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  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ اگست ١٧
  

  جھان پس از توافقات واشنگتن و تھران
Le monde après l’accord Washington/Téhéran  

اعالم آتش بس بين اياالت متحده و ايران تعريف ديگری از منازعات خاورميانه عرضه داشته و جنگ را به دريای سياه 

گرچه ھنوز برای پيشبينی رقابت بين رياض و تھران و يا سرنوشت ترکيه  ھنوز خيلی زود بنظر، ولی . منتقل می سازد

 .  حرکت می کنيماز اين پس روشن است که به سوی صلح در يمن و سوريه

  ٢٠١۵ت گس ا١٧ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

 آغاز شد ١٩٧٩ بروری ف١مخالفت بين اياالت متحده و ايران که از سخنرانی امام خمينی در گورستان تھران در تاريخ 

ی  به طول انجاميد ديگر وجود خارج٢٠١۵ جوالی ١۴و با امضای توافق دو جانبه با دولت شيح حسن روحانی در 

 .از اين پس واشنگتن و تھران برای تأمين منافع طبقۀ رھبريت يکسانی می کوشند. ندارد

در دوران رئيس جمھور جيمی کارتر و مشاور امنيت ملی او زيبيگنيف برژينسکی بايد با استعفای ايران از مقام 

ھا را فرامی خواندند تا با پيغام  می بايستی سعودی ءابتدا. ژاندارم منطقه ولی به حساب واشنگتن، مقابله می کردند

و سپس تصميم گرفتند .  و اين آغاز گسترش وھابيت در جھان اسالم بود انقالبی و ضد امپرياليستی روياروئی می کردند

  .ل ھيدروکربور خاورميانه را خودشان به عھده بگيرندوتا کنتر

که موضع گيری ما « : چنين اعالم کرد  ١٩٨٠ جنوری  ٢٣جيمی کارتر طی سخنرانی دربارۀ وضعيت اتحاديه در 

ل منطقۀ خليج فارس به عنوان وھر اقدامی از سوی يک نيروی خارجی برای بدست گرفتن کنتر: ًکامال روشن باشد 
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 تلقی خواھد شد و با تمام امکانات ضروری و حتی با استفاده از نيروی امريکامتحدۀ  تھديد عليه منافع حياتی اياالت

 ».بله خواھد شدنظامی با آن مقا

با چنين ھدفی بود که پنتاگون ستاد فرماندھی مرکزی درمنطقه را برای ستاد فرماندھی مرکزی ارتش سازماندھی کرد 

  .جز اسرائيل و ترکيهه که منطقۀ عملياتی آن شامل تمام دولت ھای ھم پيمان منطقه بود، ب

  

  پايان منازعات مصنوعی اھل سنت و شيعيان

ديديم به تدريج شکافی بين اھل سنت به رھبری سعودی ھا و شيعيان به ھدايت رھبر ايرانی ايجاد  سال، ٣۵در کوران 

اھل سنت از اياالت متحده و الگوی اقتصاد سرمايه داری آن دفاع می کردند، در حالی که شيعيان برای نجات . شد 

  .ن آمده بودندجھان از امپرياليسم آنگلوساکسون جانشان را کف دستشان گذاشته و به ميدا

اين روند . اين جنگ ھرگز با چنين ابعادی در تاريخ وجود نداشته و شکاف اقتصادی ساختاری نيز تا اين حد نبوده است

و ) فارس(با برادران مسلمان، القاعده و داعش به اوج رسيد يعنی سه جريانی که از سوی رژيم ھای سلطنتی خليج 

  .گونه اسرائيل نيز اينجا و آنجا عليه شيعيان بسيج شدمتفقين تأمين مالی می شد و  به ھمين 

ً ظاھرا بدون مداخلۀ خداشناسان و مراجع مذھبی از تداوم اين جنگ ٢٠١۵ جوالی ١۴بی ھيچ توضيحی، رياض از 

عربستان سعودی ديگر عليه ايران اقدامی نمی کند، مثل گذشته، از اين پس از فرمانروای . مذھبی امتناع کرده است

رياض . اش اياالت متحده تبعيت خواھد کرد، ولی در خاورميانۀ جديد با ايران در وضعيت رقابت قرار می گيرداصلی 

در عين حال ديگر داعيۀ رھبری اھل سنت را ندارد ولی رھبريت اعراب را می خواھد مصادره کند، در حالی که ايران 

  .را به عھده خواھد داشت) ارس ھاپ(ديگر نمی تواند رھبر شيعيان باشد و تنھا ھدايت فارس ھا 

 جھان عرب تنھا تحت نفوذ سعودی ھا نبود بلکه سه دولت مصر، سوريه و عربستان ٢٠١٠با اين وجود، تا سال 

  .سعودی آن را ھدايت می کردند

  

  تحول ستاد فرماندھی مرکز فرماندھی اياالت متحدۀ امريکا

ولی ديری  ھنوز در دستور روز قرار نگرفته، امريکا متحدۀ گرچه اصالحات ستاد فرماندھی مرکز فرماندھی اياالت

. در حال حاضر، منطقۀ عملياتی در خاور ميانه و آسيای مرکزی واقع شده. له به روز خواھد شدأنخواھد پائيد که اين مس

انتظار داشته باشيم در نتيجه نه تنھا بايد شاھد صلح و ثبات سريع در يمن و خاورميانه باشيم، بلکه از اين پس می توانيم 

 .که جنگ به سوی دريای سياه، ترکيه و اوکراين انتقال يابد

مراجعه » گروه تماس«ھائی را بين سوری ھا سازماندھی کند و به مذاکره سازمان ملل متحد اعالم کرد که می خواھد 

  .خواھد کرد، يعنی قدرت ھائی که جنگ را طی چھار سال و نيم  تأمين مالی کردند

 کلی، در چشم انداز، به سوی توافقی حرکت می کنيم که پيروزی عربستان سعودی در يمن و پيروزی ايران در به طور

  .سوريه را ترسيم می کند

  :  فرستادۀ ويژۀ بان کيمون اعالم کرد Stefan de Misturaاستفان دو ميستورا 

ر پی به موازات چھارچوب بررسی  از اين پس مايل ھستم سوری ھا را به شرکت در بحث ھای موضوعی پی د •«

 مراجعات ۀو بپردازند که در نخستين مرحليھای بين سوری ھا دعوت کنم و مايل ھستم به مسائل بنيادی بيانيۀ ژن

بازشناسی کرده اند، چرا که به ويژه مستلزم تضمين امنيت و حفاظت ھمگان می باشد، بايستی راه حلی برای پايان دادن 

  . دسترسی به امکانات درمانی را فراھم سازند و زندانيان را نيز آزاد کنندبه محاصره بيابند، و
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 دومين مرحله به مسائل سياسی و قانونی مرتبط خواھد بود، يعنی به ويژه اصول اساسی، قدرت حاکم دوران گذار و  •

  .برگزاری انتخابات

مؤثر عليه تروريسم، با شرکت ھمه، آتش بس و  سومين مرحله مرتبط است به امور نظامی و امنيتی، به ويژه مبارزۀ  •

  .اتحاد عمومی

 چھارمين مرحله مرتبط است به مؤسسات دولتی، ساخت و گسترش، يعنی ھمان گونه که تأکيد کرده ايم، بايد تالش •

راق کنيم تا وضعيتی که در عراق پيش آمد تکرار نشود، يعنی وضعيتی که با از بين رفتن ناگھانی مؤسسات دولتی در ع

اين نھادھا بايد به ھدايت مقامات عالی رتبه ای که توسط ھمگان پذيرفته شده اند . رو شده روب کشور با مشکالت عظيمی

 )١(» .خدمات عمومی را در احترام به اصول کشورداری صحيح و حقوق بشر تضمين کنند

نين تصميمی اگر ادامه يابد کشور را به چ. ھم زمان، ترکيه جبھۀ جنگ جديدی را عليه اقليت کرد خود ترکيه آغاز کرد

پس از انواع و اقسام اعالميه ھای متناقض، اياالت متحده . ورطۀ جنگ داخلی طوالنی و دھشتناکی ھدايت خواھد کرد

ترکيه را از تعقيب حزب کارگران کردستان در سوريه منع کرد، اين گروه در سوريه يگان ھای مدافع خلق ناميده می 

موضوع مھم ديگر، ترکيه مناسبات .  که سوريه به کشور ميزبان انقالبی ھای کرد تبديل خواھد شدشوند، به شکلی

تشکيل داد، يعنی » بريگاد بين المللی اسالمی«اقتصادی اش را از ھشت ماه پيش  با روسيه قطع کرد و با اوکراين يک 

  ).٢(يک سازمان تروريستی که ھدف آن بی ثبات سازی کريمه است 

نظر می رسد، ولی روشن است که ه از يک ماه پيش در نبود دولت قانونی در ترکيه، پيشبينی سرنوشت کشور ناممکن ب

  .بدترين وضعيت ممکن خواھد بود

  

   در پی چيست ؟٢٢٣۵اياالت متحده با منشور 

 توافق بر اين . در شورای امنيت با توافق عمومی ھستيم٢٢٣۵در اين وضعيت، با نگرانی شاھد تصويب قطعنامۀ 

اساس بود که ساخت و سازی برای تحقيق مشترک در چھارچوب سازمان بازدارندگی از به کارگيری جنگ افزار 

يميائی در سوريه به کار برده اند کيميائی در سازمان ملل متحد ايجاد گردد تا مشخص شود که چه کسانی جنگ افزار ک

)٣.( 

يميائی تا کنون مجوزی برای تشخيص کاربران ککارگيری جنگ افزار مأموران تجسسی سازمان بازدارندگی از به 

 مورد در سال ١۴يميائی در اختيار نداشتند، اعالم کردند که چندين حمله با کلر صورت گرفته و دست کم کجنگ افزار 

نجام گرفته و سفير اياالت متحده نيز يادآوری کرد که اين بمباران ھا به وسيلۀ بالگرد ا. است  به ثبت رسيده٢٠١۴

يميائی در سازمان ملل کبه عبارت ديگر، سازمان بازدارندگی از به کارگيری جنگ افزار . فاقد آن بوده اند» شورشيان«

با اين وجود، قرائت دقيق سه گزارش پيشين . وليت آن را به جمھوری عرب سوريه نسبت دھدؤمتحد می بايستی مس

بر اين اساس ) : ٣(يميائی يک امکان ديگر را نيز مطرح می سازد کزار سازمان بازدارندگی از به کارگيری جنگ اف

که اين حمالت شايد توسط ارتش ترکيه صورت گرفته باشد، يعنی به شکلی که سفير سوريه مدعی آن شده و به ھمين 

 . شورای امنيت به گرمی استقبال کرده است٢٢٣۵علت از قطعنامۀ 

 حمله ای ٢٠١٣ مه ١١ نقش ترکيه موجه است، با آگاھی به اين امر که ترکيه در بايد يادآوری کنيم که ترديد در مورد

 نفر از شھروندانش در پی متھم کردن سوريه در اين ۵٠زير پرچم دروغين در ريحانه سازماندھی کرد و با کشتن حدود 

کرد تا باز ھم سوريه را يميائی غوطه را راه اندازی ک نيز ترکيه حملۀ ٢٠١٣ت گس ا٢١سوء قصد ساختگی بود، و در 

 چعالوه بر اين، در مار. ًمتھم سازد و بر اين اساس می خواست ناتو را مستقيما به جنگ عليه سوريه تحريک کند
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وارد خاک سوريه شد و ) شبه نظامی طرفدار عربستان سعودی( ارتش ترکيه به ھمراھی القاعده و ارتش اسالم ٢٠١۴

  . کشيد و به کشتار جمعی ارامنه دست زددھکدۀ سوری ارمنی کسب را به توبره

 ماه بوده، ولی تنھا امروز به چنين ٨يميائی به قدمت کگزارشات سازمان بازدارندگی از به کارگيری جنگ افزار 

پنج عضو دائمی شورای امنيت سامانه ھای ماھواره ای در اختيار دارند که به آنھا اجازه می . قطعنامه ای انجاميده است

يميائی در کاگر سازمان بازدارندگی از به کارگيری جنگ افزار . يميائی استکول حمالت ؤد که چه کسی مسدھد بدانن

 تمام بحران سوريه شناسائی ولؤد کند، اردوخان به عنوان بز گر گله مسئيوليت ترکيه را تأؤسازمان ملل متحد مس

  .خواھد شد

  

  تشديد تنش بين واشنگتن و مسکو

 .يران، دست واشنگتن را برای تمرکز روی مسکو باز خواھد گذاشتصلح اياالت متحده و ا

در واقع موضوع از سر گيری . در باال به انتقال جھاد طلبان داعش به کريمه توسط اوکراين و ترکيه اشاره کرديم

 .عمليات تخريبی در اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی است که از خصوصيات دوران جنگ سرد می باشد

.  برای متھم کردن روسيه استMH17 از اين تالش اياالت متحده برای ابزار سازی ماجرای تخريب پروازوخيم تر 

والن اين ؤ واشنگتن طرح قطعنامه ای را به ھدف ايجاد ديوان بين المللی کيفری برای داوری در مورد مسجوالی ٢٩

 محکوم کردن والديمير پوتين به ھمان شيوه روشن است که دادگاه به ھدف). ۵(جنايت به شورای امنيت پيشنھاد کرد 

ای که دادگاه ويژه برای لبنان تشکيل دادند تا بر اساس شھادت دروغين و تقلبی رئيس جمھور بشار اسد و اميل لحود را 

  .محکوم کنند

 فکر نکنيم در رابطه با اين موضوع نمی توانيم به پيشنھاد رئيس جمھور بارک اوباما. ولی روسيه اين طرح را وتو کرد

 نخست وزيرش را تحويل دادگاه بين چه پيشنھاد کرده بود که چنان ٢٠١١که به ھم قطارش دميتری مدودف در سال 

در آن دوران ھدف اين بود که او را به عنوان متھم در جنگ چچنی که . المللی بدھد، از او پشتيبانی خواھد کرد

  . محاکمه کنند،واشنگتن سازماندھی کرده بود
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