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 خاورنزديک يتيم شد
Le Proche-Orient orphelin  

 ٢٠١٢تی يری ميسان که در سال .  وضعيت جديد با تأخير صورت می پذيردجھان با شتاب تحول می يابد، ولی درک

از ورود روسيه به سوريه گزارش می داد، فقط سه سال بعد آشکار شد، امروز از خروج دو قدرت بزرگ از خاور 

 .نزديک خبر می دھد

  )سوريه(  دمشق /شبکۀ ولتر

 

اياالت متحده از دوران جنگ دوم .  مسائل و مشکالت خود برآيددر سال ھای آينده، خاورنزديک بايد به تنھائی از عھدۀ

جھانی خواست خود را تحميل کرده است، و روسيه که عليه جھاد طلبان در سوريه جنگيد، ھيچ يک مايل به ايفای نقش 

فتار کرده اند مردمان منطقه که قدرت ھای استعماری با آنان در طول قرن ھا مانند طفل درمانده ای ر. پر اھميتی نيستند

 . وليت خودشان را به عھده بگيرندؤاداشته اند، امروز بايد در مقام افراد بالغ مسوو يکی را عليه ديگری به تحريک 

 ،واشنگتن که در دوران جرج بوش با بلند پروازی. دو قدرت بزرگ ھم زمان قربانی مشکالت اقتصادی خودشان ھستند

اياالت متحده . ِرده بود، از اين پس امکان تحقق چنين طرحی را در اختيار نداردمريکائی اعالم کاقرن بيست و يکم را 

مريکائی ھا تا جائی که می توانند، بر آنند تا در اامروز . مجبور است راھی را برای حضور روسيه و چين باز بگذارد
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 Jeffrey با جفری گلدبرگ مريکا بارک اوباما و ھمکارانشارئيس جمھور . خاور دور نيروھايشان را متمرکز کنند

Goldberg دی آتالنتيک «  مصاحبه ای داشته اند که در «The Atlantic ) سال ٧در اين مقاله چکيدۀ . منتشر شد) ١ 

حفظ ارتش، به ھيچ بھانه ای نيروھای نظامی نبايد در خاورنزديک : ًگذشتۀ کاخ سفيد مشروحا توضيح داده شده است 

 و تمديد آن برای ١٩۴۵، به امضای روزولت در سال Le pacte du Quincyکوئينسی معاھدۀ . وارد کارزار شوند

اياالت متحده ديگر نيازی به نفت سعودی : ، از اين پس علت وجودی ندارد ٢٠٠۵ سال به دست جرج بوش در سال ۶٠

دکترين کارتر در سال . ندارد و وقتش را با وھابی ھائی تلف می کند که قادر به تطبيق خودشان با جھان مدرن نيستند

 و در نتيجه به تشکيل ستاد  ل مناطق نفتی خاورنزديک می دانستو که سياست پنتاگون را مبنی بر کنتر١٩٨٠

 امنيت اسرائيل ھرچند. جز نامه ای مردهه مريکا انجاميد، از اين پس چيزی نيست بافرماندھی مرکزی اياالت متحدۀ 

ويو برای گسترش مرزھايش از نيل تا فرات نبايد روی کمک اياالت متحده مثل ھميشه تضمين خواھد شد، ولی تل آ

  .حساب کند

، رئيس جمھور روسيه خيلی روشن اين موضوع »خط مستقيم با والديمير پوتين«والديمير پوتين در برنامۀ تلويزيونی 

رو ه روب% ٣،٧در سال گذشته، کشورش با يک بحران به دليل اعالم مجازات ھا از سوی غرب، ). ٢(را مطرح کرد

با آگاھی به . مقابله کند، پيش از آن که دوباره در مسير رشد حرکت کند % ١،٨شد و در سال بعد نيز بايد با يک بحران 

ايد  ميليارد روبل سرمايه در اختيار دارد، در نتيجه تا جائی که ممکن است روسيه ب٣٨٧اين امر که بانک مرکزی فقط 

  .وفان جان سالم بدر ببردطصرفه جوئی کند تا از اين 

. به ھمين علت بود که بمب افکن ھايش را از سوريه بيرون کشيد و اين تجھيزات را دوبار به آنجا باز نخواھد فرستاد

ه روسيه پيش از بيرون کشيدن نيروھايش، ارتش عرب سوريه را به جنگ افزارھای مدرن مجھز کرد و نظاميان سوري

ه تنھائی توان باز ببه گفتۀ رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين، سوريه . را برای استفاده از اين تجھيزات آموزش داد

  .پس گيری سرزمين ھای از دست رفته اش را در اختيار دارد

ان است که خالت متحده را در منطقه نگھداشته، سرنگونی رئيس جمھور اردوايگانه علتی که روسيه و به ھمين گونه اي

 تواند به مصيبتی در سطح جھان  ابزارکار چنين سياستی میۀبا سياست برتری طلبانه و استفاده از تروريسم به مثاب

 و اگر کردھا وارد جنگ عليه  ان پشتيبانی می کنندخدر نتيجه، امروز مسکو و واشنگتن از کردھا عليه ارو. نجامدبي

  .داخله نخواھد کردسوريه شدند، ھيچ يک از دو قدرت بزرگ م

خروج اين دو قدرت . ھر چند که خروج دو قدرت بزرگ ناگھانی و پيشبينی ناپذير بوده، ولی واقعيت ھمين است

طبيعت از فضای تھی بيم دارد، در نتيجه، از اين پس عربستان سعودی و ايران . گذارد خاورنزديک را يتيم بر جا می

  .رزه می کنندبه شکل بنيادی برای گسترش نفوذ خود مبا
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