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  par Thierry Meyssan - تی يری ميسان

حميد محوی: برگردان از  

٢٠١۵ جوالی ١٣  

۵+١در حاشيۀ گفتگوھای   

 روسيه از آب گل آلود ماھی گرفت
نه به دليل واشنگتن و تھران، بلکه به اين علت که مسکو نظم نوين خاورميانۀ بزرگ را  درجا می زند، ۵+١گفتگوھای 

 .گوھای لوزان را کنار می زند و در اينجا تی يری ميسان گوشۀ پردۀ تداوم گفت. نافی منافع خودش نمی داند

٢٠١۵ جوالی ١٣/ )سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر   

 

مشاور (، بثينه شعبان )وزير امور خارجۀ سوريه(، وليد معلم ) در مسکوسفير سوريه(رياض حداد : از چپ به راست 

رئيس جمھور (، والديمير پوتين )وزير امور خارجۀ روسيه(، سرگئی الوروف )ويژۀ رئيس جمھور بشار اسد

 .٢٠١۵ جون ٢٩، )فدراسيون روسيه

 توانستند انواع و اقسام بھانه ھای پس از مشکل سالمتی آقايان کری و ظريف، تا می.  به درازا کشيد۵+١ مذاکرات

با اين وجود، نه واشنگتن و نه تھران . ديگری را نيز مطرح کردند تا به تعويق انداختن امضای توافقات توجيه پذير گردد

خوبی پيش می رود و گوئی نه بين اياالت متحده و ايران بلکه بين ه  عکس، ھمه چيز بهب. نظر نمی رسنده دستپاچه ب

  .شور و شورای امنيت مشکالتی وجود دارداين دو ک

ھای مخفی بين اسرائيل و عربستان سعودی در رابطه با نتايج توافقات مطالبی نوشته مذاکره من پيش از اين دربارۀ 

در مورد اقدامات روسيه اطالعات مشخصی در اختيار ندارم ولی می توانيم گمانه زنی کنيم و خطوط ). ١(بودم 

  .ص داده و نتيجه گيری کنيمبرجسته ای را تشخي

 اوباما بود زيرا  طرح او در امريکاژی رئيس جمھور يدر واقع انتخاب دوم در سترات) ٢(توافقات اياالت متحده و ايران 

و برای يدر نخستين گردھمآئی ژن). ٣( با شکست مواجه شد ٢٠١٣با روسيه در سال » خاورميانۀ بزرگ«مورد تقسيم 
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ل کشورھای عربی و تأمين امنيت اسرائيل و، واشنگتن در نظر داشت کنتر)ن حضور سوريهولی بدو(صلح در سوريه 

با اين وجود . يعنی کشوری که بيش از يک ميليون از اھالی شوروی سابق در آن به سر می برند را به مسکو واگذار کند

بروز دو دستگی در درون خود دولت اين طرح با شکست مواجه شد، البته اشکال کار از سوی روسيه نبود بلکه به دليل 

نرال پترائوس در رأس آنھا بودند که اين طرح را جن و طرفداران پر شور جنگ سرد، ھيلری کلينت. داوباما منتفی ش

  .تخريب کردند

خطر افتادن منافعش بخواھد در ه خاطر به نظر می رسد که مسکو از روی نگرانی به ًدر نتيجه امروز کامال منطقی ب

ژيک يولی جای آن را دارد که بپرسيم اھداف سترات. ھای اياالت متحده و ايران اطمينان حاصل کندمذاکره صالت مورد ا

  روسيه کدام است ؟

ی که اقتصاد آزاد را برای آنھا ئدر سطح کلی، روسيه و چين طرح خودشان را برای ساخت و ساز راه ھای قاره 

 اياالت متحده دست به ھر کاری می زند تا از اجرای چنين طرحی ولی از سوی ديگر،. تضمين کند ادامه می دھند

ل فضاھای وکنتر«نظريۀ (ل راه ھای دريائی برای خود حفظ نمايد وجلوگيری کند و تسلط بر جھان را از طريق کنتر

  ).۴) (»مشترک

  

  گاز به ازای جنک افزار

نوبی کشورش جومند مانند ايران در مرز ، روسيه فکر می کند وجود کشوری نير)۵(» خاورميانۀ بزرگ«در مورد 

برای جلوگيری از تھاجم طرفداران غرب، برای امنيت منافع روسيه مفيد است، ولی نه تا آن اندازه قوی که بخواھد 

امروز والديمير پوتين مناسبات بسيار عالی با رھبر انقالب آيت . رؤيای باززائی امپراتوری پارس را در سر بپروراند

والديمير پوتين موفقيت ھای .  ای و به ھمين گونه با رئيس جمھور شيخ حسن روحانی برقرار کرده استهللا خامنه

نظامی پاسداران انقالب را در فلسطين، لبنان، سوريه و بحرين مشاھده کرده و در عين حال از گسترش فوق العادۀ 

وسی به شکل رسمی و غير رسمی برای مبادالت چندين بار در ھفته فرستاده ھای ر. صنايع نظامی ايران نيز آگاه است

  .اطالعاتی سياسی و به ھمچنين نظامی و اقتصادی به تھران می آيند

يعنی طرحی که در آغاز توسط اياالت متحده . روسيه در مورد نتايج فروش آتی گاز ايران به اتحاديۀ اروپا نگران است

ولی روسيه اين موضوع را در کوتاه مدت به عنوان . ظر کندترسيم شده بود تا بروکسل بتواند از گاز روسيه صرف ن

در نتيجه . خطر تخمين می زند زيرا روسيه به تدريج از اروپا فاصله گرفته و ذخيرۀ گازش را به چين خواھد فروخت

ی که يعنی تنھا طی مدت. برای روسيه خطر در زمينۀ امور مالی تنھا به يک دورۀ پنج ساله و حتی کمتر خالصه می شود

جای ه برای جبران خسارت فروش گاز ايران ب. برای ساخت لوله ھای انتقال گاز از طريق سيبری نياز خواھد داشت

طور ه گاز روسيه به اروپای غربی، تھران مبالغ نجومی برای خريد جنگ افزار روسی پيشنھاد کرده است، يعنی ب

  .ھر ھدفی را در آسمان مورد اصابت قرار دھد که قادر است ۴٠٠ ھای ضد ھوائی اس راکتمشخص برای خريد 

 شورای امنيت که صدور سالح به مقصد ايران را ممنوع دانسته به ١٩٢٩با اين وجود، اين توافق به دليل قطعنامۀ 

قطعنامه ای که رئيس جمھور وقت مدودف تصميم گرفت از آن پشتيبانی کند، يعنی ). ۶(مشکل برخورد کرده است 

به ھمين علت امروز والديمير . حران با والديمير پوتين شد که در آن دوره نخست وزير او بودجريانی که موجب ب

اين موضوع برای واشنگتن .  برچيده شود۵+١پوتين درخواست کرده تا اين قطعنامه حتی پيش از امضای قرارداد 

  .می سازدمشکلی ايجاد نمی کند، ولی روند تقسيم جھان به دو جبھه را بيش از پيش برجسته 

  

  تروريسم
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ھيچ جای ترديدی وجود ندارد که . ژی روسيه در اين پرونده، آيندۀ داعش استيموضوع مھم ديگر در رابطه با سترات

سازمان تروريستی که امروز تحت فرماندھی ترکيه قرار دارد و از سوی بخشی از خاندان سلطنتی سعودی تأمين مالی 

 مديريت امارات ٢٠١۴مبر از سپت. ر قفقاز روسيه مستقر شودرا ترک کند و دمی شود، آماده است تا عراق و سوريه 

. جای آنھا گرجستانی ھا و ازبک ھا ادارۀ امور را به دست گرفته انده از افسران مغربی تصفيه شد و ب) داعش(اسالمی 

 به زبان عربی نيست بلکه ھمه به زبان روسی حرف "کیتاکی وا" با در حال حاضر، ارتباطات داخلی افسران داعشی،

برای مسکو ضروری است تا ھمين . ًمی زنند، جھاد طلبان عرب غالبا به عنوان گوشت دم توپ به کار برده می شوند

از بين ببرد، در غير اين صورت فردا مجبور خواھد شد با آنھا در خاک خودش در » خاور ميانه«امروز داعش را در 

  .ابله کندقفقاز مق

با شگفتی تمام وزير امور خارجۀ سوريه وليد . ت سوری را به مسکو فراخوانده استأبه ھمين علت، روسيه يک ھي

 ٢٩ نداشت ولی از سوی رئيس جمھور پوتين روز مذاکره ایت نمايندگی با ھم قطار خود سرگئی الوروف أمعلم، ھي

ی پوتين در حضور روزنامه نگاران به گرمی از او استقبال به رئيس جمھور روسيه آقا.  مورد استقبال قرار گرفتجون

سوريه بايد برای حذف داعش به : عمل آورد و طی سخنرانی طوالنی طرح روسيه را به اطالع او و رسانه ھا رساند 

سپس، وليد معلم برای سخنرانی دعوت شد ولی در حضور رسانه ھا و . عربستان سعودی، اردن و ترکيه نزديک شود

  .ر کنار پوتين ھرگز فرصت پاسخ گوئی به او را نيافتد

) ٨(، اردن و ترکيه)٧(روشن است که روسيه پيش از اين به شکل مخفيانه دربارۀ اين طرح نه تنھا با عربستان سعودی

  کرده بوده، و می خواست به تمام جھان نشان دھد که در وضعيتی قرار دارد که می تواندمذاکرهبلکه با ايران نيز 

سوريه گرچه در مقابل طرح روسيه غافلگير شد، ولی از اين فرصت می تواند . سياست خود را به سوريه تحميل کند

  .استفاده کند زيرا پايان جنگ را برای اين کشور رقم خواھد زد

که (و ي و دومين گردھمآئی ژن٢٠١۴ جنوریاز سوی ديگر، طرح روسيه مرتبط است به موضع گيری سوريه که از 

اين موضع . اتحاد بين المللی را برای مبارزه عليه تروريسم فراخواند) ف گردھمآئی اول سوريه نيز دعوت شده بودخال

بازشناسی شده اند و از سوی عربستان » مخالفان ميانه رو«ًگيری دائما موجب تمسخر جھاد طلبانی شد که به عنوان 

  .اتو پشتيبانی می شوندسعودی، اردن و ترکيه و به طور کلی و عمومی از سوی ن

  

   خواھد بود ؟ءآيا طرح روسيه قابل اجرا

است ولی با اين وجود در تضاد با توافقات بين سعودی » خاورميانۀ بزرگ«طرح روسيه گرچه به نفع تمام دولت ھای 

می سازد، يعنی عالوه بر اين، ترکيه و در نتيجه ناتو را از کارت اصلی شان محروم . نظر می رسده ھا و اسرائيلی ھا ب

 گذاشتن چنين طرحی به تعادل درونی تمام دولت ھای مربوطه بستگی ءبه اجرا. ل جھاد طلبان در سطح بين المللیوکنتر

دارد، موضوعی که ترديدھای متعددی را برمی انگيزد، ولی سرويس ھای روسی بايد به خوبی دربارۀ آن کسب اطالع 

  .کنند

ًو درستی اياالت متحده را مطرح می سازد که آيا واقعا خواھان صلح در در واقع، طرح روسيه موضوع راستی 

و آيا حاضر است از داعش به عنوان جنگ ) برای انتقال نيروھايش به خاور دور(ھست يا نيست » خاورميانۀ بزرگ«

  افزار عليه روسيه صرفنظر کند ؟

 گردھمآئی بريکس و سازمان ھمکاری شانگھای رئيس جمھور روحانی به مناسبت. به ھمين علت مالقات ھا ادامه دارد

در اوفا به روسيه رفته است، رئيس جمھور پوتين پيش از تشکيل دولت جديد يا انتخابات قانونگذاری آينده به ترکيه 

  .خواھد رفت، در حالی که مسکو در انتظار شاه سلمان عربستان سعودی به سر می برد
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En marge des négociations 5+1 

La Russie tire ses marrons du feu 
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