آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اش در »ژﻧﻮ «٢ﭼﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
ﺳﺮﺗﯿﺐ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﺑﺮﮔﺮدان :اﺣﻤﺪ ﻣﺰارﻋﯽ ١٧ ٬ﻓﻮرﯾﮫ ٢٠١۴
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻨﮓ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ را ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮد ٬اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ و ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ وارد آورده ٬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮرﯾﮫ و ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ »ژﻧﻮ«٢
ﺑﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ وادارد و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧﮫ ٬ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو راه زﯾﺮ ﺳﻮق دھﺪ:
اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ٬ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮدن ﮔﺬارد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و
ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ٬ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ٬در آﻧﺼﻮرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداﻣﮫ ﺟﻨﮓ را ﺑﮕﺮدن ﺳﻮرﯾﮫ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮرﯾﮫ را
ﺑﮫ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻮرﯾﮫ در زﯾﺮ ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ ٬ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ
»ﻧﺎﺗﻮ« را ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ٬ﮐﺎرﯾﮑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﮫ آن
اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ٬اﻣﺎ ﺑﺎ وﺗﻮی روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ داﺷﺖ ٬اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ٬دارای آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﻠﮫ ﮔﺮﯾﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دھﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ٬ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ و اﻓﺸﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ٬و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل در دام ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎ و ھﺸﯿﺎرﯾﮭﺎی ظﺮﯾﻔﺎﻧﮫ ٬ﺳﻮرﯾﮫ از اﺑﺘﺪا دﻋﻮت ﺑﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در طﻮل ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎﯾﯽ ٬ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ٬از طﺮﯾﻖ اداﻣﮫ
ﻣﺬاﮐﺮات ٬ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﮫ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آﺗﺶ ﺑﺲ و
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﮐﺸﻮرش ٬ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ اﯾﻨﺮاه ﻣﺬاﮐﺮه را اداﻣﮫ دھﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
ﮐﮫ »ﻣﺎ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ٬ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺬاﮐﺮه را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ« و ﭘﺲ از آن
ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ٬ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ وی ﻣﺠﺪدا ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮه را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ٬ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ازھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﻣﺒﺎرزه ٬ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ٬ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﮫ اﺻﻮل ﺛﻮاﺑﺖ ﻣﻠﯽ ٬ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ و دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ٬ﺑﺨﻮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻦ در ﻧﺪھﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ

ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻣﻠﻠﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺮﺗﺠﻊ
ﻋﺮب ٬در اطﺎﻗﮭﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﻧﺒﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ٬اﮐﻨﻮن در ﭘﺴﺘﻮھﺎی
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ٬ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ٬ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ آورده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ٬ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪھﺪ آﻧﺎن ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ اﺳﺖ ٬ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﻮﺑﻨﺪه ای ﺑﺮ آﻧﮭﺎ وارد
آورده اﺳﺖ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺎزش وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ در
ژﻧﻮ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
اﮐﻨﻮن ٬ﭼﺮاغ اطﺎﻗﮭﺎی ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮدو طﺮف ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮫ اﺧﻀﺮ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ»:ھﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ دﻣﺸﻖ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺋﺘﻼف
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ« .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ٬اﺧﻀﺮ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ٬از ﻣﻠﺖ
ﺳﻮرﯾﮫ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ آراﻣﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﮐﻨﻮن ٬ﺳﺌﻮال اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ٬ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو »داﻣﯽ« ﮐﮫ
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ٬ﺗﻦ در دھﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﻢ ٬ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗﺒﻠﯽ ام ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم٬
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ژﻧﻮ ٢ﻧﺒﻮد ٬ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ٬زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎم
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﮭﺎ را در ﺳﻮرﯾﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﻓﺸﺎء ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻧﻈﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯿﺂﯾﺪ ٬زﯾﺮا ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ٬رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﯿﮕﺬرد ٬واروﻧﮫ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺌﻮال ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﻢ ٬ﺿﺮورﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
رﺳﯿﺪن ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺮدﯾﺪ ٬ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻮد و دﻓﺎع از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﻮد
و ﺑﺮﻋﮑﺲ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﮫ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ٬ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه ٬ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﺣﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ روی آورده ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ وادارد .آﻣﺮﯾﮑﺎ آﺷﮑﺎرا ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﺌﻮال ﺳﺎﺑﻖ
اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺠﺪدا ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ :اﮐﻨﻮن ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ رﺳﯿﺪه ٬ﻓﺸﺎرھﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺌﻮال ﻓﻮق و ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ٬ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﮭﺎ ٬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی
ﻧﺒﺮد ﻣﯿﮕﺬرد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ٬از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ و ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد دارﯾﻢ ٬اوﺿﺎع ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﻤﺎﻻت زﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد:
- ١داﻣﻦ زدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ٬از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﺰدور ٬از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ از
اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻟﯽ را ﮐﮫ در ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻨﻔﻊ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ٬ﺑﻨﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺮھﻢ ﺑﺰﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ٬
اﯾﻨﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﯾﮫ ﯾﻌﻨﯽ اردن آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ اردوﮔﺎه ھﺎی زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و اﻧﻮاع ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻣﺪرن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺰدوران ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺮﺑﯿﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس٬
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اروﭘﺎ ﺑﮫ اردن آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد  ٢۵٠٠ﻣﺰدور را آﻣﻮزش دھﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﺳﻼﺣﮭﺎﯾﯽ
ھﻤﭽﻮن ﻣﻮﺷﮑﮭﺎی ﺿﺪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در دو ھﻔﺘﮫ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺰدوران ﺑﮫ ﭼﮭﺎرھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل ٬در ﺣﻮاﻟﯽ

دﻣﺸﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮭﺎﺟﻤﺎت اﯾﻨﮭﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎور دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺸﺎری ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ وارد آورد ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ اﯾﻨﺴﺖ و از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻧﺮا ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ٬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺮوزی دارد!؟
ﻣﺎ ٬ﺑﺎور دارﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﮫ وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺗﮭﺎﺟﻢ را دﻓﻊ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻨﺪ ٬از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻻی دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ٬و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﺎھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺰدور واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻨﺪ.
- ٢ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﺠﺪد ﺑﮫ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ٬ﺑﻮﯾﮋه ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻋﺮب و
ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از طﺮح ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﻮرﯾﮫ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ھﻤﺂھﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .از ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت
اوﻟﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ ٬ﺑﻔﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﻤﮑﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ٬ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺳﯿﮫ روﺑﺮو ﺷﺪ و اﯾﻦ طﺮح ﮐﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ در ﻟﯿﺒﯽ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ٬اﻣﮑﺎن طﺮح ﻣﺠﺪد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ٬زﯾﺮا ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ
آرای ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎ ٬آﻧﺮا ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﻮﺑﮫ آن اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی
ﻧﺒﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮرﯾﮫ را وادار ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.
- ٣دﺳﺘﺎوﯾﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺮا ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد ٬ھﻤﭽﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ٬
ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﮕﺮدن دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﯿﻨﺪازد و ازﻣﻠﺖ
ﺳﻮرﯾﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﻗﺸﺎر آورﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ٬اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ ٬دﺳﺖ
ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﮫ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اش در »ژﻧﻮ ٬«٢ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ اﻗﺪاﻣﺎت و
ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻻزم را در ھﻤﮫ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﻟﺒﺘﮫ ٬ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده و اداﻣﮫ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ده ھﺎ ﺑﺎر اﻧﻮاع اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ و ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ٬ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی از طﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﮫ ای درﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ و ٔ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮرﯾﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎور ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻧﮭﺎ ٬ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ ٬ﻣﺎه آﯾﻨﺪه زﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و در ﺑﺴﯿﺎری زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ٬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻨﮓ ٬اﻗﺘﺼﺎد ٬ﺳﯿﺎﺳﺖ ٬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ زد ٬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ دﻓﺎﻋﯽ ﺳﻮرﯾﮫ در
اﯾﻨﻤﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ ٬ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻨﮓ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و اﻧﺒﻮه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎطﻖ و ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ
دﻓﺎﻋﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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