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 Political سياسی

  
  استاد پلی تکنيک در الجزاير -نوشتۀ شمس الدين شيتور

  ترجمه توسط حميد محوی

  ٢٠١٣ مارچ ٠٧

  

  : الوروف –کری 
 سايکس پيکو در قرن بيست و يکم

   

 

ارای ارزشی است که بھائی را برای آن قابل تصور نيست، ھر آنچه را که اصالحات، حقوق بشر و زندگی فرد آدمی د«

 » يک انسان بی گناه را نيز ندارداارزش ريختن خون حتدموکراسی می نامند 

  ) کشيش لبنانی–اسقف، بشارا رای (

  

نظر می رسد که مصيبت مردم سوريه ه نه باگر به شايعات و گمانه زنی ھا و تحليل ھای ديگر باور داشته باشيم،  اينگو

ولی موضوع چيست؟ نه بيش و نه کم، موضوع بر سر تقسيم مجدد جھان بين . به مراحل  پايانی خود نزديک می شود

  . قدرت ھای بزرگ است

 به گفتۀ رونالد» شر«و امپراتوری مشھور به » آزاد«بين غرب مشھور به » پردۀ آھنی«برای تاريخ معاصر يالتا، 

، جھان بين دو قدرت  بزرگ آن )چرچيل، روزولت، ستالين(سی سال پيش از کنفرانس يالتا . ريگان را به يادمی آوريم

دوران يعنی انگلستان و فرانسه تقسيم شده بود که گاھی در ھمآھنگی با يکديگر جنگ به پا می کردند، به ويژه برای 

و ) معموال ضعيف و بی دفاع(وياروئی خود بر می گزيدند تخريب چين، و گاھی نيز کشور ديگری را برای محل ر
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اياالت متحده ھنوز به اوج قدرت نرسيده بود، روسيه و چين نيز در تضادھای داخلی شان . ديگر می جنگيدند عليه يک

  .دست و پا می زدند

  

   پيکو-توافق نامۀ سايکس 

لمان موضع ادر کنار » مرد بيمار اروپا«ثمانی  ھستيم و دو سال است که از جنگ می گذرد، امپراتوری ع١٩١۶سال 

برای انگلستان و فرانسه، اين دو يار قديمی فرصت مناسبی فراھم می شود تا تير خالص را  به اين . گرفته است

 توسط خود نديده بود، و دائماً ه وت شليک کنند، که طی يک قرن گذشته روی آرامش بتامپراتوری از ھم گسيخته و فر

توافق نامۀ .  قطعه قطعه می شدرگ به بھانۀ حفاظت از اقليت ھا مورد حمله قرار می گرفت، و دائماً دو قدرت بز

 می ١۶به شکل مخفيانه به تاريخ  )و به ضمانت روس ھا و ايتاليائی ھا( بين فرانسه و  بريتانيا  پيکو مشخصاً –سايکس 

 قدرت ھا را برای پايان جنگ و به ھدف مقابله با  رسيد، که تقسيم خاورميانه به مناطق نفوذی بينء به امضا١٩١۶

به انضمام فضای بين دريای سياه، دريای مديترانه، دريای سرخ، اقيانوس (طراحی کرده بود(...) امپراتوری عثمانی 

در اياالت متحده، رئيس جمھور وودروو ويلسون که توافق نامه را رسوائی دانسته بود سعی ). ھند و دريای مازندران

 اپريلد موضوع خودمختاری ملت ھا را مطرح سازد، ولی تالش او بيھوده بود، و فرانسه و بريتانيا در کنفرانس کر

  . رمو در مورد تعيين مرزھا به توافق رسيدند– در سن ١٩٢٠

  

  اوباما و پوتين و تقسيم خاورميانه

د  که کاخ سفيد و کرملين روی طرح  گذشته در روسيه منتشر شد، نوشته بوجنوری ٢۶تی يری ميسان در گزارشی که 

تی يری ميسان داده ھای اصلی مذاکره ای را به رشتۀ تحرير آورد که در شرف تکوين . تقسيم خاورميانه کار می کنند

  . است، البته بی آن که در مورد توافق قطعی و اجرای آن اظھار نظر کند

 دھد تا به موضع گيری ابھام آميز واشينگتن پی ببريم که نکتۀ جالب توجه در اين مقاله، اين است که به ما اجازه می

تی يری ميسان .  با تحميل وضعيت جديد آنھا محذوف گردندمتحدان خود را به شکلی به بن بست می کشاند که متعاقباً 

 رئيس جمھور اوباما علی رغم تمام مخالفتھائی که در بطن دولت خود او عليه طرح جديدش  به عمل« : می نويسد 

اياالت متحده به . نتيجه گيری از اين وضعيت ساده است.  ستراتژی بين المللی را تغيير دھدآمده، بر آن است تا کامالً 

از ديدگاه نيازمندی ھايش در زمينۀ انرژتيک در ) يا نفت فوق سنگين(يمن استخراج سريع گاز صخره ای و نفت شن 

که امنيت دسترسی به نفت خليج فارسی را به عنوان ) ١٩٨٠(ر در نتيجه، نظريۀ کارت. حال کسب استقالل می باشد

عالوه بر اين توافق . نظر نمی رسده امری ضروری برای امنيت ملی تشخيص می داد، از اين پس نامۀ مرده ای بيش ب

که بر اساس آن واشينگتن متعھد شده بود که اگر سلطنت سعودی دسترسی به نفت شبھه جزيرۀ ) ١٠۴۵(نامۀ کوئنسی

از سوی ديگر تمام تالش ھای الزم بايد صورت بگيرد تا .(...) عربی را تضمين کند، از سعوديھا پشتيبانی خواھد کرد

  )١(» .از اتحاد نظامی چين و روسيه جلوگيری شود

در نتيجه می بايستی راه حلی برای روسيه در نظر گرفت که اين کشور را از نزديکی «: تی يری ميسان ادامه می دھد 

اسرائيل خيلی . عالوه بر اين، مناسبات بسيار نزديک با اسرائيل برای واشينگتن خفقان آور است.  خاور دور بازداردبه

گران تمام می شود، در سطح بين المللی نيز قابل توجيه نيست، و تمام کشورھای مسلمان را نيز عليه اياالت متحده 

اورانش را تشويق کرده تا طرح جديدی را به والديمير پوتين اين سه عنصر بارک اوباما و مش.(...)تحريک می کند

واشينگتن که به شکل ضمنی شکست خود را در سوريه بازشناسی کرده، حاضر است بی ھيچ قيد و : پيشنھاد کنند 

  .»شرطی  به روسيه اجازه دھد تا در تسلط بر منطقۀ خاورميانه با اياالت متحده شريک شود
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پس از . (...)  ارائه کرد در ھمين چشم انداز تھيه شده بود٢٠١٢ جون ٣٠ در ژنو به تاريخ نانعپرونده ای که کوفی 

، جان ءابتدا.  تحول پيدا خواھد کردحذف و يا منفعل ساختن مخالفان درونی، بارک اوباما اعالم کرد که گروه او عميقاً 

سکو روی مسائلی است که به منافع کری برای وزارت امور خارجه برگزيده شد، او طرفدار علنی ھمکاری با م

سپس، چاک ھاگل در . جان کری در عين حال دوست شخصی بشار االسد است.  مشترک ھر دو کشور مرتبط می باشد

ھاگل با ھمکاری دوست ديرينه اش جان کری طی سال . يکی از ستون ھای ناتو بوده ولی واقعگرا است. وزارت دفاع

  )١(» .دند تا بلندی ھای جوالن را به سوريه بازگردانند مذاکراتی را راه اندازی کر٢٠٠٨

نوآوری اين طرح، .(...)آنچه دولت اوباما در نظر دارد، بازسازی خاورميانه به رھبری ايالت متحده و روسيه است«

 رئيس.  از سربازان سازمان پيمان امنيت جمعی تشکيل شده استدر ترکيب نيروھای سازمان ملل متحد است که عموماً 

جمھور بشار االسد در قدرت باقی می ماند، و خيلی سريع در چھار چوب قانون ملی با رھبران اپوزيسيون غير مسلح با 

يد ئيد مسکو و واشينگتن مذاکره خواھد کرد، و اين قانون ملی را نيز از طريق رفراندوم تحت نظارت ديدبانان به تأئتأ

رال جنو )  به قتل رسيد٢٠١٢ جوالی ١٨که (رال حسن تورکمانی جناين سناريو از مدتھا پيش توسط . خواھد رساند

مبر  سپت٢٨ريخ موضع مشترک وزاری خارجۀ سازمان پيمان امنيت جمعی به تا. نيکوالو بورديوزا تدارک ديده شده بود

س از  اين پ. (...) سيدرء ز مان پيمان امنيت جمعی به امضاو يک قرارداد بين بخش حافظ صلح سازمان ملل متحد و سا

که سوريه به حالت ثبات درآمد، می بايستی در مسکو کنفرانس بين المللی برای صلح عمومی بين اسرائيل و 

  )١(».ھمسايگانش برگزار شود

در جبھۀ اياالت متحده، تمايل بر اين است که تغيير و تحوالت خاورميانه تا قربانی کردن عربستان سعودی که از اين «

بر اساس طرح قديمی پنتاگون کشور به سه منطقه تقسيم می شود، برخی استان ھا يا به . سترش يابد گ،پس بی فايده شده

چنين گزينشی به واشينگتن اجازه می دھد که .  فلسطين متصل خواھد شد، و برخی به عراق شيعه–فدراسيون اردن 

 -اين قرارداد سياسی.(...) از دست بدھدمنطقۀ نفوذی وسيعی را به مسکو واگذار کند بی آن که بخشی از نفوذ خود را 

انرژتيک ھمراه می گردد، يعنی علت واقعی جنگ عليه سوريه، که برای غالب طرفين  -نظامی با يک قرارداد اقتصادی

ھديۀ دولت جديد (...) در واقع ذخائر گاز وسيعی در جنوب مديترانه و در سوريه کشف شد . منازعه فتح ذخائر گاز بود

نه تنھا روسيه را از نزديکی به خاور دور بازمی دارد، . الديمير پوتين با محاسباتی چند مضاعف می گردداوباما به و

با استقرار يگان ھای نظامی روسيه در سوريه عامل . (...) بلکه از آن برای خنثی سازی اسرائيل استفاده می کند

در نتيجه، اياالت متحده ديگر مجبور نخواھد بود . دبازدارندۀ جديدی در منازعات بين اسرائيل و اعراب ايجاد می شو

  . »مبالغ ھنگفتی را صرف امنيت اسرائيل کند

ی ايران را ئوضعيت جديد اياالت متحده را وادار می سازد که سرانجام نقش منطقه «تی يری ميسان نتيجه می گيرد که 

مريکای التين خارج شود، يعنی ابگيرد که از با اين وجود واشينگتن می خواھد از تھران ضمانت . به رسميت بشناسد

، فرانسه ءابتدا. اين طرح بازندگانی نيز دارد. (...) منطقه ای که با آن مناسبات بسياری ايجاد کرده، به ويژه با ونزوئال

سپس اسرائيل، محروم از نفوذ اياالت متحده به حد دولت کوچکی . و انگلستان که دامنۀ نفوذشان حذف می شود

و شايد عربستان سعودی که از چند ھفتۀ پيش تالش می کند که با اين . سرانجام عراق ويران شده. ردانده خواھد شدبازگ

، بشار االسد، که ديروز ءابتدا.  نجات پيدا کند،و آن مناسباتش را ترميم کند تا مگر از سرنوشتی که در انتظار او نشسته

 معرفی می شد، و فردا به عنوان مرد فاتح در روياروئی با توسط غربی ھا به عنوان جنايتکار عليه بشريت

و خاصه والديمير پوتين که با سرسختی تمام طی منازعات، موفق می شود . اسالمگرايان مدال افتخار دريافت می کند

در بازار گاز به که روسيه را از  پشت حصارھايش به فضای باز مديترانه و خاورميانه ھدايت کرده و اولويت خود را 

  )١(».يد عمومی رساندئتأ
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کليد خانۀ «اگر دمشق برای کاترين دوم « : به ھمين ترتيب ھمانگونه که الئيد سراگنی نوشته است بايد به ياد آورد که 

  ».کليد دوران جديد است«بود،  برای پوتين » روسيه

لۀ دموکراتيزاسيون جامعه و  آزادی أبا مسحوادثی که در حال حاضر در سوريه در شرف تکوين است در ھيچ موردی 

چنين حوادثی بی گمان به آن نظم جھانی مرتبط می باشد که اياالت متحده و  زيردستان درندۀ . مردم سوريه نسبتی ندارد

غربی اش به جھان ديگری تحميل می کند که در رأس آن روسيه  سھم بيشتری را در رسيدگی به امور بين المللی 

در آغاز ناآرامی ھای سوريه، روسيه به ويژه به پشتيبانی چين . ند، که چندين دھه از آن محروم  بوده استمطالبه می ک

و ايران، مصمم شد تا تمام تالش ھای تعويض رژيم را با شکست مواجه سازد، زيرا دريافته بود که اگر طرح غرب 

و عمليات . (...) مورد تھديد قرار خواھد گرفتموفق شود، به نقش ثانوی محکوم خواھد شد و در تماميت ارضی خود 

اين ستراتژی در زمينۀ جغرافيای سياسی نشان و امضای برژينسکی را بر خود . محاصرۀ روسيه راه اندازی خواھد شد

پوتين در تداوم خط کاترين دوم، دمشق را نقطۀ آغاز (...) داشت که تسلط شوروی را در دو مرحله پيشبينی کرده بود

اگر اين پايتخت سقوط می کرد، روسيه قطعا رؤيای بازيافتن قدرت بزرگی را که در . ن جھان تلقی می کندنظم نوي

  )٢.(»دوران جنگ سرد داشت، در سطح جھانی از دست می داد

در دوران بوش، منازعات . از دوران جنگ افروز بوش به دور ھستيم، ولی با اوباما جنگ نرم در شرف تکوين است

برای کاخ «:  يادآور می شود ٢٠٠۶ ارامو گزارشی را به سال  -  د -مارکو .  آميز  گسترش يافته بوددر حد اغراق

اين آن .  با ھمان بالشتھا و ھمان خشونت پيشگيری کنندۀ چھل سال پيش اداره می شود٢٠٠۶سفيد، کرۀ زمين در سال 

امنيت ملی را تشکيل می دھد به آن آگاھی می ژی ي صفحۀ فشرده ای که پروندۀ جديد سترات۴٨چيزی است که در قرائت 

ژھا اعتراف کرده اند که سالح کشتار جمعی وجود خارجی نداشته يدر پاراگراف مرتبط به عراق، سترات(...) يابيم

با اين وجود، نوآوری طرح مسائلی که در اين پرونده وجود دارد به موضعگيری سرسختانه عليه روسيه و .(...) است

  )٣. (»ده و حاوی مشاورت ھای بسيار تھديد آميز و حتی تھديدات حقيقی استچين مرتبط بو

  

  و چين؟ و اسرائيل؟

» چين«مريکائی ھا دست و بالشان در سوريه آزاد شد، به سراغ اتی يری ميسان برای ما توضيح می دھد که وقتی 

مريکائی به در خاور اذ چين، سربازان زمان عقب نشينی گسترده فرا رسيده است تا برای جلوگيری از نفو. خواھند رفت

  .»دور منتقل گردند

توضيح می دھد چرا چين به مدرنيزاسيون ارتش خود پرداخته است، در حالی ) ۴(» اوالال«مقاله ای تحليلی در سايت 

سط که مرحلۀ امپرياليسم در گسترش اقتصاد جھانی، تمام بازارھا، تمام منابع طبيعی، تمام امکانات نيروی کار تو

  . قدرتھای امپرياليستی مورد بھره برداری قرار گرفته است

. لترناتيو چين، برای تسلط بر مناطق نفوذی و بھره برداری انحصاری،  ھدايت جنگ تجاری، مالی و پولی استاتنھا 

تھديدات ولی اين نوع دفاع و ديپلماسی نبايد موجب توھم شود، زيرا چين امپرياليست خود را مسلح می سازد و وقتی 

اياالت متحده اوج گرفت و ناوگان جنگی خودش را در اقيانوس آرام مستقر ساخت، آنگاه امپراتوری چين برای 

  )۵.(»پاسخگوئی آماده خواھد بود

اياالت متحده بر اين باور است که مذاکرۀ صلح جداگانه بين اسرائيل و سوريه ممکن نيست، «تی يری ميسان می گويد 

در نتيجه، تمام مذاکرات بايد جامع و بر . (...) لۀ فلسطين استأ خواھان حل مس ملت عرب، مقدماً زيرا سوريه به نام

 ١٩۶٧در اين فرضيه، اسرائيل تا جائی که بتواند به مرزھای . پايه گذاری شود) ١٩٩١(اساس الگوی کنفرانس مادريد 

دولت فلسطين به اخوان . ادغام خواھد شدمرزھای فلسطين و اردن برای تشکيل دولت فلسطين در ھم . بازخواھدگشت
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. المسلمين واگذار می شود، يعنی موردی که چنين راه حلی را در نگاه دولتھای عرب کنونی قابل قبول خواھد ساخت

شپھردستوون [سپس، بلندی ھای جوالن به ازای واگذاری درياچۀ طبريه، بر اساس طرحی که پيش از اين در مذاکرات 

در چنين وضعيتی سوريه ضامن رعايت پيمان . ، به سوريه بازگردانده خواھد شد)رجينيای غربیوي] (١٩٩٩به سال 

  )١(».فلسطين خواھد شد-نامه ھا از طريق اردن

از ھم اکنون اسرائيل را می بينيم که سعی می کند . ولی اسرائيل بی کار نخواھد نشست و  از خودش دفاع خواھد کرد

ارت دفاع امريکا زير آتش بگيرد، و او را متھم می داند که بذل توجھی به اسرائيل نداشته زکانديداتوری ھاگل را برای و

 اصول –  ظاھراً –يد کند، بی آن که ئسنا می بايستی سر سختی تمام و کمالی را به کار می بست تا نامزدی او را تأ. است

  .خود را نفی کرده باشد

در واقع، بيانيۀ وزير .  روسيه آشکار می شود-مريکاانتيجۀ توافقات . ستسوريه برای مذاکره با گروه ھای مسلح آماده ا

امور خارجۀ سوريه، وليدالمعلم که ديروز در مسکو با ھمکار روس خود سرگئی الوروف مالقات کرد، دريچۀ اميد 

 احزاب، حتی گروه تازه ای را باز کرد، او اعالم داشت که رژيم رئيس جمھور سوريه بشار االسد آماده است تا با تمام

ما آماده ايم که با تمام آنھائی «: گوھايش با الوروف اعالم داشت که  و وليدالمعلم در آغاز گفت. ھای مسلح مذاکره کند

وزير امور خارجۀ روسيه نيز اعالم کرد که راه حل . »که خواھان مذاکره ھستند مذاکره کنيم، حتی با گروه ھای مسلح

  .دولت جلوگيری کند» فروپاشی«راه حل قابل قبولی است که می تواند از تداوم خون ريزی و سياسی بين سوری ھا تنھا 

ن با ھمکار روس خود سرگئی الوروف مالقات يمريکا، جان کری، روز سه شنبۀ گذشته در برلاوزير امور خارجۀ 

 بشار االسد، برای نخستين بار، اين مناسبات ديپلماتيک در اروپا در زمانی فعال می گردد که رژيم رئيس جمھور. داشت

  .آمادگی خود را برای مذاکره با شورشيان مسلح اعالم کرده است

 جان کری و الوروف از زمانی که وزير امور خارجۀ جديد مديريت کميسيون امورخارجۀ سنا را به عھده داشت، يک

گاری که جان کری را ھمراھی می کرد يکی از مقامات وزارت امور خارجه به روزنامه ن. (...) ديگر را می شناختند

 ءروسيه می تواند در متقاعد ساختن رژيم سوريه به ضرورت گذار سياسی، نقش بسيار حياتی ايفا«اظھار داشت که 

 )۶(» .کند

مريکا را می توانيم  در رابطه با غول روسی درک کنيم، که داری قابليت نظامی باال و گسترش ابه راحتی سياست 

توان ضربتی روسيه و ظرفيت ...عکس چين، با قابليت اقتصادی باال و توان نظامی نازله  است، باقتصادی نازل

خالف . نخستين منابع گاز و نفت، و به ھمين گونه مواد معدنی غنی: انرژتيک روسيه يک واقعيت انکار ناپذير است 

 چين يک ،از ديدگاه ھسته ای.  به سر می بردچين که با وجود گسترش اقتصادی باال از ديدگاه منابع طبيعی در حد نازلی

  ).در مورد سوريه کوتاه نيامد(پوتين از اين پس پر نفوذترين مرد جھان است . کوتوله است

از . فرانسوی ھا و بريتانيائی ھا به نقش ثانوی و کمکی محصور شده اند. در حال حاضر ما شاھد بازسازی جھان ھستيم

کشورھای عربی بسيار دور ھستيم، حتی از سياست شيراک و دو ويلپن که سياست سياست شارل دوگل در رابطه با 

المانی ھا که ھميشه با يک تير دو نشان می زنند، به سوی روسھا متمايل . امپراتوری را در تھاجم به عراق نفی کردند

جو  و  خود را در مالی جستفرانسوی ھا بيھوده می جنگند، و افغانستان). از سياست شرودر پی روی می کنند(شده اند 

  . »دندانھای خودشان را می خورند«می کنند و به قول ضرب المثل عرب 

  

Chems Eddine Chitour 
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