جنگ در سوريه ادامه می يابد

روسيه  در پی استقرار خود در خاورميانه  بر آن است  تا اياالت متحده را . عين حال خيلی گران تمام می شود

  .لۀ سوريه می باشدأسازد که منافع آنھا نيز در حل مسمتقاعد 

  ٢٠١٢بر و اکت٨)/سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

 

 

برای برقراری صلح تالش می ] سازمان پيمان امنيت جمعی[ناتو در جنگ با شکست مواجه شد، در آنجائی که 

 نفرۀ حافظ صلح خود را برای استقرار در سوريه ۵٠٠٠٠دبير اّول اين سازمان، نيکالئی بورديوزا نيروی . کند

 .آماده کرده است

شينگتن و بروکسل اميدوار بودند که از طريق وضعيت نظامی در سوريه سرانجام  به ضرر آنھائی تمام شد که در وا

دو اقدام پياپی برای تسخير دمشق با شکست مواجه . اعمال زور می توانند رژيم حاکم را به نفع خودشان تغيير دھند

 .يافتنی نيست شد و از اين پس پی برده اند که اين ھدف دست

 گرفت و به نقطۀ آغاز حمله ای گسترده توسط ده ، در اثر انفجار مشاورت امنيت ملی مورد اصابت قرارجوالی ١٨

. ھا ھزار سرباز مزدور تبديل گشت که از اردن، لبنان، ترکيه و عراق به سوی پايتخت سوريه، دمشق سرازير شدند
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پس از چند روز نبرد بی امان، دمشق نجات پيدا کرد، حتی بخشی از مردم که مخالف دولت بودند به خاطر 

  . دفاع کردند"ارتش آزاد سوريه"ه از ارتش ملی در مصاف با احساسات وطن پرستان

مبر، جھاد طلبان القاعد ه با لباس نظامی ارتش ملی سوريه و مدارک جعلی به محوطۀ وزارت دفاع نفوذ  سپت٢۶

ه انتحاری ھا می خواستند کمربند انفجاری خود را در دفتر مرکز فرماندھی منفجر کنند، ولی پيش از آن که ب. کردند

دومين گروه در پی تسخير تلويزيون ملی بودند تا از آنجا به رئيس . ھدف خودشان نزديک شوند، از پای درآمدند

جمھور اولتيماتوم بدھند، ولی نتوانستند به ساختمان تلويزيون نزديک شوند، زيرا ظرف يک دقيقه پس از نخستين 

يد به مقر نخست وزيری حمله می کرد و چھارمين گروه سومين گروه با. حمله، تمام راه ھای ورودی را بسته بودند

  .نيز می بايستی فرودگاه را ھدف قرار می داد

در ھر دو مورد، ناتو که از پايگاھش در انجيرليک در ترکيه عمليات را ھدايت می کرد، و اميدوار بود که با ايجاد 

ولی ژنرال ھای نام برده از .  سرنگون کندشکاف در ارتش سوريه و با تبانی برخی از فرماندھان نظامی رژيم را

در نتيجه ھيچ . مدتھا پيش به عنوان خائن شناسائی شده بودند و عمال از صادر کردن ھر گونه فرمانی محروم بودند

حرکت معنی داری صورت نگرفت و قدرت حاکم سوريه پس از ھر دو حملۀ شکست خورده با قدرت بيشتری 

دست آورد تا با سرعت عمل ه گاه درونی، قانونيت ضروری را برای اقدامات تھاجمی بپايدار باقی ماند، و از  ديد

  . را از پای درآورد"ارتش آزاد سوريه"بيشتری 

چنين شکست ھائی دعاوی آنھائی را بی اعتبار ساخت که از پيش اعالم کرده بودند که بشار االسد روزھای آخرش 

اين است  که ھم اکنون در واشينگتن طرفداران عقب نشينی در حال پيشی نتيجه ای که به بار آمد . را سپری می کند

چه مدت دوام خواھد آورد، بلکه پرسش اين » رژيم بشار«از اين پس پرسش اصلی اين نيست که . گرفتن ھستند

اگر که جنگ را ادامه دھد و يا متوقف سازد؟ : است که در چه صورتی برای اياالت متحده گرانتر تمام خواھد شد 

به جنگ ادامه دھد، موجب فروپاشی اقتصاد اردن، قربانی کردن متحدانش در لبنان، و خطر راه افتادن جنگ داخلی 

و اگر دست از جنگ بردارد، . در ترکيه خواھد شد و مجبور خواھد بود که در اين ھمه آشفتگی از اسرائيل دفاع کند

سازد و محور مقاومت را نيز در مقابل رؤياھای اشغالگر راه را برای استقرار روسيه در خاورميانه ھموار می 

  . ليکود تقويت می کند

زيرا . اگر واشينگتن در انتخابش پارامتر اسرائيل را به حساب بياورد، به تمايالت دولت نتانياھو پاسخ نخواھد داد

اخالت شگفت آورش در دولت نتانياھو به دليل توطئه در پشت پردۀ قتل سفير اياالت متحده کريس استيون و مد

طور مشخص، اگر حفاظت از اسرائيل را ه ب. انتخابات رياست جمھوری در اياالت متحده، اعتبارش را از دست داد

نظر ه در دراز مدت در نظر بگيريم، و نه خواست ھای نامعقول بنيامين نتانياھو، حضور روسيه بھترين راه حل ب

خطر ه  تبار، روسيه ھرگز اجازه نخواھد داد که حيات اين مھاجران ببا وجود يک ميليون اسرائيلی روس. می رسد

  .فتدبي

 در دوران دولت بوش  و در ٢٠٠١مبر  سپت١۵. بيندازيم در اينجا ضروری خواھد بود که نگاھی به گذشته 

يد ئتأوضوع را ژنرال وسلی کالرک نيز گردھمآئی کمپ ديويد بود که برای جنگ عليه سوريه تصميم گرفتند، اين م

پيش از اين اجرای طرح حمله چندين بار به تعويق افتاده بود، و سرانجام اقدامات ناتو به دليل وتوی . کرده است

يعنی به کار بستن سربازان مزدور و : راه اندازی شد » طرح ب«در نتيجه . مضاعف روسيه و چين متوقف شد

 در "ارتش آزاد سوريه"با اين وجود، . ان پذير نبود زيرا گسيل سربازان رسمی با لباس نظامی امک،عمليات سّری

دست نياورد، و بسياری به اين نتيجه رسيدند که منازعات ه گونه پيروزی ب روياروئی با ارتش ملی سوريه ھيچ
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در چنين . سرنوشت روشنی ندارد و به تدريج دولت ھای منطقه و از جمله اسرائيل را نيز به مخاطره خواھد انداخت

  .نان با روسيه به توافق رسيدع در ژنو،  واشينگتن به مديريت کوفی جون ٣٠وضعيتی، 

با اين وجود جنگ طلبان اين توافقات را با درج گزارشاتی دربارۀ مداخلۀ سّری غرب در منازعات بی نتيجه 

و  جوالی ١۶جنگ طلبان دو طرح مھم را در .  واداشتءنان را به استعفاعگذاشتند، يعنی درج گزارشاتی که کوفی 

در نتيجه، لخضر ابراھيمی جانشين کوفی .  گذاشتند، که در ھر دو مورد با شکست مواجه شدندءمبر به اجرا سپت٢۶

  .نان فراخوانده شد تا توافقات ژنو را دوباره فعال سازدع

يجاد کند و  ويژۀ توافق ملّی اۀطی اين مدت، روسيه بی کار ننشست و به دولت سوريه پيشنھاد کرد که يک وزارتخان

رو شد، و در عين حال از گردھمآئی احزاب اپوزيسيون ملّی در دمشق حمايت کرد و نقش ه اين امر با استقبال روب

عالوه بر اين  روسيه مالقات بين فرماندھان مرکز فرماندھی اياالت متحده و سوريه را . ناظر را به عھده گرفت

رسانه ھای غربی برای دو اقدام . سازماندھی کرد، و نيروی حافظ صلح خود را بری استقرار در منطقه آماده ساخت

  .اوليه اھميت زيادی قائل نشدند و دو اقدام آخری را نيز کامال نديده گرفتند

به نگرانی ھای با اين وجود، ھمانگونه که وزير امورخارجۀ روسيه، سرگئی الوروف اظھار داشته است، روسيه 

بررسی ھای روسيه نشان . يميائی سوريه پاسخ گفته استکالت متحده در رابطه با سالح ھای مرکز فرماندھی ايا

 و جھاد "ارتش آزاد سوريه"داده است که ذخيرۀ سالح ھای شيميائی سوريه کامال محافظت شده  و از دسترس 

اين اساس خطر بر .  به آن در اشکال کور به کار ببرندطلبان به دور می باشد، که ممکن است در صورت دستيابی

 ميائی در صورتی نگران کننده خواھد بود که رژيم تغيير کند و اين سالح ھا به دست متحدان دولتھایکيسالح ھای 

بر اين اساس روسيه ضمانتھای کافی و معتبری را به پنتاگون عرضه کرده است که حفظ قدرت رھبر . فتدغربی بي

ن سردی خود می  بشار االسد که از آزمون عبور کرده و نشان داده است که تا چه اندازه قادر به حفظ  خوسوريه،

 تری را حتی برای اسرائيل فراھم می سازد، در صورتی که گسترش ھرج و مرج در سوريه باشد، وضعيت مناسب

  .دارای چنين مزيت ھائی نيست

اعضای  اتحاديۀ .  گذاشته استءرا با شتاب بيشتری به اجرا]  جمعیسازمان امنيت[والديمير پوتين به ويژه طرح 

  . دفاعی در مقابله با ناتو، عبارتند از ارمنستان، بالروسی، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و البته روسيه

وزرای امورخارجۀ کشورھای عضو سازمان امنيت جمعی موضع گيری مشترکی را در رابطه با سوريه اتخاذ 

توافقی بين سازمان امنيت ). ٢( نفر آماده شده است۵٠٠٠٠لوژيستيک برای استقرار نيروئی معادل ). ١(ه اندکرد

 ءبا مجوز شورای امنيت به امضا» کاله آبی ھا«جمعی و بخش حفاظت صلح در سازمان ملل متحد برای گسترش 

 و مانورھای مشترک سازمان ملل ).٣(رسيده است که آنھا را مجاز می داند که در مناطق جنگی مستقر شوند

انجام خواھد گرفت » برادری پايدار«بر در قزاقستان تحت عنوان و اکت١٧ تا ۶سازمان امنيت جمعی از تاريخ /متحد

 -  ام-او«و يک سازمان بين المللی ديگر (صليب سرخ . و ھمآھنگی دو سازمان ميان دولتی را متحقق خواھد ساخت

  ). ۴(شرکت خواھند داشت) »ای

ولی پس از پايان انتخابات، احتمال . اياالت متحده طی انتخابات رياست جمھوری ھيچ تصميم رسمی نخواھد گرفت

  .صلح وجود خواھد داشت
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