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  خواھند ھا را در سوريه نمی چرا اعراب ما امريکائی

١ 

کنيم  می ھا خيانت ھای خودمان در کشورھای آن آل که ما به ايده ھا از اين  آن. متنفر نيستند"آزادی ما"ھا از  آن 

  .متنفرند

 

بفھمم،    در خاورميانه راامريکاھای  ام تأثير سياست از آنجا که پدرم را فردی عرب به قتل رساند، سعی کرده

. شود  میامريکاکشورمان   م عليهرحمانه از طرف جھان اسال ھای بی  واکنشۀھا و عواملی که انگيز خصوص سياست به

 تروريستی پاريس و سن ۀباری چون حمل خون  يابی حوادث ايم و به ريشه که بر علل ظھور داعش تمرکز کرده درحالی

ھميشگی مذھبی و ايدئولوژيک به اين موضوع نگاه کنيم و   برناردينو مشغوليم، شايد الزم باشد که ورای توجيھات

  .کنند را ھم مدنظر قرار دھيم ھا اغلب کشور ما را سرزنش می آن  که چرا خ و نفت و اينتر تاري داليل پيچيده

ھا اطالع  امريکائی خوبی خبر دارند و ھا از آن به  در سوريه که سوریامريکابار و نامشروع  ھای خشونت دخالت

 که اکنون ئیھا خشونت. کرده است  ھای جھادگران تندرو اسالمی فراھم چندانی از آن ندارند، زمينه را برای خشونت

مدارانش از اين   و سياستامريکاکه مردم  تا وقتی. کشاند می مشکل را برای حل بحران داعش به امريکاھر تالش دولت 

، جان کری، امريکا ۀوزير امور خارج. کند ھای بعدی تنھا اين بحران را بدتر می دخالت خبر باشند، اقدامات و گذشته بی

و   در سوريه حداقل استامريکاکه قدرت نفوذ و احترام  موقتی را در سوريه اعالم کرده است؛ اما تا وقتی بس ًاخيرا آتش

بسی  بس آتش آتش شود، در بھترين حالت اين ھای جنگجوی اصلی مانند داعش و جبھه النصره نمی بس شامل گروه آتش

ھای   به کمپامريکا ئی ھواۀحمل ،ااوباما در ليبيجمھور  رسد مانند دخالت نظامی رئيس به نظر می. متزلزل است

  .شود، نه تضعيفشان ھا می شدن آن آموزشی داعش نيز باعث قوی

سياسی و   نوشت، رھبران٢٠١۵مبر  يک خود در تاريخ ھشتم دسۀ صفحۀتايمز در مقال طورکه نيويورک ھمان

اند  از تجربيات گذشته فھميده ھا نظامی ترغيب کنند؛ آن ۀ را به حملامريکااند تا  ژيک داعش در تالشيريزان سترات برنامه

برد و جھان اسالم را عليه  رو را به حاشيه می ميانه دھد، نيروھای که اين حمله داوطلبان پيوستن به داعش را افزايش می

  .کند  متحد میامريکا
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ھا پيش از  مدت . اخير بنگريمۀای مناقشھ ھا به تاريخ و ريشه  ديد سوریۀبرای فھميدن اين ديناميزم الزم است از زاوي

اند، پشتيبانی  اکنون به داعش تبديل شده ھا که ھای خشن قيام سنی ، سيا از جھادی٢٠٠٣ در سال امريکا ما به ۀآغاز حمل

افکن  بندی و عقايد تفرقه سوريه با استفاده از فرقه/امريکا ھا برای جنگ سرد و تيره و تارکردن روابط کرد و از آن

  .تفاده کرداس

کندی با  اف. ، عموی من سناتور جان١٩۵٧ جوالیدر .  اتفاق نيفتادامريکااين موضوع بدون بحث و جدل در 

 در کشورھای امريکاامپرياليسم  ھای کردن بر دنيای عرب و پايان دخالت ھا برای حکومت سخنرانی مھمی که حق عرب

در .  شدامريکا ئیحزب سياسی و متحدان اروپا ر، رھبران ھر دوکرد، باعث خشم شديد دولت آيزنھاو د میئيعرب را تأ

ھا با شوق آن سخنرانی را  کشورھای خاورميانه داشتم عرب خصوص در سفرھای زيادی که به ام به طول زندگی

سخنرانی کندی درخواستی برای متعھدکردن .  انتظار داشتندامريکاکه از  آليسمی ناميدند  از ايدهقرائتترين  روشن

 مستعمرات ۀ رسمی که به ھمۀ معاھد١ بود که اين کشور در منشور آتالنتيک، ئیواال ھای  به ارزشامريکا ۀدوبار

روزولت، . فرانکلين دی. دھد، برای آن مبارزه کرده بود استقالل را پس از جنگ جھانی دوم می پيشين اروپا حق

جنگ   برای حمايت ازامريکاشرط   کرد و آن را پيشو ديگر رھبران متحدين را مجبور به امضای اين معاھده چرچيل

  .اروپا عليه فاشيسم قرار داد

 ملتمان بود، راه ۀشد اعالم ھای شان اغلب در تضاد با سياست ھای سياست خارجی آلن دالس و سيا که دسيسه! اما به لطف

کندی، .سفير جوزف پی ، پدربزرگم، ١٩۵٧در سال.  که در منشور آتالنتيک ترسيم شده بود پی گرفته نشدئیگرا آل ايده

خروجی اين کميته گزارش .  سيا در خاورميانه بودۀمخفيان ھای  بررسی دسيسهمسؤولای حضور داشت که  در کميته

ھای کودتاھای سيا در اردن، سوريه، ايران و مصر را شرح  که نقشه بود (Bruce-Lovett Report) الوت-بروس

ھای  بسته تکذيبيه  که چشمئیھا امريکائیاند، اما برای  شده  شناخته]ھا و ايرانی[ھا  عرب  که برایئیداد، کودتاھا می

  سرزنش کرد که به طرزامريکائیگزارش، سيا را به خاطر عقايد ضد . پذيرند، ناشناخته است می دولتشان را

گويد که اين دست  می روشنی گزارش به.  در حال گسترش است"امروزه در بسياری از کشورھای جھان"اسرارآميزی 

  اند و  بودهامريکائیھای  ھا در کشورھای ديگر در تضاد با ارزش از دخالت

گويد که  گزارش می ھمچنين اين. اند ارزش کرده ، بیامريکا را بدون اطالع مردم امريکارھبری جھانی و قدرت اخالقی 

کرد، ما چه  را در کشور ما می ئیھا خالتسيا ھرگز به اين نکته اھميت نداده است که اگر کشوری خارجی چنين د

  .داديم واکنشی نشان می

خواھند  که می ھنگامی بوش، تد کروز و مارکو روبيو. اين تاريخ خونينی است که متجاوزھای مدرن مانند جورج دبليو

ھا از آزادی  قيقت تنفر آنگيرند؛ اما ح می  تکرار کنند، ناديده"ھا از آزادی ما متنفرند آن" خود را که ۀ خودپسندانۀاستعار

  .ھا متنفرند ھای خودمان در درون مرزھای آن ارزش ھا از ما به خاطر خيانت خود ما به آن آزادی، به ما نيست، آن

ًتاريخ شنيع و تقريبا  ًھا واقعا بفھمند چه وقايعی در جريان است الزم است تا برخی از جزئيات اين امريکائیکه  برای اين

دالس، آلن دالس رئيس سيا و جان  جمھور آيزنھاور و برادران  ميالدی، رئيس۵٠ ۀدر دھ.  دوره کنيمشده را فراموش

که خاورميانه در جنگ سرد منطقه  سر اين برای توافق بررا فاستر دالس وزير امور خارجه، درخواست شوروی 

ھا جنگی مخفی را عليه  در عوض آن.  رد کردند،ھا باشد عرب ۀطرف بماند و حکمرانی بر کشورھای عربی بر عھد بی

ھای  خصوص زمانی که عرب دانست، به دالس اين ناسيوناليسم را با کمونيسم يکی می ناسيوناليسم عربی آغاز کردند، آلن

  را برای حکامامريکا ارتش ۀھای مخفيان ھا کمک آن. کردند منطقه امتياز انحصاری نفت را تھديد می مستقل و مردم
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اين . بودند ھا بازی محبوب آن شب ھای خيمه سعودی، اردن، عراق و لبنان فرستادند که عروسکستمگر عربستان 

   آن را پادزھر مارکسيسم شورویامريکاکار داشتند و  کشورھا ايدئولوژی جھادی محافظه

ک ويسنر، فران ای بين تر، رئيس ستاد آيزنھاور، در جلسه گود پس. بر اساس يادداشتی از جن اندرو جی. دانست می

ما بايد ھر ": کند سيا توصيه می ، آيزنھاور به١٩۵٧مبر ن فاستر دالس در کاخ سفيد در سپتھای سيا و جا رئيس طرح

  ".کاری برای تأکيد بر ابعاد جنگ مقدس انجام دھيم

 ھای سوری .ً تقريبا يک سال پس از تشکيل سازمان سيا شروع کرد١٩۴٩ھايش در سوريه را از سال  سيا دخالت

بودند و يک دموکراسی سکوالر  گذاران استعمارگر ويشی فرانسوی اعالم جنگ کرده ھا و قانون پرست عليه نازی وطن

جمھور منتخب سوريه، شکری القوتلی،  رئيس ١٩۴٩ چ شکل داده بودند؛ اما در مارامريکائیضعيف بر اساس مدل 

که ھدفش اتصال  امريکائی ۀ، پروژ(trans-Arabian pipeline TAP Line) طرح خط لوله نفت ترنس عربين

نگار  ، تاريخ(Tim Weiner) تيم وينر. از طريق سوريه بود را نپذيرفت مناطق نفتی عربستان سعودی به بنادر لبنان

 ئی کودتاامريکا نفت ۀبودن القوتلی به خط لول عالقه تالفی بی نويسد که سيا به خاکستر می سيا، در کتاب خود به نام ميراث

 برداری محکوم به نام حسنی الزعيم بود به جای القوتلی به  خود را که کالهۀنشاند کرد و ديکتاتور دست ه او طرحعلي

چھار ماه و نيم بعد  وطنانش ھا فرصتی نداشت و ھم امريکائی ۀد پروژئيقدرت رساند؛ اما الزعيم برای انحالل مجلس و تأ

  .او را از قدرت خلع کردند

اش  و حزب ملی ً مجددا القوتلی١٩۵۵ھا بار ديگر دموکراسی را امتحان کردند و در سال  ودتا سوریدر واکنش به اين ک

 زخم خورده بود و به امريکا اش از قدرت از طرف بود، اما در سرنگونی او کماکان در جنگ سرد بی. را برگزيدند

 کند که اکنون به يک کودتا در سوريه اعالم اين حرکت باعث شد که رئيس سيا، آلن دالس،. کمپ شوروی متمايل شد

  .راکی استون را به دمشق فرستاد نياز است و دو مأمور خبره در کودتا يعنی کيم روزولت و

محمد مصدق،  وزير منتخب اين کشور، دکتر  را در ايران عليه نخستئیدو سال پيش از اين، روزولت و استون کودتا

انگليس - انگليسی ايران  شرکت نفتۀ قرارداد ناعادالنتغييرق برای اين کودتا پس از تالش مصد. طراحی کردند

يران و قھرمانی معروف  اۀچھارھزارسال مصدق، اولين رھبر منتخب در تاريخ. انجام شد) وم کنونیئيبريتيش پترول(

تالش سرويس ھای بريتانيا را، پس از برمالشدن  ديپلمات مصدق تمام. خواھان کشورھای در حال توسعه بودبرای آزادي

ھر چند که مصدق اشتباھی . برای کودتا، از ايران اخراج کرد انگليس- اطالعاتی بريتانيا و شرکت نفت ايران

درخواست مشاورانش که از او خواستند عوامل سيا را ھم اخراج کند مقاومت کرد،  ناپذير مرتکب شد و در برابر جبران

 مصدق. ھا مشارکت داشتند  انگليسۀنون شده بودند و در نقشھا مظ درستی به آن مصدق به عواملی که مشاوران

خالف . دانست نمی ھا را قادر به انجام چنين خيانتی کرد و آن ھا را الگوی دموکراسی جديد ايران تصور می امريکائی

را انگليس برای سرنگونی دکتر مصدق  ھای جمھور ترومن دخالت سيا در توطئه ھمه تحريکات برادران دالس، رئيس

در دست گرفت، بالفاصله دست برادران دالس را در   قدرت را١٩۵٣ جنوریزمانی که آيزنھاور در . قدغن کرده بود

در عمليات آژاکس، استون و کيم روزولت محمدرضا شاه پھلوی را  پس از برکناری دکتر مصدق. اين موضوع باز کرد

اش عليه مردمانش که  ستمگری)  سال٢۵(د، اما دو دھه  بوامريکاھای نفتی  شرکت به قدرت رساندند، کسی که منتخب

 ٣۵ به پايان رسيد، انقالبی که سياست خارجی ما را برای ١٩٧٩کرد، با انقالب اسالمی سال  می سيا ھم از آن حمايت

  .رو کرده است مشکل روبه سال با

امنيت برای  (بر اساس کتاب.  به دمشق رسيد١٩۵٧ اپريلاستون سرمست از موفقيت عمليات آژاکس در ايران، در 

 جان پرادوزنوشتۀ  Safe for Democracy: The Secret Wars of the CIA)  ھای مخفی سيا جنگ :دموکراسی
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(John Prados)  دادن به افسران ارتش  اسالمی و رشوه  برای تجھيز نظامی، تحريک نظامياندالر ميليون ٣، استون

راکی استون با ھمکاری . القوتلی در اختيار داشت يم منتخب و سکوالرسوريه و سياستمداران جھت سرنگونی رژ

برای ترور رئيس اطالعات سوريه، رئيس ستاد کل نيروھای مسلح و  دالرھا  اخوان المسلمين و در اختيارداشتن ميليون

 انگيزی در عراق، لبنان و  را برای فتنه"ھای ملی و نظامی دسيسه"او ھمچنين . ريزی کرد برنامه رئيس حزب کمونيست

 ۀميراث خاکستر نقش تيم وينر در کتاب. ھا به نظر آيد ريزی کرد تا حزب بعث سوريه مقصر آن ای برنامه گونه اردن به

بر اساس . دھد سوريه را توضيح می کردن بھانه برای تجاوز عراق و اردن به کردن سوريه و درست ثبات سيا برای بی

 جديدش در سوريه ۀنشاند بينی کرده بود که دولت دست پيش  گاردين، کيم روزولتۀ منتشرشده در روزنامۀرماناسناد مح

دادن به افسران ارتش   که سيا برای رشوهئیھا  آن پولۀاما ھم ".دارد  به سرکوب و اعمال مستبدانه نيازءدر ابتدا"

  . به باد رفت،سوريه به کار برده بود

سوريه به  در پاسخ به اين اقدم ارتش. دادن به افسران را به رژيم بعث گزارش دادند برای رشوهسربازھا تالش سيا 

يک اعتراف تلويزيونی از  ھای بسيار، استون در ئیپس از بازجو.  وارد شد و استون را بازداشت کردامريکاسفارت 

ھا استون و دو کارمند  سوری. سوريه گفت نقش خود در کودتا در ايران و تالش ناکام سيا برای سرنگونی دولت قانونی

 از کشوری عربی اخراج امريکائیھای  باری بود که ديپلمات اين نخستين.  را از کشورشان اخراج کردندامريکاسفارت 

 نيز با امريکائیھای  رسانه. ھا را تکذيب کرد  ناميد و آنءرا ساختگی و افترا دولت آيزنھاور اعترافات استون. شدند می

ھای  ھای مشابه آرمان ، مردمی که دولتی با آرمانامريکاد کردند و مردم ئياين تکذيبيه را تأ تايمز مداری نيويورکسرد

کار   از، کمک کرده بودندامريکامدارانی را که به  سوريه تمامی سياست. داشتند، آن تکذيبيه را پذيرفتند دکتر مصدق

 برای امريکا. کرد کاری کرده بودند به جرم خيانت به کشور اعدامبرکنار کرد و افسران ارتشی را که در کودتا ھم

مديترانه فرستاد، سوريه را تھديد به   خود را بهئیگرفتن از سوريه برای اين اقدامات ناوگان ششم نيروی دريا انتقام

قر کردند و تنھا ھزار نيرو در مرزھايش با سوريه مست ۵٠ھا  ترک. جنگ و ترکيه را برای حمله به سوريه تحريک کرد

حتی بعد از اخراج عوامل سيا از سوريه، اين . نشينی کردند عقب ، عرب با اين اقدام مخالفت کردۀزمانی که اتحادي

 ھای متيو جونز بر اساس گفته. سرنگونی دولت قانونی و منتخب بعث ادامه داد اش برای ھای پنھانی سازمان به تالش

(Matthew Jones) ١٩۵٧ درباره اقدامات مخفيانه در سوريه در سال امريکائی- انگليسیگزارش کارگروه در(The 

Preferred Plan: the Anglo-American Working Group on Covert Action in Syria 1957) سيا با 

 سوری تجھيز المسلمين را برای ترور سه مقام  را کشيدند و اخوان" سوريه آزادۀکميت" تشکيل ۀنقش  MI6   ھمکاری

 باز ھم دورتر امريکارا از  ھای سيا سوريه اين توطئه.  نقش داشتندامريکا ی کودتاۀشدن نقش نظامی کردند که در فاش

  .کرد و اتحاد اين کشور را با روسيه و مصر تحکيم کرد

.  درآوردلرزه  خاورميانه را از لبنان تا الجزاير بهامريکائیھای ضد  در پی دومين کودتای نافرجام در سوريه شورش

 ارتش عراق آن را امريکائی بود که گروه جديدی از افسران ضد ١٩۵٨ جوالی ١۴ یھا کودتا  اين شورشۀاز جمل

رھبران کودتا اسناد . سرنگون کردند  ، نوری سعيد راامريکاھدايت کردند، افسرانی که پادشاھی عراق طرفدار 

دولت . بازی مزدور سيا بوده است شب عروسک خيمه سعيددادند نوری   دولتی را منتشر کردند که نشان میۀمحرمان

ھا و مشاوران اقتصادی شوروی را به عراق دعوت کرد و به غرب  ديپلمات ھا امريکائیتالفی خيانت  جديد عراق به

  .پشت کرد

ی مشغول نفت رفتن اتحاد عراق و سوريه کيم روزولت از خاورميانه فرار کرد و به کار مديريتی در صنايع با از دست

جانشين روزولت در سمت رياست  ھای وينر بنا بر گفته. داد اش در سيا انجام می شد، کاری که در دوران اشتغال علنی
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تروری نافرجام را  ،(James Critchfield) ، جيمز کريچ فيلد(Station chief) مراکز سيا در کشورھای خارجی

جمھور عراق را برکنار کند و حزب بعث را  موفق شد تا رئيس ياپنج سال بعد، س. جمھور عراق طراحی کرد عليه رئيس

بر اساس کتاب . به نام صدام حسين يکی از فرماندھان موفق تيم بعثی سيا بود جوان قاتل کاريزماتيکی. روی کار آورد

 ۀنوشت  (A Brutal Friendship: The West and the Arab Elite) غرب و عرب خواص: يک دوستی خشن

 زمان با صدام به مقامش رسيد نگار، معاون حزب بعث، علی صالح سعدی که ھم نويسنده و روزنامه بوريش،سعيد ا

ليست اسامی  دھد که سيا به صدام و اطرافيانش  ابوريش توضيح می".ما با قطار سيا به قدرت رسيديم": بعدھا گفت

که کريچ فيلد بعدھا فھميد که  تيم وينر نوشته است. "شدند ًبرای تضمين پيروزی بايد سريعا کشته می"افرادی را داد که 

دانست صدام از گاز خردل، گاز اعصاب و  می که  ريگان سيا با اينۀدر دور. "صدام حسين را خلق کرده است"سيا 

کرد،   گرفته بود در جنگ عليه ايران استفاده میامريکااز دولت  که) زخم سياه(ھای بيولوژيک از جمله آنتراکس  سالح

ريگان و . پشتيبانی از نيروھای ويژه، تسليحات نظامی و جنگ اطالعاتی کمک کرد  برای آموزش،دالربه او ميلياردھا 

  و مانعی قدرتمند برای گسترش انقالب اسالمیامريکا صنايع نفت ۀبيل کيسی، صدام را دوست بالقو رئيس سازمان سيا،

طالئی کابوھا و  ، برای صدام رکاب اسب١٩٨٣رش به بغداد در سال ھا، دونالد، در سف  آنۀفرستاد. دانستند ايران می

غيرقانونی به دشمن صدام، ايران، ھزاران  طور در ھمان زمان، سيا به. بيولوژيک جديد برد-ئیيمياکھای  سالحليستی از

کنترا مشھور -ران ايئیاستفاده کند، اقدام غيرقانونی که به رسوا  داد تا در جنگ با عراقئی ضد تانک و ضد ھواراکت

  . استفاده کردندامريکاھا عليه  اين سالح ھای ھر دو سمت بعدھا از جھادی. شد

 ۀاشتباھات احمقان ھا از امريکائیانديشد، بسياری از   کماکان به تجاوزی ديگر در خاورميانه میامريکاکه  درحالی

 سيا امروز در سراسر ۀغيرصادقان فتارھایھا ر بازتاب دھه. خبرند زند بی  که به بحران کنونی دامن میامريکا

افتاده که  رو از نفس انداز دموکراسی و اسالم ميانه چشم ھا و از مساجد تا مدارس مذھبی بر فراز خاورميانه، در پايتخت

  .است  در حال پژواک،کند سيا به حذف آن کمک می

ای را وضع  اقتدارگرايانه  خونين سيا قوانينحاکمان ايران و سوريه، از جمله بشار اسد و پدرش، به علت کودتاھای

 امريکاايران و سوريه که مداخالت و تجاوز  ھا برای مردمان اين داستان. کردند و با روسيه اتحادی قوی برقرار کردند

  .اند شناخته شده  بسيار،اند به کشورشان را در طول تاريخ تجربه کرده

داليل حقوق بشری  ھای سوريه فقط به گويند ارتش ما از شورش وار می  طوطیامريکا ۀھای سرسپرد که رسانه درحالی

. دانند نفت و ژئوپليتيک می ھا بحران کنونی را تنھا جنگ نيابتی ديگری بر سر کند، بسياری از عرب حمايت می

 بررسی ، استکه پشت اين ديدگاهرا فراوانی  درنگ وارد جنگی ديگر شويم داليل که بی تر است که پيش از اين عاقالنه

  .کنيم

اين جنگ . شروع نشد ٢٠١١آميز بھار عرب در سال  ھا جنگ ما عليه بشار اسد با اعتراضات مدنی مسالمت در نگاه آن

 کيلومتر را ١۵٠٠ و به طول دالر  ميليارد١٠ای به ارزش   آغاز شد، زمانی که قطر ساخت خط لوله٢٠٠٠در سال 

ترين  ميدان گازی پارس جنوبی، غنی قطر،. گذشت می دن، سوريه و ترکيهدرخواست کرد که از عربستان سعودی، ار

در اين . ھا فروش گاز ايران به خارج ممنوع شد به دليل تحريم. است  گاز طبيعی جھان، را با ايران شريکۀذخير

شت، مسيری که  وجود دابحرکردن آن و انتقالش از   تنھا با مايعئیبازارھای اروپا وضعيت امکان رسيدن گاز قطر به

ً درخواستی قطر را مستقيما از طريق ۀخط لول. داد ًکرد و قيمت آن را شديدا افزايش می محدود می حجم گاز انتقالی را

. آورد می کرد و ترکيه نيز پول زيادی برای ترانزيت به دست ترانزيت ترکيه به بازارھای انرژی اروپا وصل می مسير

گاز و قدرتمندترشدن قطر،  ھای سنی خليج فارس بر بازارھای جھانی لق پادشاھی مطۀترکيه باعث سلط-  قطرۀخط لول
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 و مقر اصلی فرماندھی امريکانظامی بزرگ  قطر ميزبان دو پايگاه. شد  در جھان عرب، میامريکاترين متحد  نزديک

  . در خاورميانه استامريکا

ای که به  لوله خط.  اين خط لوله بودۀ قطر تشنۀانداز کند به  درصد گازش را از روسيه تأمين می٣٠ اروپا که ۀاتحادي

ترکيه، دومين . کرد پوتين رھا می ۀسياسی مشمئزکنند-ھا را از اھرم فشار اقتصادی داد و آن اعضايش انرژی ارزان می

گاه اش و قراردادن خود در جاي اش به رقيب قديمی وابستگی کردن ًخريدار بزرگ گاز روسيه، نيز مشخصا مشتاق تمام

کار   قطری با دادن جايگاھی به پادشاھی وھابی محافظهۀخط لول.  اروپا بودۀاتحادي قطب انتقال سوخت آسيا به بازارھای

 ل ووھا کنتر ھدف ژئوپليتيک سعودی.  برای اين کشور نيز سودمند بود، تحت تسلط شيعيانۀسوري عربستان سعودی در

  .ان شيعه که متحد نزديک بشار اسد است، بودش، ايرکردن قدرت سياسی و اقتصادی رقيبمحدود

ن را عليه ايرا ھای تجاری  در عراق و پايان تحريمامريکارسيدن دولت شيعه تحت حمايت  عربستان سعودی به قدرت

يمن شده است، جنگی که به  اکنون درگير جنگی نيابتی عليه تھران در داند و ھم ش می ئی اهعامل تنزل قدرت منطق

  .است ھای تحت حمايت ايران معروف شده  حوثیۀستان عليه قبيلکشی عرب نسل

در نظر . بود ترکيه تھديدی بالقوه- قطرۀ درصد صادرات گازش به اروپاست خط لول٧٠ًمسلما در ديدگاه روسيه که 

ردن اقتصاد ک خاورميانه، خفه کردن روسيه از تنھا جايگاھش در  شرايط، محرومتغيير ناتو برای ۀپوتين اين خط لوله نقش

برای حفظ "، اسد اعالم کرد که ٢٠٠٩سال  در. روسيه و برداشتن اھرم فشار روسيه از روی بازار انرژی اروپا، بود

  .خط لوله نيست  قرارداد احداث اينی حاضر به امضا"منافع متحدمان روسيه

بندرھای لبنان منتقل  از راه سوريه به اسالمی که گاز ايران را ۀد روسيه، خط لولئي مورد تأۀاسد با قبول ساخت خط لول

شيعه و نه قطر سنی را، به اولين و   اسالمی ايرانۀخط لول. تر کرد ھای سنی خليج فارس را خشمگين کرد پادشاھی می

سرعت افزايش  شدت و به بر خاورميانه و جھان را به کرد و تأثير تھران  بازار انرژی اروپا تبديل میۀکنند ترين تأمين مھم

کردن ساخت اين خط لوله بود که ايران و سوريه و بالطبع  متوقف کردنی است که اسرائيل ھم خواھان درک. داد می

  .کرد قدرتمندتر می هللا و حماس را ھم ھا، حزب نايبان آن

اطالعاتی و  ريزان دھند که برنامه ، عربستان و اسرائيل نشان میامريکاھای اطالعاتی  ھای مخفی سرويس گزارش

انداختن قيام  رسيدند که راه  قطری را رد کرد به اين نتيجهۀکه اسد ساخت خط لول محض اين امی اين کشورھا بهنظ

- قطرۀھدف مشترکشان يعنی ساخت خط لول حل ممکن برای رسيدن به ھا در سوريه برای سرنگونی بشار اسد راه سنی

که اسد ساخت خط لوله را رد کرد، سيا   پس از اينبالفاصله ٢٠٠٩ليکس، در سال  بر اساس اسناد ويکی. ترکيه است

تر  توجه به اين نکته بسيار مھم است که اين اقدام بسيار پيش. در سوريه کرد ھای مخالف شروع به پرداخت پول به گروه

  .بود که در پی بھار عربی رخ دادند ھا عليه اسد از اعتراض

  ادامه دارد

  


