:ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ٬اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد
ﻣﻘﺪﻣﮫ و ﺑﺮﮔﺮدان :اﺣﻤﺪ ﻣﺰارﻋﯽ ٬
ﺟﻧﮓ ﺗﺟﺎﻭﺯﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻭﺭﻳﻪ ٬ﺍﻳﻧﭼﻧﻳﻥ ﺷﮑﺳﺕ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺧﻭﺭﺩ
ﻧﻭﺷﺗﻪ :ﺳﺭﺗﻳﺏ ٬ﺩﮐﺗﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻣﻳﻥ ﺣﻁﻳﻁ ٬ﺍﺳﺗﺎﺩ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗژﻳﮏ ﻧﻅﺎﻣﯽ ٬ﻟﺑﻧﺎﻥ

ﻣﻘﺩﻣﻪ ﻭ ﺑﺭﮔﺭﺩﺍﻥ :ﺍﺣﻣﺩ ﻣﺯﺍﺭﻋﯽ ١۴ ٬ﻓﻭﺭﻳﻪ ٢٠١٣
ﻣﻘﺩﻣﻪ ﻣﺗﺭﺟﻡ
ﺳﻮرﯾﮫ در ﺳﺎل  ٬ ١٩۴٣طﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ٬اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯿﺂورد و در ﺳﺎل  ٬ ١٩۴۴از طﺮف ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺟﺰء دوﺳﺘﺎن و ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎن روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .ﺳﻮرﯾﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ٬ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ٬ﮐﺸﺎورزی ٬ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮروی ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎد ٬ﻟﺬا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺧﻮد ٬اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ٬ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ٬ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ
ﺑﻮﯾﮋه در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ٬ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎ
و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﭼﭗ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ٬در ﺻﻒ اول ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ٬ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎری ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ از ﺗﻮان ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺗﮭﺎﺟﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ واداﺷﺘﻦ ھﻤﮫ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎ و ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ ﻋﺮاق ٬روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ  ٬ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ .ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﻣﻠﺖ دﯾﺪ
ﺳﺪی ﭘﻮﻻدﯾﻦ درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ در اﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و
.ﻗﮭﺮﻣﺎن و رھﺒﺮی ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ﺳﻮرﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﮭﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ
در ھﻤﮫ ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﮫ ٬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ٬ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و آواره ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺪﺳﺖ دوﻟﺖ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪﺑﺸﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ٬ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ آواره ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ راﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ
ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوز ﮐﺎراﻧﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﺮاق ٬ﯾﮑﻤﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ ﻧﻔﺮ
اﻓﺴﺮان .از ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا دارای ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ٬ھﻤﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻠﻖ

ﮐﺮد ﺑﺮھﺒﺮی اوﺟﻼن ٬اﺑﺘﺪا دوره ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻮرﯾﮫ آﻏﺎز ﮐﺮد و در دره ﺑﻘﺎع ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ ٬و ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ظﻔﺎر در دﻣﺸﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺪه ای ﻗﻠﻢ ﺑﻤﺰدوران و ﯾﺎ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری واﺑﺴﺘﮫ«» ٬دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را «ﻣﺪﻋﯿﺎن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮدش ﻗﻠﻢ ﺳﻮرﯾﮫ را دوﻟﺘﯽ
ﻣﯿﮑﺸﺪ« و ﯾﺎ »ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺟﮭﺎن« اﺳﺖ ٬ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ٬ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ از ﮐﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
.ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﺳﻮرﯾﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ از ﺛﺮوت ﻧﻔﺘﯽ ٬ھﻤﭽﻮن ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ٬اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺻﻠﯽ ﺟﮭﺎن ﻋﺮب در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻠﯽ ٬ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ٬ھﻤﯿﺸﮫ در ﺻﻒ
اول ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﻋﺮاق ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل در زﻣﺎن ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ اول ٬ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻐﺪاد)ﮔﻠﺴﺘﺎن(
ﭘﯿﻮﺳﺖ ٬ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻋﺮاق ٬ﺑﺎ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﺼﺮ ٬ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ٬ھﻤﭙﯿﻤﺎن ﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﮫ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ٬ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر روﺳﯿﮫ اﯾﺴﺘﺎد
و روﺳﯿﮫ ﻧﯿﺰ ٬ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﻌﻨﻮان ھﻤﭙﯿﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﮫ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﮐﮫ
.ﯾﮏ طﺮح آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﺑﻮد ٬ﺳﻮرﯾﮭﺎ در ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺻﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده و در ﮐﻨﺎر اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
ﺑﺤﺚ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دوﻟﺘﮭﺎ ٬ﻣﺴﺌﻠﮫ آزادی و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری و
ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ٬اﻣﺎ اﯾﻨﺮا ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺟﺪای از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ٬طﺒﻘﺎﺗﯽ ٬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر٬
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ آن ٬ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻮطﺌﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻔﻮذ دﯾﺮﯾﻨﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺑﺴﯿﺎری
.ﺧﻄﺮات دﯾﮕﺮ ٬ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ٬ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات دﺳﺘﺎوردھﺎی
زﯾﺎدی داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ٬اﻣﺎ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎرره طﺒﻘﺎﺗﯽ ٬ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪه ٬دﺷﻤﻦ ﻋﻤﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ
.و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﺳﺖ ٬ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﮫ راھﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﮫ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺳﻮرﯾﮫ ٬ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺎوز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد را دﻓﻊ و آﺑﺎدی٬
.آزادی و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎزﮔﺮدد

ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ٬اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻼھﺖ ﻏﺮب در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ٬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﮭﺎی
ﻋﻤﻘﯽ ٬ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف اﺗﺨﺎذ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻏﺮب در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ھﺮﻧﻮع ﭘﯿﺮوزی در ﺳﻮرﯾﮫ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .طﯽ
ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ٬ﻏﺮب ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺗﻮان داﺷﺖ ٬درﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ٬و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﮑﺎر ﻧﮕﺮﻓﺖ و آﻧﮭﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻤﺸﯿﺮ » داﻣﻮﮐﻠﺴﯽ« ﺑﺮﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
.ﺑﮫ آن ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ
»آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻏﺮب ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ٬اﯾﻨﮑﮫ ٬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » :ﮐﻤﮑﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از »ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ« آن ٬در ﺳﻮرﯾﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ٬ﻏﺮب در
.ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ از اﯾﻦ »ورق -ﮐﺎرت« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ٬ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ
ﻏﺮب ﺑﺨﻮﺑﯽ اﯾﻨﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ھﻢ دارد ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ٬ﻣﺤﻮر ﺗﺠﺎوزﮐﺎر ﮐﮫ ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ طﺮف
ﺧﻮد را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ طﺮف ٬ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ از ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل و اﺳﺘﻌﻤﺎر دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ ٬ﻣﺤﻮری ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﻨﮓ

ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﮫ دھﺪ ٬ﺗﺎ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﻮد ھﻤﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﺮب را در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ٬آﻧﭽﻨﺎن
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ دﻓﺎﻋﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
ﻏﺮب از طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ و در ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ٬آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﯿﮕﺬرد ٬ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ و روﺳﯿﮫ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ ٬از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪات در
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺴﺎب
ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و از ﺳﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺤﺴﺎب آورد و اﯾﻦ را ﻏﺮﺑﯿﮭﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ٬ﭘﺲ ﭼﺮا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ؟
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﻏﺮب در ﺳﻮرﯾﮫ ٬ھﻤﮫ آﻧﺎن را در ﯾﮏ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﻓﺮوﺑﺮده ٬ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﮫ٬
آﻣﺮﯾﮑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﮫ طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ٬ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ٬و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﺗﺎ در اداﻣﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﮐﮫ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ ٬اﯾﻨﺒﺎر از
طﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﮫ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر آﺳﺎن و ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ٬زﯾﺮا از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ
.آﻧﺮا از طﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﮫ و در درون ﺳﻮرﯾﮫ ٬آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﻮﻗﻊ ﺷﮑﺴﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺸﻮرھﺎی »ﺣﺮﯾﻖ ﻋﺮﺑﯽ« ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اش را رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ طﺮﻓﯽ ﻧﺒﺴﺖ .ھﻤﮫ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ دوﻟﺘﮭﺎﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﯿﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻏﺮق در ھﺮج و ﻣﺮج ﮔﺮدﯾﺪ ٬ﯾﻤﻦ
دﭼﺎر اﻧﻮاع ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ و در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪن اﺳﺖ ٬اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮭﻢ ﺧﻮرده و زد و ﺧﻮرد و ﮐﺸﺘﺎر
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﮫ درآﻣﺪه و در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﮐﻨﻮن ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺷﯿﻮخ دﺳﺖ
ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ در »ﻧﺸﺎﻧﺪه ٬ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﭘﺲ از ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ٬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺣﺼﺎر ﻋﻈﯿﻢ دﻣﺸﻖ
).ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺒﻮل ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ) ﺑﻘﻮل ﺑﺎﺑﺎ طﺎھﺮ :اﮔﺮ دردم ﯾﮑﯽ ﺑﻮدی ﭼﮫ ﺑﻮدی -ﻣﺘﺮﺟﻢ
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻏﺮب ﺑﮫ ژﻧﻮ رﻓﺖ ٬زﯾﺮا ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﮫ ٬اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻮرﯾﮫ را ﺳﺎﻗﻂ واھﺪاﻓﺶ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ھﻤﯿﺒﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ را
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ٬در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﺸﺖ ﻣﺎده ای ژﻧﻮ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﻣﻮاد ٬ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ٬ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻧﺘﻘﺎل «اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ ٬اﻣﺎ ھﺪف آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﻨﺪ »ھﻔﺘﻢ« و ﯾﺎ
ﻗﺪرت« ٬اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ٬از آن ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮫ در ﻋﺮاق زﯾﺮ ﻧﻈﺮ »ﺑﺮاﯾﻤﺮ«
ﻣﻌﺮوف ٬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ٬ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﺰدوران ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﻤﺎرد .ھﻤﮕﺎن ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ »اﺣﻤﺪ ﺟﺮﯾﺎ«٬
رﺋﯿﺲ اﺋﺘﻼف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ٬اﺻﺮار زﯾﺎدی داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ در
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﻢ)ﺳﻌﻮد ﻓﯿﺼﻞ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ٬در ﺟﻠﺴﮫ اﺧﯿﺮ ژﻧﻮ ٬از اﺣﻤﺪ ﺟﺮﺑﺎ ﺑﻌﻨﻮان
»).ﻓﺨﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ« ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮد ٬ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﯾﻨﺪه ﺳﻮرﯾﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد -ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ در »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ «١ﮐﮫ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ٬ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت را
ﺑﺸﯿﻮه »ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪه« وارد ﮐﺮدﻧﺪ ٬و اﯾﻦ اﻣﺮی راﯾﺞ در رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻗﺪرت
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ٬ھﺮﮐﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ »ﻣﻌﻤﺎی
ﺳﺎزﻧﺪه« ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در» ﻗﺮارداد ژﻧﻮ ٬«١از ﻋﺒﺎرت »ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ« ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪه و اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .روﺳﯿﮫ ﺑﺎور دارد ﮐﮫ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ٬ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ٬دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ
.ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ٬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ
ﻏﺮﺑﯽ ھﺎ اﯾﻨﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد ٬ﭘﯿﺮوزی در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ٬
ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ٬ﭘﺲ از ﺳﯽ ام ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﮐﮫ ﻗﺮارداد ژﻧﻮ ٬ﺑﺎﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ٬ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را

ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای وارد ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﺮده و از ھﻤﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﮭﺎ ٬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﯾﮭﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﯿﺮوزی در ﺳﻮرﯾﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ را در ظﺎھﺮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ ٬اﻣﺎ ھﻤﮫ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻏﺮب درﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ و
ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﮭﺎﺟﻤﺎت آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را در
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺰب ﷲ ٬ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﮭﺎﺟﻤﺎت
را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ٬ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ٬ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل درآورده و ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻔﻊ
»ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دﻓﺎع« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻏﺮب ﺑﺮھﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﺑﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری »ژﻧﻮ «٢ﺗﻦ
در داد ﮐﮫ آﯾﻨﺪه ﺗﯿﺮه و ﺗﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﺪﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ٬ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﺧﻮد را
در ﻣﯿﺪان ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ٬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺪدا ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﻧﮫ »ژﻧﻮ ٬«٢ﭼﺮا ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﮫ
ژﻧﻮ ٬«٢ﺳﻮرﯾﮫ «ژﻧﻮ ٢ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ٬ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻓﺮق زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ٬ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺟﻨﮓ طﻠﺒﺎﻧﮫ و ﺗﺠﺎوزﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﻓﺸﺎ ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ در ژﻧﻮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ٬
ﻋﺪه ای دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻏﺮب از آﻧﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان آﻟﺖ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ھﺪف ﺧﻮد را ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ٬اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻧﻮع »ﺑﺮاﯾﻤﺮی« ﺑﻮد ٬ﺑﮑﺮﺳﯽ
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ﻧﺒﻮد ٬اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ٬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ رﺳﻤﺎ
.ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد ٬ﺑﻠﮑﮫ از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﺷﻮد
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﮫ ٬آﻣﺮﯾﮑﺎ را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ٬ﻣﺠﺪدا در
ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ٬ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ و در ھﻤﺎن داﯾﺮه ﺗﮑﺮاری ﮔﺬﺷﺘﮫ ٬درﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ
در ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ و اﻟﺒﺘﮫ ارﺳﺎل »ﮐﻤﮑﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ« را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ از اوﺿﺎع ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ ٬و آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺻﺪد اﺟﺮای ﺗﺎزه ای از ھﻤﺎن ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﮐﮭﻨﮫ اﺳﺖ ٬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ٬ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٬ ٢٠١١ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ٬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ «ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ٬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﻨﺪ ھﻔﺘﻢ آن روی آورد ٬ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ »ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﻣﯿﮑﺸﺪ« ٬ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر»
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ھﻤﭽﻮن ﻟﯿﺒﯽ ٬ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﺎﺷﻐﺎل درآورد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﺗﻮﺳﻂ وﺗﻮی
ﻣﺸﺘﺮک روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ ٬ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﺷﺪ .ﺣﺎل ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬دﺳﺖ از ﭘﺎ درازﺗﺮ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ٬ ٢ﺧﺎرج ﺷﺪ٬
.ﻣﺠﺪدا ﺑﮭﻤﺎن ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
از طﺮﻓﯽ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﮕﻔﺘﯽ آور اﯾﻦ ﻏﺮب اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﺳﻠﻄﮫ ﺟﻮ ٬ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ ٬اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮب و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی آن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ٬ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﮫ٬
ﺑﺸﺎر اﺳﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﮫ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ
ﺑﺮ ﺷﮭﺮ ﻗﺼﯿﺮ ٬اﺑﺮاز داﺷﺘﯿﻢ و در زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎ)ﺳﯽ آی ای( ٬ﺑﺎور دارد و ﺑﮫ ﺳﺮان دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻘﺎء اﺳﺪ ٬را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ٬زﯾﺮا ﻣﻠﺖ ﺳﻮرﯾﮫ از وی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ٬و
در ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺮورﯾﺴﺘﮭﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ٬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ٬دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮب ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ای ﺑﺴﺎ ﮐﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ٬ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ٬اوﺑﺎﻣﺎ و ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ اﺻﺮار ﺑﺮ اداﻣﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
.دارﻧﺪ ٬ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻏﺮب در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﺧﻮد ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺨﺮج ﻣﯿﺪھﺪ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻧﻮر ٬ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﻣﮑﺮ و
ﺧﺪﻋﮫ ٬ﮐﮫ اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮﻧﮭﺎ در آن اﺳﺘﺎدﻧﺪ ٬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎن ھﻢ در ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ٬اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ و ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﺑﺸﯿﻮه ای ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ٬
ﻋﻠﻢ ﻣﻤﮑﻨﺎت اﺳﺖ .ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎب ھﯿﭻ ﻣﻤﮑﻨﯽ را ﺑﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺘﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و راه را ﺑﺮ ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎ
ﻣﺰدوراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ دارای وزن ھﺴﺘﻨﺪ و »ﺑﺴﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻏﺮب ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ »اﺋﺘﻼف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻮرﯾﮫ

ﻧﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﺴﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ٬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ از ﻣﺬاﮐﺮه اﺑﺎ ﻧﻤﯿﻮرزد .دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﻧﻮ ٬٢ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﻠﺢ و ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﻮرﯾﮫ و
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ٬ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ٬دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﮫ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺗﺮورﯾﺴﺘﮭﺎ از دو ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ:
روش ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع .ھﺮﮔﺎه و در ھﺮ ﮐﺠﺎی ﺳﻮرﯾﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺬاﮐﺮات و روش ﺻﻠﺢ
آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ٬ﺑﺪون درﻧﮓ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ٬ﺷﯿﻮخ ﻗﺒﺎﯾﻞ٬
ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ و ھﺮآﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺪود ﺑﻮده ٬ارﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﮫ ٬ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ٬وارد ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺪه ٬و
ارﺗﺶ و ﺳﻼح آن ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺘﮭﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ

