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  به سوی واژگونی وضعيت در خاور نزديک
Vers un renversement de situation au Proche-Orient  

خاورميانۀ «از اين پس کاخ سفيد و کرملن در حال ترسيم مجدد . به پايان خود نزديک می شود» بھار عرب«دوران 

با اين وجود توافقاتی که پيش از مداخلۀ نظامی روسيه در سوريه صورت گرفته به دليل تحولی که در . ھستند» بزرگ

 علتی وجود ندارد که مسکو ثبات سوريه را بپذيرد و تجزيۀ ترکيه و ھيچ. توازن نيروھا روی داده می تواند تغيير کند

در ھر صورت، تحوالتی که اعالم شده داده ھای پنج سال .  نديده بگيرد،عربستان سعودی را که در شرف وقوع است

ن در حزب اغلب قدرت ھائی که در اين کارزار شرکت داشتند می کوشند تا پيش از ديگرا. گذشته را تغيير خواھد داد

 .ھميشه پيروزمند باد ثبت نام کنند

  ٢٠١۵مبر  نو٢ /) سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر 

 

 در تمام کشورھا بيشتر در پی رصد کردن موضع گيری دولت ھايشان در منازعات خاور نزديک ھستند بی رسانه ھا

عبير و تفسير رويدادھای ثانوی می ، در نتيجه به ت)١(ھای کلی بين کاخ سفيد و کرملن مطلع باشند مذاکره آن که از 

مبر گذشته متحده و روسيه در سپتبرای روشن ساختن تشويش ھای ديپلماتيک کنونی، بايد به توافقات اياالت . پردازند

 .بازگرديم

مبر به شورای امنيت سازمان ملل متحد تحويل داده  سپت٢٩در بخش رسمی اين توافق به تنظيم روسيه طی پرونده ای 

  ). ٢(شد
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  :فريقای شمالی و در خاور ميانه ااين پرونده مشخص می کند که برای برقراری صلح و ثبات در 

 موضوعی که مستلزم بازپس نشينی —بايد و کافی خواھد بود که قطعنامه ھای شورای امنيت به کار بسته شود ) ١

   است ١٩۶٧اسرائيل به مرزھای 

عين حال عليه برادران مسلمان که توسط بريتانيا ايجاد شده و به  يعنی در —مبارزه عليه ايدئولوژی تروريست ) ٢

  . پشتيبانی ترکيه، و عليه وھابيتی که عربستان سعودی مبشر آن بوده است

با . مبر در شورای امنيت قطعنامه ای را در اين راستا به تصويب رساند سپت٣٠بينی شده بود که روسيه در در آغاز پيش

در نتيجه سرگئی الوروف که رياست جلسه را به ). ٣( ساعتی پيش با اين طرح مخالفت کرد اين وجود، اياالت متحده

اين رويداد مھم تنھا می تواند به عنوان عدم توافق تاکتيکی تعبير شود که نمی . عھده داشت طرح روسيه را مطرح نکرد

  . ژيک جلوگيری کنديبايستی از توافق سترات

ر پوتين به ھمراھی وزرای دفاع  و امور خارجه، دبير اول شورای عمومی روسيه بر، رئيس جمھور والديميو اکت٢٠

برای امنيت ملی و رئيس سرويس ھای مخفی روسيه از ھم قطار سوری خود، بشار اسد در کرملن استقبال به عمل 

). ۴(و مرتبط می شدي در ژن٢٠١٢ جون ٣٠ آنھا به کاربست طرح روسيه و اياالت متحده به انضمام بيانيۀ مذاکرۀ. آورد

رئيس جمھور بشار اسد اظھار داشت که در حال اجرای مفاد بيانيه است و به ويژه احزاب سياسی مخالف که  

شان مطابق بر طرحی که در بيانيه ترسيم شده بوده را در دولت جای داده، يعنی طرحی که ارگان دولت  درخواست

  .را ممکن می سازد) يا دولت دوران گذار(موقت 

و دارند، روسيه و اياالت متحده تصميم گرفتند که يقتی ھر دو کشور مطمئن شدند که برداشت يکسانی از متن بيانيۀ ژنو

با آگاھی به اين امر . کشورھای مخالف يعنی ترکيه، عربستان سعودی و فرانسه را به ھمکاری با اين طرح وادار کنند

ًست و صرفا در پی فانتسم استعماری و روی بزھکاری با پول که موضع گيری فرانسه بر اساس منافع واقع گرا ني

، کاخ سفيد و کرملن تصميم گرفتند روی منشأ اصلی مشکل متمرکز شوند و )۵(عربستان سعودی و ترکيه بنا شده است 

بر، جان کری و سرگئی الوروف ھم و اکت٢٣بر اين اساس، در . تنھا به مورد ترکيه و عربستان سعودی بپردازند

ه با اين وجود ب. ولی ھيچ متنی در مورد اين مالقات منتشر نشد. اران ترک و سعودی خود را در وين مالقات کردندقط

نظر می رسد که روسيه ھر دو ھم قطار خود را تھديد کرده بی آن که اياالت متحده برای دفاع از آنھا واکنش نشان داده 

  .باشد

ليه ترکيه و عربستان سعودی، فرانسه گردھمآئی برای صرف شام در سراسيمه از توافق روسيه و اياالت متحده ع

لمان، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب، اياالت متحده، ا. پاريس را تدارک ديد، و نه يک گردھمآئی ديپلماتيک

 اين گردھمآئی استاندارد. ايتاليا، اردن، قطر، بريتانيا و ترکيه بی آن که تصميمی دربارۀ سرنوشت سوريه گرفته باشند

ولی دعوت . بود، به جز مصر که مخفيانه به اردوی سوريه پيوسته است) ميکرو گروه(» دوستان سوريه « ھمگن 

  .در اين مورد نيز ھيچ متنی منتشر نشد. اجباری اياالت متحده روی اين گردھمآئی وزن سنگينی داشت

دھمآئی را تشکيل دادند که شامل تمام شرکت کنندگان در بر، اياالت متحده و روسيه وسيعترين گرو اکت٣٠سرانجام، در 

اگر . دو گردھمآئی پيشين می شد به عالوۀ مصر، چين، عراق، ايران، لبنان، عمان، اتحاديۀ اروپا و سازمان ملل متحد

د،  حذف شده بومذاکره ای و گونه تصميمرسانه ھا با وجد خاصی از حضور ايران ياد کردند که از آغاز جنگ از ھر 

خاطر کشف مخازن نفتی جديد به صحنۀ بين المللی اعتنائی نکردند که پيش ه ولی به بازگشت مصر با مارشال سيسی  ب

. ی نيز اشاره ای نداشتندئبه ھمين گونه به غيبت اسرائيل به عنوان قدرت منطقه . از اين توسط فرانسه حذف شده بود
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 که دولت عبری در اھداف جنگی اش از پيش تضمين ھائی برای نکتۀ آخری می تواند به اين شکل توضيح داده شود

  .ايجاد دولت استعماری در شمال سوريه به دست آورده بود

 کنند و تنھا روسيه و ايران بودند که اين بيانيه را پخش کردند ءشرکت کنندگان ھمه دعوت شدند بيانيۀ نھائی را امضا

در واقع، در ھشتمين مورد . ی اياالت متحده را نشان می دھدو روشن است که چنين امری شکست شاھين ھا). ۶(

 توسط سوری ھا —» فرايند گذار «  و نه —» فرايند سياسی « فرموله شده در اين بيانيه، مشخص شده است که 

ھدايت خواھد شد، سوريه در تعلق سوری ھا بوده و اين مردم سوريه ھستند که برای آيندۀ کشورشان تصميم خواھند 

 را قاطعانه منفعل می سازد که طی بيش از سه سال گذشته ھدف اصلی Feltmanاين فرمول پروندۀ فلتمن ). ٧(ت گرف

يعنی تسليم تمام و کمال و بی قيد و شرط جمھوری : شاھين ھای اياالت متحده، فرانسوی ھا، ترک ھا و سعودی ھا بود 

  ).٨(عرب سوريه 

  

  يه ادامه داردطرح اياالت متحده با وجود توافق با روس

در ادامۀ رويدادھا از ديدگاه منطقی می بايستی ترکيه، عربستان سعودی و فرانسه تبعيت کنند، کاری که صورت خواھد 

تخابات قانونگذاری در برای ترکيه، ان.  اياالت متحده نيز پی گيری خواھد شدۀگرفت و البته در عين حال اھداف اولي

، جنگ داخلی فراگير )٩(سد و به ويژه در صورت پيروزی حزب عدالت و توسعه مبر به ھر نتيجه ای براول ماه نو

و تا تجزيۀ کشور به دو بخش ادامه می يابد، سپس ادغام کردستان ترکيه، کردستان عراق و بخشی از ) ١٠(خواھد شد 

  .سرزمين عرب سوريه که در اشغال کردھای سوريه و اياالت متحده می باشد

و اياالت متحده بخشی از سرزمين عرب در شمال سوريه را اشغال ) کردھای سوريه(فع خلق  مداقطعاتاز اين پس 

 مدافع خلق تا ھمين يک ماه پيش از دمشق اسلحه و پول دريافت می کردند، ولی حاال عليه جمھوری قطعات. کرده اند

آموزگاران کردستانی سازی مبارزان کرد دھکده ھا را تصرف می کنند و با اخراج . عرب سوريه موضع گرفته اند

زبان کردی که به شکل محاوره ای در مدارس تدريس می شد به عنوان تنھا . اجباری مدارس را به اجرا گذاشته اند

مبارزان جمھوری عرب سوريه، به ويژه آشوری ھا مجبور شده اند .  گذاشته شده استءزبان و به شکل اجباری به اجرا

  .وطنان کرد از مدارس خودشان دفاع کنندکه با اسلحه در مقابله با ھم 

شاه سلمان عربستان سعودی به سھم خود مجبور است شکستش در يمن را تحمل کند، کشور ھمسايه ای را که برای 

داری مشترک با اسرائيل از برپشتيبانی از يک رئيس جمھور فراری اشغال کرده بود، در واقع ھدف اصلی اش بھره 

. به شکل پی در پی، امارات متحدۀ عرب و مصر از اين اتحاديه خارج شدند). ١١(بود  »  ربع الخالی« منابع نفت 

 و مصری ھا با مخفی کاری بيشتر عمليات نظامی را به  امارات متحدۀ عربی پس از تحمل تلفات سنگين بين افسرانشان

ھرت دارند، و بيشتر آنھا را شباب جنبش انصارهللا که به جريان حوثی نيز ش(حوثی ھا . اسرائيلی ھا واگذار کردند

بمباران به سوی شمال رانده  که زير) المؤمنين می نامند و جريان سياسی نظامی شيعيان زيدی يمن را تشکيل می دھند

شده بودند، چندين بار وارد عربستان سعودی شدند و در آنجا پايگاه ھای نظامی نيروی ھوائی و تجھيزاتشان را مورد 

ًسربازان سعودی که تقريبا تماما خارجی ھستند و زير پرچم سعودی خدمت می کنند، به شکل . ندتخريب قرار داد ً

عربستان . گسترده از مأموريت ھايشان دست کشيدند و پادشاه مجبور شد فرمانی عليه ترک پست ھا را اعالم کند

لنگ لنگان و با جرينگ جرينگ . سعودی برای اجتناب از مصيبت نظامی متحدين تازه ای برای خود دست و پا کرد

موريتانی در ارسال .  سرباز وارد ميدان شدند٢٠٠٠ مرد جنگی و از سودان ۶٠٠٠صدای سکه و پول از سنگال 

مراجعه کرد که ) ex-Blackwterبالک واتر سابق (شاه سرانجام به شرکت خصوصی آکادمی دھم . مستشار ترديد کرد
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ًاين ورشکستگی را مستقيما بايد متوجه . لح در کلمبيا اقدام کرده استدر حال حاضر برای استخدام مزدوران مس

بر اين اساس اقتدار پدرش را ضعيف . ًشاھزاده محمد بن سلمان بدانيم که رسما ابتکار اين جنگ را به عھده گرفته است

قبيلۀ شاه . انده اندمی سازد، شاه سلمان در عين حال موجب نارضايتی دو قبيلۀ ديگر شده است که از قدرت محروم م

نجامد و سرزمين بين بيدر واقع اين جنگ می بايستی به تقسيم ارث و ثروت بين سه قبيله . عبدهللا قديمی و شاھزاده بندر

  .سه دولت تقسيم شود

جز در بخش عرب اشغالی توسط کردستان ه تنھا پس از اين منازعات جديد ھست که صلح بايد به منطقه بازگردد، ب

  .جای فلسطين فراخوانده شده استه ی بئ به عنوان نقطۀ تمرکز تضادھا و منازعات منطقه جديد، که

می تواند ) ١٢(زيرا واژگونی توازن نيروھا بين واشنگتن و مسکو . نظر می رسده ولی آيندۀ چنين داستانی نامطمئن ب

  .توافقات را تغيير دھد

  

  موش ھا کشتی را ترک می کنند

خودشان راه دھند در مورد مداخلۀ نظامی روسيه در سوريه می گويند ه  ھا بی آن که ترديدی بدر حالی که بد بازی کن

 ستاد فرماندھی هفرماند. مسکو به نتيجۀ مطلوب خود دست نخواھد يافت، جھاد طلبان به عراق و ترکيه می گريزند

بر طی سخنرانی در سنا اعالم کرد که از اين پس و اکت٢٧ در Joseph Dunfordنرال جوزف دانفورد  جاياالت متحده 

 Philipنرال فيليپ بريدالو ج ارشد ناتو هو فرماند). ١٣(جنگ افزارھا به نفع جمھوری عرب سوريه حرف می زنند 

Breedlove بر طی مصاحبۀ مطبوعاتی در پنتاگون اعالم کرد که بی آن که موضوع را به شکل مبالغه و اکت٣٠ در

 ).١۴(ده باشيم وضعيت ھر روز تحول می يابد و از اين پس امنيت اروپا در تھديد قرار گرفته است آميزی مطرح کر

بايد بپذيريم که اتحاد بين طرفداران ھرج و مرج و تجديد استعمار نه تنھا در سوريه بازی را باخته بلکه حتی خود 

ت دست پاچگی بين مقامات عالی رتبه، بسياری از به ھمين عل. اتحاديۀ آتالنتيک تسلط جھانی خود را از دست داده است

آنھا به اين نتيجه رسيده اند که وقت آن رسيده است که به صلح دست يابيم، يعنی واکنشی که نشان می دھد که تا اينجا به 

  .شکل ديگری فکر می کردند

ی اسالمی ايران و فدراسيون تغيير جبھه ای که در رابطه با سوريه می بينيم نخستين نتايج نقش بين المللی جمھور

ًدو بازيگری که رسانه ھای غربی تا ھمين چھار ماه پيش آنھا را به عنوان عناصر کامال منزوی که با . روسيه است

مشکالت اقتصادی عظيمی دست و پنجه نرم می کنند معرفی می کردند، دو قدرتی که از اين پس بايد به عنوان نخستين 

دومين نتايج حفظ رئيس . ی و روسيه در سطح جھانیئ، ايران به عنوان قدرت منطقه قدرت ھای نظامی تلقی کنيم

  .»بايد برود«ًجمھور بشار اسد است که از پنج سال پيش دائما اعالم می کردند که 

در اين وضعيت، تبليغات جنگ به شکل خدشه ناپذيری ادامه دارد و مدعی می شوند که بمباران ھای روسيه نيست که 

ران می کند، اين اتھامات از سوی مولد اصلی اان را به قتل می رساند، بلکه ارتش سوريه است که آنھا را بمبشھروند

و . مطرح شده است) مستقر در لندن(سازمان ھای تروريستی يعنی اخوان المسلمين از طريق ديدبان حقوق بشر سوريه 

دارد زيرا اين مداخالت نظامی برايش گران تمام می شود  عجله مذاکرهيا عالوه بر اين مدعی شده اند که روسيه برای 

 اين جماعت ھا ھيچ گاه در — گوئی طی دوران آماده سازی طوالنی نيروھايش به فکر تأمين بودجه نبوده است —

 به سھم خودش گفته است که رئيس جمھور John Brennanاختراعاتشان کم نمی آورند، رئيس سازمان سيا جان برنان 

رای رھا کردن رئيس جمھور بشار اسد آماده شده در حالی که چند روز پيش رئيس جمھور والديمير پوتين در پوتين ب

  .باشگاه والدای  اين گونه نظريات خود ساخته را مسخره آميز دانست
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چھار رھبر اصلی دست راستی، دومينيک دو ويلپن . در فرانسه، قيام در سطح تمام طبقۀ سياسی سرايت کرده است

Dominique de Villepin فرانسوآ فيلون ،François Fillon آلن ژوپه ،Alain Juppé و نيکال سرکوزی 

Nicolas Sarkozy ھر يک به سھم خودشان اعالم کرده اند که کنار گذاشتن روسيه و نفی شکست در سوريه پوچ 

ًای قرداد سری با ترکيه، بعدا، در با اين وجود الن ژوپه که در آغاز جنگ نقش مرکزی داشت، به ويژه با امض. است ّ

بھۀ چپ، چندين رھبر در فکر مسافرت جاز . حفظ اھداف قديمی برای سرنگونی جمھوری عرب سوريه پا فشاری کرد

  .به دمشق ھستند

نيکال سرکوزی و به . در واقع دست پاچگی در روياروئی با تحوالت قابل پيشبينی به شکل عمومی قابل رؤيت است

با عجله به مالقات رئيس جمھور پوتين Sigmard Gabriel صدر اعظم پيشين آلمان زيگمار گابريلعاون مھمين گونه 

زمان .  کندمذاکرهسرکوزی از ترک اختالفات و دلگيری ھای گذشته دفاع کرده و می خواھد با روسيه ). ١۵(رفته اند 

  .آن فرارسيده بود

  

 :به ياد داشته باشيم 

در سوريه وجود » فرايند گذار«.  را تغيير داد٢٠١٢ جون ٣٠و ي محتوای بيانيۀ ژن٢٠١۵بر و اکت٣٠ بيانيۀ وين در —

ل صندوق وزير کنتر» فرايند سياسی « نخواھد داشت زيرا جمھوری عرب سوريه در جنگ پيروز شده است، ولی 

  .آرای عمومی خواھد بود

مال کشور که اسرائيل و اياالت متحده سعی می کنند جز در شه  جنگ در سوريه بايد در ماه ھای آينده خاتمه يابد، ب—

  .دولتی دست نشانده با حاکميت کردھا به وجود بياورند

 در اطراف کردستان دروغينی که به مردمانی که ءنظر می رسد، ابتداه  جنگ ھای تازه ای در شرف آماده سازی ب—

 طرح ريزی ٢٠٠١که در سال »  خاورميانۀ بزرگترسيم مجدد« مطابق بر شده اند، سپسکرد تبار نيستند و کلونيزه 

واشنگتن برای . شد، در ترکيه و در عربستان سعودی برای تجزيۀ اين کشورھای بزرگ به چندين کشور کوچک

خود راه نمی دھد، در حالی که مسکو در پی برچيدن ه تخريب ھم پيمانانی که از او فرمانبرداری نمی کنند ترديدی ب

  .ن و وھابيت استبساط اخوان المسلمي

لمانی به روی کار آمدن فزايندۀ روسيه و ايران از يک سو و سقوط ا اپوزيسيون در فرانسه و مجموع رھبران —

  .عنقريب ترکيه و عربستان سعودی از سوی ديگر پی برده اند و در پی تغيير سياست ھايشان ھستند
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