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ممکن است چند رژیم خاور میانه در آتش سوریه زایل شوند
سرگئی نیکیتین

براي ایاالت متحده، خاور میانه به مثابه کالیفرنیا نیست در حالی که  اهمیت 
باشد.  آتش سوزي در این منطقه آن براي اتحادیه اروپا به اندازه یونان نمی 

دورافتاده با منافع  شهروندان آمریکا و اروپا  تقریباً ارتباط برقرار نکرده و امنیت 
ایاالت متحده و اروپا را تهدید نمی کند.

حدود دو سال است که ایاالت متحده و اروپا به صورت بسیار فعال  از مخالفان 
م ریاست جمهوري تأکید می کنند، سوري که بر سرنگونی بشار اسد از مقا

پشتیبانی می نمایند.  سوریه  که در حقیقت امر  تنها دولت عربی غیر وابسته 
به واشنگتن و بروکسل است، یکی از معدود ممالک  خاور میانه است  که سیاست نسبتاً مستقل از غرب را دنبال می کند.  لذا 

غربی نمی باشد.  ولی بازیگران سیاسی مذکور با از بین بردن »شاهین هاي«جاي تعجب نیست که رژیم فعلی سوریه باب طبع 
این رژیم  می توانند نه تنها رژیم اسد را که از آن تنفر دارند، از بین ببرند بلکه تعدادي از کشورهاي منطقه خاور میانه را به 

آتش بنشاند.

مسأله جمهوري عربی سوریه نیست. در نزدیکی بالفصل آن،  واقعیت این است که  موقعیت پیچیده داخلی خاور میانه، تنها 
کشورهاي ترکیه، لبنان، عراق و اردن  واقع شده اند که آتش کبریت سوري می تواند آنها را به آسانی بسوزاند.  در حالی که 

دن  که در زمینه مبارزه با آمریکا و اتحادیه اروپا تنها از نظر منافع ژئوپلتیکی خود آسیب خواهند دید، رژیم هاي ترکیه و ار
رئیس جمهور سوریه با  رغبت تمام با غرب همکاري می کنند، می توانند کشور خود و نظام دولتی خود را به مخاطره بیاندازند.

سیاسی –مذهبی–به عنوان مثال، ترکیه که ناگهان به حریف منطقه اي اساسی بشار اسد تبدیل شد، با مسأله  نیرومند قومی 
و می شود و آن مسأله کردي است. جنگ آنکارا با دسته هاي نامشروع مسلح کردها به ریاست حزب کارگر کردستان روبر

هزار شهروند ترکیه را به کام 40جریان دارد.  این رویارویی تا کنون  جان بیش از 1984(پ.ك.ك.) به طور رسمی از سال 
اوت سال جاري 9بر عکس، پ.ك.ك.  جدیدًا بسیار فعال شده است. مرگ برده ولی هنوز حتی رو به کاهش نگذاشته است. 

ع در استان حقاري  واق»سمزینان«شبه نظامیان کرد به  گذرگاه مرزي در استان ایزمیر ترکیه حمله کرده و دو روز بعد بخش 
د که  افراد حزب کارگر اوت یک حادثه پر آوازه تر رخ دا12شرقی کشور را تحت کنترل خود در آوردند.  -در قسمت جنوب

کردستان در نزدیکی شهر تونجلی واقع در قسمت شرقی کشور  یک نماینده مجلس ترکیه را ربودند. 

چرا فعالگرایی عملیات قیام کنندگان کرد با فشار ترکیه بر سوریه مصادف شد؟  چرا زمانی که اسد دوست ترکیه بود، چنین 
ه  ترکیه و دولت کنونی سوریه با رعایت تمامیت ارضی دو کشور خود، در مورد نمی شد؟ پاسخ بسیار ساده است:  در گذشت
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نمایندگان ترکیه و سوریه  موافقتنامه اي درباره  مبارزه با تروریسم 2011مسأله کردي زبان مشترك پیدا می کردند.  در سال 
تا زمانی رعایت می شدند. ولی وقتی آنکارا  به صورت و نیز پیمان نامه  مبارزه با قیام کنندگان را امضا کردند.  این قراردادها 

آشکار از  اعمال بی پرده تروریستی مخالفان سوري و متحدانشان (یعنی  تروریست هاي درجه اول از القاعده) حمایت کرد، 
کرده و  نیروهاي میلیون کرد ترکیه تابعیت سوریه را اعطا2,5برخورد دمشق با کردها نیز تغییر کرد. بشار اسد تا کنون به 

خود را از مناطق کرد نشین سوریه عقب کشید.  رئیس جمهور سوریه  مبارزه با اسالم گرایان را به کردها محول کرد و به آنها 
اعتماد نمود. از کردها واحدهاي  پلیسی شبه نظامی تشکیل شدند.  اسد همچنین مشغول مذاکرات درباره اعطاي خودمختاري 

ستان سوریه است.  طبق اطالعات تحقیق نشده، قراردادي در این خصوص منعقد گردیده است.  در نتیجه هرچه بیشتر به کرد
این اقدامات،  افراد حزب دمکرات متحد کردستان که شعبه حزب کارگر کردستان در سوریه می باشد، اعالم کردند که در 

ردي دیگر سوریه که با هم شوراي ملی کردستان را مناطق آنها جایی براي شبه نظامیان مخالف دمشق نیست. گروه هاي ک
تشکیل دادند. در این زمینه از سازمان مذکور پشتیبانی نمودند.  در ماه نوامبر کردها مشغول بیرون انداختن طرفداران ارتش 

آزاد سوریه از حلب شدند.

وجود آورد. از یک سو،  از بین بردن وي بنا بر این،  بشار اسد که به دوست کردها تبدیل شد براي ترکیه مشکل بزرگی به
براي تأمین تمامیت کشور  مفید است ولی همه اعمال نظامی یا دیپلماتیک خارجی در حق دمشق  ناگزیر موجب ادامه فعال 
گرایی مبارزه رهایی بخش کردها در استان هاي ترکیه خواهد شد.  در حقیقت امر، فتیله بشکه باروت توسط دولت اردوغان 

زده شده است که در این شرایط تنها  مهارت بی نظیر دیپلماتیک و سیاسی و  دوراندیشی فوق العاده می تواند اوضاع را آتش
اصالح کند.

ترکیه تنها کشوري نیست که می تواند به طور مستقیم و بسیار جدي از بحران سوریه آسیب ببیند.  تحوالت سوریه می تواند 
سال اخیر همینطور هم  ثبات 30کشور لطمه  شدیدي وارد کند.  این کشور چندین مذهبی طی به لبنان، همسایه دیگر این 

سیاسی و امنیت نداشت که رویارویی مسلحانه در سوریه  اوضاع این کشور را شدت می بخشد.  در حقیقت امر، لبنان  تا کنون 
ش حزب اهللا و مسلمانان اهل تشیع لبنان از بشار به لحاظ برخورد با تحوالت در سوریه تقسیم شده است.  در حالی که جنب

اسد پشتیبانی می کنند، بخش عمده لبنانی ها تحت ریاست  سیاستمداران اهل سنت طرف ارتش آزاد سوریه را می گیرند.  
ي گزارش تا کنون دست به ربودن اتباع لبنان زده ولی  تاوان این کار را داده اند.  در ماه اوت سال جار»ارتش«افراد این 

ویدیویی بازپرسی  حسن المقداد  شهروند لبنان توسط مخالفان پخش شد. این شهروند لبنان  در قطعه ویدیویی مذکور می 
گوید که او تک تیرانداز است و اعتراف می نماید که از جنبش حزب اهللا دستور گرفت از رئیس جمهور اسد دفاع کند. ولی 

قوم و خویشان این اسیر لبنانی  چند نفر از سربازان ارتش آزاد سوریه را ربودند که دو نفر ، »بازپرسی«فقط دو روز بعد از این 
از آنها در یکی از شبکه هاي تلویزیونی لبنان ظاهر شدند.  هر دو نفر سوري  اعتراف نمودند که عضو ارتش آزاد هستند.  رمزي 

حاضر است اتباع عربستان سعودي و قطر را که در لبنان به المقداد  نماینده این طایفه  جنگجو و سرسخت، تأکید نمود که
سر می برند، برباید.  از قرار معلوم دولت هاي مذکور نیز با ارتش آزاد سوریه همکاري می کنند.

گفتنی است که در این اواخر  درگیري هاي مرزي بین لبنانی ها و افراد ارتش آزاد رخ داده و تاکنون چند شهروند لبنان به 
قتل رسیده اند.  بمباران شهر اعزاز واقع در نزدیکی حلب توسط نیروي هوایی سوریه اوضاع را شدت بخشید.   در نتیجه این 
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ماه می ربوده بودند، بروز کرد. در 22زائر لبنانی که شبه نظامیان آنها را در تاریخ 11عملیات  شایعات درباره کشته شدن 
دان معترض اتومبیل ها را ویران کرده و  مغازه هاي متعلق به سوري هاي مقیم لبنان را بیروت ناآرامی ها شروع شد. شهرون

مورد حمله قرار دادند. حتی  جاده فرودگاه بیروت را مسدود نمودند.  تنها بیانات میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان مبنی بر 
زائر لبنانی زنده هستند، از شدت تنش کاست.11اینکه هر 

اوت در شهر طرابلس لبنان درگیري هاي واقعی بین شیعیان و سنی ها رخ داد. طرفین از  زورگویی روگردان شدند اواخر ماه
زخمی شدند. نیروهاي دولتی وارد این شهر شده و دستور نفر کشته و چند برابر بیشتر  10و در نتیجه این زد و خوردها  

ن مناقشه  به برکت  مداخله نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان و با وساطت گرفتند به هر  شلیک گلوله با آتش پاسخ دهند. ای
رهبران دینی فروکش کرد (شاید فقط به صورت موقت).

رویارویی خونین در لبنان، مانند ترکیه،  به وسیله مناقشه سوریه تحریک شده است.  گذشته از اینکه لبنان به دمشق وابستگی 
ه همه روندهاي سیاسی سوریه را منعکس می کند،  این کشور وضعیت مذهبی و سیاسی سنتی بیشتري دارد  و مانند آیین

پیچیده تري دارد. پیروان تعدادي از مذاهب اسالمی و مسیحی در این کشور زندگی می کنند که هر یک از آنها  از استقالل 
نمایند. در حال حاضر در خاك این کشور نسبی برخوردار بوده و در صورت بروز مناقشه می توانند در آن نقش  فعالی ایفا 

هزار پناه جوي سوري به سر می برند که این هم عامل بی ثبات کننده اي است. اگر اوضاع مانند سابق در مسیر 41کوچک 
تعیین شده توسعه یابد، روند آشتی دادن  لبنانی ها با هم دیگر وقت زیادي خواهد برد.

طرناك است. این کشور مانند لبنان ثبات و امنیت ندارد.  اینجا  هم عامل کردي وجود مناقشه سوریه براي عراق هم بسیار خ
دارد (که  بارزانی رهبر کردستان عراقی در متحد کردن کردهاي سوریه نقش برجسته اي ایفا کرد) و  هم رویارویی بین سنی 

ه آسانی می توان تصور کرد که در صورت ها و شیعیان. سازمان القاعده هم در خاك این کشور احساس راحتی می کند. ب
فروپاشی رژیم سوریه و به قدرت رسیدن اسالم گرایان به عنوان تنها نیروي سیاسی که  واقعًا می تواند زمام امور را به دست 

ربه ضآورد، ممکن است چه اتفاقی بیفتد.  القاعده با به دست آوردن تکیه گاهی در سوریه، این فرصت مغتنم براي وارد کردن
به دولت شیعیان در بغداد را از دست نخواهد داد.  ریاست کردستان عراقی با عنایت به ظهور کردستان خودمختار سوریه می 
تواند در تصمیم خود درباره تابعیت از دولت مرکزي عراق بازنگري کند. استبعاد ندارد که دو خودمختاري کردي کشورهاي 

قل کردي را اعالم کنند که در این صورت نوبت به کردستان ترکیه به عنوان قسمت سوم مجاور به هم ادغام شده و دولت مست
کردستان خواهد رسید.

اردن، آرام ترین کشور هممرز با سوریه، در سرزمین خود  نه تعدد مذاهب دارد و نه جدایی طلبی کردي  و به ظاهر در برابر 
ته است از مسأله سوریه کنار بماند.  درماه اوت مناقشه مرزي بین نظامیان عواقب مناقشه سوریه مصونیت دارد. ولی امان نتوانس

سوریه و اردن رخ داد که طرفین در جریان آن مجبور شدند از ادوات زرهی استفاده کنند.  نظامیان اردنی آتش متقابل گشودند. 
ین اولین درگیري در مرز با سوریه نیست.به گزارش نمایندگان اردن، کسی از طرف آنها کشته نشد ولی واقعیت این است که ا

سازمان 2008بدیهی است که آوارگان از سوریه می توانند براي کشور کوچک اردن عامل  خطرناکی بشوند. طبق آمار سال 
هزار شهروند سوریه  وارد اردن230میلیون و اندي بود. به گزارش مقامات اردن، تا کنون حدود 6،  جمعیت این کشور  »سیا«
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شده و کمتر از نیمی از آنها رسماً به عنوان پناهجویان شناخته شده اند. این تمرکز آوارگان، وضعیت دشوار مالی و اجتماعی 
آنها و سهم باالي مهمانان در میان جمعیت بومی می تواند در اردوهاي مهاجران انفجار واقعی را موجب شود.  از آنجا خبرهاي 

به »زعتري«کودك در اردوگاه 3نوامبر اطالعاتی درباره کشته شدن 27به عنوان مثال، روز نگران کننده اي واصل می شود.
هاي گروهی، این حادثه نتیجه شرایط دشوار زندگی در این مکان بود.دست آمد که به گزارش رسانه

»سلمیناخوان الم«نه بر چیند، عامل البته  مهم ترین عاملی که می تواند نظام سلطنتی اردن را به دنبال رژیم بشار اسد  از صح
است. در حال حاضر این سازمان در پادشاهی هاشمی  نفوذ بیشتري دارد تا در سوریه در آستانه آغاز رویارویی مسلحانه داشت.  

. دنیروي محرکه مخالفان اردنی هستند که از ماه ژانویه سال گذشته به طور مرتب تظاهرات بر پا می کنن»اخوان المسلمین«
اسالم گرایان از خاندان حاکم خواست هاي سیاسی مشخصی مطرح می کنند از جمله برگزاري انتخابات آزاد و گذر به نظام 
سلطنتی مشروطه.  ملک عبداهللا حاضر است  به مخالفان داخلی گذشت کند.  او مجلس را منحل کرده و اجراي انتخابات طبق 

و گروه هاي ضد دولتی دیگر تا کنون مراتب نارضایتی خود را از اصالحات »المسلمیناخوان«مقررات جدید را اعالم نمود.  ولی 
پیشنهادي پادشاه  کشور ابراز نموده اند. معترضان در جریان یکی از میتینگ هایی که در نزدیکی مسجد  الحسینی امان بر پا 

ور همسایه سوریه به ملک عبداهللا نشان شد،  خواهان اصالح قانون اساسی براي پیشگیري از قیام مردم شدند. گزارش ها از کش
در کشور دست بزنند.»رژیم خونریزي فراگیر«می توانند به قیام مسلحانه و برپایی »اخوان المسلمین«می دهند که  

فلسطینی ها بخش عمده جمعیت اردن را تشکیل می دهند که این عامل نگران کننده قومی است.  آنها سالهاست که از 
در این مملکت شکایت می کنند.  اکثریت فلسطینی جمعیت تا همین اواخر از قیام آشکار علیه پادشاه و دولت نابرابري خود 

وي خودداري می کردند ولی  در پی حوادث در سوریه معادالت داخلی اردن تغییر کرد و حاال فلسطینی ها می توانند به مبارزه 
مسلحانه تن دهند.

هاي غرب ضمن  حمایت از خونریزي در سوریه (و احتماالً با تحریک آن)  موجبات تحوالت بنابراین می توان گفت که  قدرت
در همین مسیر در چند کشور کلیدي خاور میانه را فراهم نموده اند.  نه تنها بشار اسد که او را دیکتاتور و متخلف از حقوق 

انند رژیم هاي ترکیه و اردن (که این رژیم دوست اسراییل بشر می نامند بلکه متحدان باوفاي ایاالت متحده و اتحادیه اروپا م
هم است) در معرض خطر قرار گرفته اند. بعید به نظر می آید که بروز جنگ داخلی در لبنان و متوقف شدن روند تعدیل صلح 

بران آمریکا و متحدانش آمیز اوضاع عراق با برنامه هاي رهبران غرب سازگار باشد.  در هر حال،  این مطلب از اظهارات رسمی ره
بر نمی آید.  امیدواریم که آنها کشته شدن صدها هزار نفر را هم برنامه ریزي نکرده باشند.

البته  اهداف، راه کارها و گرایش هاي اخالقی مبارزان غربی راه دمکراسی می توانند گوناگون باشند و حتی دچار تکامل عجیبی 
شد، باید فهمید که خاور میانه براي ایاالت متحده کالیفرنیا نیست و براي اتحادیه اروپا بشوند. ولی همانطور که در فوق اشاره

نقش یونان را بازي نمی کند. این منطقه دورافتاده با منافع  شهروندان آمریکا و اروپا  تقریباً ارتباط برقرار نکرده و امنیت ایاالت 
ازات ژئوپلتیکی در کار است. ولی رفتار  متحدان محلی واشنگتن و بروکسل متحده و اروپا را تهدید نمی کند.  فقط مسأله امتی

(و در واقع اورشلیم) که  رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و ملک عبداهللا پادشاه اردن بدون تردید  در میان آنها  به 
حساب می آیند، حد اقل از نظر اصول عقل سلیم قابل درك نیست.
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آینده خاور میانه. ایاالت متحده به ایران تکیه خواهد کرد
حیدر جمال

ایاالت متحده تصمیم بر ایجاد تغییرات ریشه اي در خط سیاست خارجی خود 
تن به مقاومت شیعیان در جهان اسالم در خاور میانه را اتخاذ نموده است. واشنگ

و به تهران به عنوان قدرت اساسی منطقه اي که جاي هر سه کشور مصر، ترکیه 
و عربستان را خواهد گرفت، امید بسته است. ایاالت متحده در آینده نزدیک 
مجبور خواهد شد از شر اسراییل و عربستان سعودي، متحدان اساسی خود که 

اند، رها شود. آمریکا در صورت به دست آوردن ایران شدهبه بار سنگینی تبدیل
تواند باالخره در به عنوان شریک راهبردي جدید خود در منطقه خاور میانه می

مسأله اساسی ژئوپلتیکی خود تمرکز بکند و آن چین و روسیه است. 

مقاومت شیعیان در مبارزه جاري مسلمانان با عناصر مختلف نظام جهانی و قبل 
اند، به طور روز افزون وارد هایی که در جهان اسالم بر قرار شدههمه با رژیماز

شود. تحوالت خونین در سوریه و امواج بی ثباتی که مصر و پیش صحنه می
نوردند، سلفیون جهادي را همچنان به عنوان پیشگامان شور و مغرب را در می

ته است ولی در آینده نزدیک رویارویی مستقیم و بی پرده بین شیعیان شوق اسالمی در مرکز توجه افکار عمومی جهان نگه داش
هاي گروهی شهرت القاعده و شعب آن را کمرنگ بکند. مبارزه شیعیان هاي سلطنتی شبه جزیره عربستان باید در رسانهو رژیم

بت و پایدار) شده است، دوباره و ایستایی (حالت ثادر پی مرحله چندین ساله انجماد انقالب اسالمی ایران که وارد حالت هم
به عامل کلیدي عصر حاضر تبدیل خواهد گردید.1979حتی به اندازه بیشتر از سال 

شود؟ این امر چند علت خارجی و داخلی دارد. علت داخلی و کامًال فنی این است که تعداد چه چیزي باعث این تحول می
رسد چرا که همه مذاهب تشیع در مجموع حد شیعیان در جهان بیشتر است. در وهله اول این ادعا پوچ و بی معنی به نظر می

لی بهتر است که میزان افراد داراي شور و شعف دینی در محیط سنی و شیعی با گیرند. وامت مسلمان را در بر می%20اکثر 
طلب محسوب توانند جهادها فقط دهها هزار نفر از صدها میلیون مسلمان میهم مقایسه شود تا روشن گردد که در میان سنی

ران تقریباً همه آحاد ملت را به مبارزه شوند در حالی که در میان شیعیان این تناسب اصوالً متفاوت است. انقالب اسالمی ای
اي مخوف هبردند، تقریباً با دستان غیر مسلح جلوي لشگرجلب کرد. بعد از آن شیعیان ایرانی که در حالت محاصره به سر می

نسانی اها را قلع و قمع نمودند. قیام شیعیان عراق نیز در واقع از پشتیبانی تمامی منابعتانکی صدام حسین را گرفته و آن
توانند در میان شیعیان فعال به حساب آوردهپیروان تشیع استفاده کرد. لذا اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان اهل تشیع می
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دهند، وزنشان از چهار پنجم باقی مانده مسلمانان بیشتر امت مسلمان را تشکیل می%20شوند. به همین علت شیعیانی که 
است.

و شعف دینی بین دو جریان اساسی اسالم با نقش شیعیان در جهان اسالم و در تاریخ اسالم ارتباط این تقسیم نابرابر شور 
هند درا تشکیل می»دسته کوچکی«دارد. نقش آنها، نقش گروه تحت تعقیب در ازاي حقیقت است. شیعیان در داخل اسالم 

آورند که این مفهوم با رسالت اخروي الهی فرد فرد میرا به وجود آورده و به اهتزاز در »مستضعفان«که در درون خود پرچم 
آور، ها بعد تراژیک زندگی یک چیز شکدهند که از نظر آنمسلمانان مطابقت دارد. بخشی از امت را مؤمنانی تشکیل می

واي محتدهند که بعد تراژیک زندگی رااي و در مجموع مطرود است در حالی که بخش دیگر امت را کسانی تشکیل میحاشیه
دانند.ایمان می

این توان بالقوه مشارکت پر شور و شعف هر مسلمان اهل تشیع در تحوالت دراماتیک تاریخ اسالمی که از همان ابتدا وجود 
یعنی پیروي از مجتهد به عنوان مرشد روحانی، ساختار بندي شده و به سرمایه معنوي »تقلید«داشته باشد، از طریق اصل 

ت. در تشیع روحانیت نهادینه شده و به حکم ایدئولوژي خاصی که در طول تاریخ در چارچوب مذهب جعفري تبدیل گردیده اس
ها در خدمت سالطین، امرا و سپس دهد که بر خالف علماي سنی که طی قرنشکل گرفته است، طبقه سیاسی را تشکیل می

ها بودند، استقالل دارد. رؤساي جمهوري

ساله 500شناختی عظیمی زده است. در طول تاریخ ین نظر به جماعت سنی خاور میانه لطمه رواناسالم دولتی عثمانی از ا
خالفت عثمانی بوروکراسی روحانی جیره خوار دولت به وجود آمد که مسلمانان تا قبل از جنگ جهانی اول با آن مبارزه 

بله نیروهاي زنده امت مسلمان با نظریه جعلی که هاي بارز مقاکردند. جنبش وهابی و جنبش مهدوي سودان، هر دو نمونهمی
»یجرم بحران«سلفیت موفق نشد به آن –باشند. ولی حتی وهابیت وجود داشت، می»الباب العالی«در حدود »اسالم«به نام 

ان ل ایمدهند از مسایشناختی و فکري اکثریت مردمی را بر هم بزند که همیشه ترجیح داده و میبرسد که نیروي جبر روان
هاي تصوفی بگریزند.واقعی به فضاي خودویژه طریقت

بدون تردید اقشار باالي روحانیت شیعه با باشگاه سنت گراي جهانی به خصوص در کشورهاي اروپاي غربی پیوندهاي تنگاتنگ 
بلکه یاسی در فرانسهو عمیقی برقرار کرده اند. همین جنبه قضیه براي امام خمینی در مرحله تبعید وي نه تنها پناهندگی س

امکان سازماندهی و هدایت جریان مبارزه علیه شاه در داخل ایران را فراهم کرد (یادآوري می شود که علی شریعتی، نظریه 
پرداز نامدار انقالب اسالمی در بریتانیا پناهنده شده بود. رهبران روحانی برجسته تشیع عراق که از دست صدام فرار کرده بودند، 

بردند). حمایت باشگاه سنتگرا که فعالً مستور و پنهانی است، در میان عواملی که به حفظ ثبات نسبی پیرامون به سر میهمانجا 
هاي آمریکایی و اسراییلی ایران و ممانعت از آغاز جنگ علیه ایران در طول عمر یک نسل تمام (که طی این مدت شاهین

اهمیت قابل توجهی دارد.دیدند) مساعدت کردند، همیشه خواب آن را می

با این وجود، محافل عالی روحانی اهل تشیع و باشگاه سنت گرا به لحاظ دستور کار سیاسی و دینی خود با هم تفاوت اساسی 
د. امروز دهدارند. همین امر علت موقعیت متضاد ایران را که در معادالت ژئوپلتیکی جهانی جایگاه بی نظیري دارد، تشکیل می
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هر از»الییک«ساالري در آنجا برنده شده و روحانیت به عنوان طبقه سیاسی بدون حکام ا کشوري است که مذهبایران تنه
نوعی که باشند، مسئولیت در قبال اداره امور کشور را بر عهده خود گرفته است. این وضع از یک سو، باعث دلتنگی بعضی 

که »هاي بستهمبارزه گروه«شود و از سو دیگر، با عنایت به اصل میمحافل نخبه روحانی و اشرافی غرب براي دوران گذشته  
مانند سابق به قوه خود باقی است، مذهب ساالري ایرانی، چالشی مستقیم براي هر گونه نظام سلطنتی موروثی و قبل از همه 

باشد.در کشورهاي شبه جزیره عربستان می»اسالمی«پادشاهی هاي 

از نظر انتظار ظهور حضرات مهدي و عیسی (علیهما السالم) تضاد باز هم شدیدي تري به وجود گرایش اخروي روحانیت شیعه
کند آورد. این اصل که جزء الینفک جهان بینی شیعی را تشکیل می دهد، براي غرب سنت گرا، سد و مانع بزرگی ایجاد میمی

است که طبق روایت الماهاي بودایی »شامباال«زیرزمین از »امپراطور کاالچاکره«زیرا غرب سنت گرا بیشتر در انتظار خروج 
.»اسالم را مغلوب کرده و نخبگان سنت گراي بشریت را به عصر طالیی باز گرداند«تبت باید 

هاشم حاکم بر اردن، متحدان بالفصل سنت گرایان غربی (به خصوص هاي سلطنتی کشورهاي حاشیه خلیج فارس و آل خاندان
واي شد ولی بعد از آنکه عبدالعزیز پیشهاشم اداره میمحافل نزدیک به پادشاهی بریتانیا) هستند. زمانی عربستان هم توسط آل

ه را که از قوم و خویشان حاکم فعلی اردن بود، بیرون راند، در عربستان خاندان آل شریف مک1928قبایل وهابی نجد در سال 
ها همانند هر تازه به دوران بیش نیست. سعودي»تازه به دوران رسیده«سعود به وجود آمد که از نظر همسایگان سلطنتی آن 

رسیده دیگر محکوم به گرایش آمریکایی هستند.

سلطنتی حاکم بر دنیاي قدیم (اروپا) مطرح شد. آمریکا از همان –نوان مخالف نظم جهانی مذهبی ایاالت متحده در تاریخ به ع
عنی آن جمعیت ی»نطفه ایاالت متحده«ابتدا تکیه گاه و قلعه لیبرالیسم پروتستانی و ماسونی و در واقع لیبرالیسم مذهبی بود. 

کرد که این نه فقط بیان مجازي محسوب می»آتالنتید جدید«را تکامل یافت، خود»یانکی«اولی که در آینده به امپراطوري 
آن بود.»ماتریکس«بلکه افسانه شکل دهنده اساسی تمدن آمریکایی و به اصطالح 

برنده این مبارزه شده و اروپا را به خود 1945کرد و در نهایت امر در سال ایاالت متحده در طول تاریخ خود با اروپا مبارزه می
نمود. اسالم همزمان با مرحله تاریخی موجودیت دولت آمریکایی در حالت خواب عمیق قرار داشته و نه عامل مستقلی وابسته

که واشنگتن وارد صحنه جهانی شد، 19بود و نه چالش براي واشنگتن. خالفت عثمانی که معرف اسالم به جهان بود، در قرن 
ایاالت متحده تنها زمانی با مشکل روبرو شد که اروپاي استعمارگر اشرافی که در را دارا بود. »انسان بیمار اروپا«لقب مشکوك 

کرد، ناگهان خودش شکسته خورده و اشغال گردید. لغو نقش اروپا به عنوان هم آن زمان جهان اسالم را به نحوي کنترل می
اي خفته امت مسلمان را بیدار کرد. همانا ، مانند ضربه رعد و برق شدید نیروه»روشنگر جهانی«و هم »ژاندارم بین المللی«

در پی آن تحوالت بود که اسالم به چالش براي امپراطوري آمریکایی تبدیل گردید که ابتدا به صورت چالش ژئوپلتیکی (به 
خیر و روابط با اتحاد شوروي) و سپس به صورت چالش معنوي و عقیدتی در آمد.لحاظ نظارت بر مناطق نفت

به این نتیجه 1990هاي هاي چندگانه در جهت استفاده از عامل اسالمی به نفع خود، اوایل سالر پی تالشایاالت متحده د
هاي همکاري بیشتر است. در میان مزایا، احتمال استفاده از اسالم رسید که خطر ناشی از آن از مزایاي جزئی در بعض زمینه
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شد. ولی همکاري بالقوه اسالم با اروپا که در آینده به در نظر گرفته میرادیکال به عنوان ابزار بازدارندگی از روسیه و چین
داد، از نظر آمریکا مهمترین نقطه ضعف عامل اسالمی بود نخبگان سنتگراي قاره شکست خورده امکان از زانو بر خاستن را می
گرانه اسراییل و جمعیت یهوديبر توان البیهراس و با اتکا (آمریکا از طریق تأمین مالی احزاب افراطی راست ملی گراي اسالم

کشورهاي اتحادیه اروپا براي ممانعت از نزدیکی روابط بین اروپا و اسالم تالش زیادي کرده بود ولی این دو عامل بیش از حد 
حل و فصل شود).ها نهایتاًاي بودند تا مسأله به دست آنضعیف و حاشیه

سپتامبر (و در واقع، مدت 11در شرایط مبارزه در چند جبهه قرار گرفت. بعد از حوادث ایاالت متحده در نتیجه این تحوالت 
ها قبل از آن) جهان اسالم به محور اساسی و آشکار مبارزه تبدیل شد. ولی در همان حال رویارویی غیر علنی بین ایاالت متحده 

رد. واشنگتن در جهان اسالم دو محور مبارزه داشت: از کروسیه رشد می–چین و آمریکا –و اروپا و نیز تنش در خط آمریکا 
کند و از سوي ها براي محدود کردن حق حاکمیت خود برخورد شدیدي مییک سو، جمهوري اسالمی ایران که با همه تالش

بدیگر، جنبش چندین چهره جهادي اعم از طالبان تا اسالم گرایان سومالی. سرنگونی رژیم صدام حسین، این شخص منصو
هاي خودکامه ضد اسالمی مبارك، قذافی و دیگران شد، هاي رژیمشده توسط آمریکا که پیش در آمدي بر سلسله فروپاشی

ها تبعات بلندمدتی به وجود آورده است. آمریکا در نتیجه این اقدام اشتباه بزرگ راهبرد آمریکا در منطقه بود که براي آمریکایی
رایی غیر از عربستان سعودي ندارد.در فضاي اسالمی شریک بی چون و چ

ولی رژیم سعودي مشکالت زیادي دارد. در داخل این کشور مخالفان نیرومند سنی و شیعه وجود دارند که البته در حالت 
برند یا مجبورند مهاجرت نمایند. ذخایر نفت که عربستان سعودي را به بازیگري سیاسی سطح جهانی تبدیل مخفی به سر می

آمیز از آب در آمد در حالی که امکانات این کشور براي افزایش تولید نفت محدود است. خاندان اغراق%40به میزان کرده بود،
هاي وابسته به بریتانیا (قطر، امارات و عمان) رقابت کند که رهبري آل سعود دچار تفرقه داخلی شده و مجبور است با پادشاهی

کشانند. در قسمت جنوبی شبه جزیره عربستان، در یمن مبارزه مسلحانه گسترده سلفیان سیاسی آن را به چالش می–مذهبی 
نماید. در این شرایط (جهانی) جریان دارد که در حد زیادي توجه مسئولین نظامی سعودي را به خود جلب می»نظام«علیه 

ل ، ایفا کند. نیروهاي آ»شکندکاهی را که گرده شتر را می«واند نقش تچالش شیعی در امتداد حدود شبه جزیره عربستان می
جمعیت %82سعود تا کنون بحرین، کشور کوچک ولی داراي اهمیت راهبردي را اشغال کرده اند که اکثریت معترض اهل تشیع 

ها، نیسیاسی شیعیان و سکنند. پیمان هاي مقیم بحرین نیز از شیعیان پشتیبانی میدهد! بخشی از سنیآن را تشکیل می
اند.کابوس همیشگی براي حاکم عربی است که به اتحاد با نظام جهانی امید بسته

نامگذاري شده است) نظم خاور میانه را که بعد از جنگ جهانی »بهار عربی«هاي گروهی غرب (که در رسانه»بیداري اسالمی«
1945بود، به ویرانه تبدیل کرد. سطح نفوذ آمریکا در منطقه از سال دوم طی مدت زیادي و با خونریزي فراوانی برقرار شده 

به بعد هرگز تا این حد پایین نبوده است. اسراییل خود را به بن بست سیاسی رانده و به دولت منفوري تبدیل شده است. 
ورهاي ماتیک توسط بزرگترین کشامکانات البی آن در اروپا در واقع از بین رفته است که فراخواندن بی سابقه نمایندگان دیپل

ون رساند. آن دسته از جهادیاتحادیه اروپا به نشانه اعتراض به شهرك سازي یهودي در کرانه باختري، این واقعیت را به اثبات می
اره دها امید بسته بود، کمتر از حد انتظار قابل اکه تحت تأثیر رژیم سعودي قرار داشتند و ایاالت متحده به استفاده از آن
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هاي اسالمی مخالفان مسلح سوریه این واقعیت را به اثبات هستند که عدم شناسایی ائتالف ملی جدید سوریه توسط گروه
رساند. رقابت بین قطر و عربستان سعودي در این محیط، همه تالش هاي ایاالت متحده در جهت یکپارچه کردن نیروهاي 

گذارد.سلفی تحت نظارت خود را عقیم می

کند، تصمیم گرفت در خط سیاست خارجی خود ین شرایط باراك اوباما که دوره دوم ریاست جمهوري خود را شروع میدر ا
در خاور میانه به طور اصولی بازنگري کند. متحدان دیرینه اي چون اسراییل و عربستان سعودي، از برگ برنده مفید به بار 

کا هاي ویژه آمریخالص شد. فرار اطالعات از گزارش سرویسزدیک از شر آنناراحت کننده اي تبدیل شدند که باید در آینده ن
، در واقع تحلیل »قابل پیشبینی نیست2025تا سال «(از طریق هنري کیسینجر) مبنی بر اینکه موجودیت دولت اسراییل 

کارشناسی نیست بلکه یک نوع رهنمود عملی است.

شیعیان در کشورهاي حاشیه خلیج فارس را بررسی می کند که در این زمینه اکنون ایاالت متحده امکان اتکا بر مقاومت 
تواند از تجربه تعامل با اکثریت شیعه عراق استفاده نماید. برقراري ریاست شیعیان در بغداد و تبدیل شدن ایران به عامل می

که براي منفصل کردن اساسی نفوذ در خاك حریف سابق خود، مهمترین نتیجه جنگ عراق شده است. بدیهی است 
اند، باید در قالب روابط با ایران بازنگري اصولی کرد. باید از ادعاهاي بی معنی از هایی که به بار سنگین تبدیل شدهپادشاهی

ها را لغو کرد و به تهران به عنوان قدرت اساسی منطقه اي جایگزین مصر، ترکیه و اي ایران دست کشید، تحریمبرنامه هسته
شود. سعودي متکی شد. اوضاع سیاسی داخلی ترکیه به علت مداخله ناموفق در امور سوریه خطرناك و بی ثبات میعربستان

مصر به علت تفرقه اجتماعی از بازي خارج شده است در حالی که ضرورت رهایی از آل سعود براي باراك اوباما روشن است.

رت شیعیان بر حرمین یعنی مکه و مدینه دو شهر مقدس براي جهان مسأله این است که با زوال این پادشاهی برقراري نظا
اسالم، تقریباً اجتناب ناپذیر خواهد شد. و بالتبع، این تحوالت دور طرح سلفی خالفت که محافل سنتگراي اروپا و به خصوص 

که ي نفوذ شکل خواهد گرفتکنند، خط بطالن خواهد کشید. در خاور میانه ترکیب جدید بردارهابریتانیا از آن پشتیبانی می
تواند با خیال راحت در مسأله چین و روسیه تمرکز بکند.ایاالت متحده در پی این تغییرات می
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القاعده، مهم ترین حربه غرب در رویارویی خاور میانه است 
آنتون یفستراتوف

باراك اوباما طی فرمان ویژه اي به سازمان سیا  دستور داد  شبکه 
در راه «تروریستی بین المللی  القاعده را   براي مبارزه جهانی 

آماده و مسلح بکند.  در نتیجه این اقدامات، مبارزه  در این »دمکراسی
سیاسی بیش از پیش به  عرصه روابط  –منطقه از رویارویی اجتماعی 

به عقیده شماري از کارشناسان و .مذهبی و بین قومی منتقل می شود
صاحب نظران،  القاعده که در نتیجه از دست دادن اسامه بن الدن رهبر 

خود تضعیف شده، تحت نظارت سرویس هاي ویژه آمریکا قرار گرفته است که غرب بدین وسیله  سالح موثر ولی  
یکی از مظاهر و اثرات استقالل تروریست هاي عضو 2011سپتامبر 11متر کنترل شده را به دست آورد.  فاجعه ک

این  شبکه بود.    واقعاً نمی توان حدس زد این دفعه چه خواهد شد.

آسایی شده اوضاع سیاسی منطقه خاور میانه و تعدادي از کشورهاي شمال آفریقا در ماه هاي اخیر دستخوش تغییرات برق
است. عامل دینی  در پی مرحله نسبتاً طوالنی غیر مذهبی  در زندگی رژیم هاي این منطقه به سرعت وارد عرصه سیاست شد.  
منظور ما اسالم گرایی رادیکال است که  پیروان آن بدون تردید در گذشته نیز هم در مصر حضور داشتند و هم در لیبی و 

اخوان «ن کشورها در حالت نیمه مخفی به سر می بردند.  و حاالت اوضاع تغییر کرده است.  سوریه ولی طی دهها سال در ای
که یکی از بارز ترین سازمان هاي سیاسی  اسالمی جهانی است، نه تنها برنده انتخابات  مجلس در مصر انقالبی »المسلمین

جمهوري مصر برساند.  همین سازمان که زمانی در سوریه شده بلکه موفق گردید یکی از اعضاي سازمان خود را به مقام ریاست 
تمامًا قلع و قمع شده بود، اکنون یکی از مهمترین دسته هاي مخالفان متحد این کشور است که با اسلحه در دست علیه بشار 

اند.اسد رئیس جمهور سوریه قیام  کرده

رناك ترین، رادیکال ترین و کارآمد ترین ولی بدون شک و تردید، شبکه تروریستی بین المللی القاعده  خط
نظامیان این سازمان در سرنگونی وارد صحنه سیاسی شد.  همانا شبه»بهار عربی«نیرویی است که به برکت 

در شرایط جاري شبه نظامیان القاعده  مهمترین عامل بی ثباتی اند.سرهنگ قذافی در لیبی نقش کلیدي را ایفا کرده
وریه هستند.  حتی  دوآتشه ترین طرفداران دمکراسی سعی نمی کنند  شرکت اعضاي شبکه تروریستی موریتانی، یمن و س

در سوریه را نفی کنند. دولت ایاالت متحده به صورت باز و آشکار مراتب  نگرانی خود را »برقراري دمکراسی«بین المللی در 
ي رسمی سخنگو»  ویکتوریا نولند«ریه ابراز می کند. حتی از رشد نفوذ این سازمان تروریستی اسالمی در صفوف مخالفان سو

وزارت امور خارجه آمریکا  مجبور شد به حضور شبه نظامیان القاعده در کشور اعتراف نماید.
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در گذشته اطالعات درباره حضور اعضاي شبکه تروریستی بین المللی مذکور در صفوف  نیروهایی که با بشار اسد مبارزه می 
خود مخالفان (آنها بدین وسیله جامعه جهانی را ترسانده و از آن  کمک مکمل مالی و نظامی درخواست می کنند، توسط 

نمودند) و هوشیار زیباري وزیر خارجه عراق اعالم می شد در حالی که  خبرگزاري فرانسه  قطعات مستند ویدیویی این واقعیت 
سط خود قیام کنندگان تهیه شد، می توان درباره برقراري دولت اسالمی را به سراسر جهان ارائه داد.  در قطعه ویدیویی که تو

در خاك سوریه اظهارات قابل توجهی شنید.

از  شریک شدن تروریست ها در مبارزه در راه دمکراسی »جهان متمدن«معنی ندارد که مطلع بودن  تمام بنابراین،  
ولی اگر درباره نخبگان غربی صحبت کنیم، این تنها مسأله مطلع بودن نیست...  سوریه اولین دولتی نیست که نفی شود.

القاعده آنجا دوشادوش دشمنان سابق  جبهه گیري می کند. قبل از آن در لیبی تجربه  همکاري  سازنده و با موفقیت طرفین 
باراك اوباما رئیس 2011با تروریست ها تعامل می کرد. در ماه مارس سال حاصل شده بود.  دولت آمریکا به طور تقریباً رسمی 

راد ها افاجازه داد قیام کنندگان لیبی را مسلح و آماده بکنند. در میان آن»سیا«جمهور آمریکا طی سندي به افسران سازمان 
این سازمان جناح القاعده در شمال آفریقا هم بودند. عنوان سازمان نباید کسی را گمراه کند زیرا»گروه رزمی اسالمی لیبی«

این سازمان  عضو شبکه تروریستی بین المللی  شد. حتی ذکر شدن این سازمان جنگی در فهرست 2007باشد. در سال می
دهاي تروریستی که سازمان ملل تدوین کرد، مانع از همکاري آمریکا با این گروه نشد. اگر  به یاد اینکه چه کسی خوسازمان

در افغانستان را ساخت، بیفتیم،  این تجربه تعامل سرویس هاي ویژه و »مکتب الخدمات«القاعده و جنبش قبل از آن به نام 
دولت هاي غرب با تروریست ها  حتی وزین تر از برداشت اولیه به نظر خواهد آمد.

اي بودند؟ با هم دشمنان قسم خوردهچه چیزي باعث از سر گیري  همکاري بین طرفین شد که در گذشته نه چندان دور
بعضی کارشناسان اظهار عقیده می کنند که القاعده که بر اثر از بین رفتن اسامه بن الدن رهبر سابق خود و نابودي 

ها در افغانستان و پاکستان به قدري تضعیف شده است که تحت نظارت دولت واشنگتن قرار گرفته است.پایگاه

درباره همکاري القاعده با دولت ایاالت متحده یا ریاست اتحادیه اروپا در سوریه در دست نیست. البته در حال حاضر  اطالعات
شکی نیست که  دیپلماسی آمریکایی و اروپایی  در عمل به  افزایش دامنه .  »آنها را از ثمرات آنها خواهید شناخت«

نهادن  مصرانه بر اعمال تروریستی را که توسط فعالیت القاعده مساعدت می کند.  غیر از آن نمی توان  سرپوش
نماینده » سیوزن رایس«و این در حالی است که مبارزان در راه برقراري دولت اسالمی  اجرا می شوند، توجیه کرد.

دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در شوراي امنیت این سازمان طی مدت زیادي همین کار را می کند.

را  هدف خود اعالم »یهودیان و صلیبیون«قاعده در سوریه چکار می کند؟ از سازمانی که  مبارزه علیه ولی ببینیم خود ال
کرده است، نمی توان انتظار توسل به روش هاي متمدنانه مبارزه را داشت. بر عکس، تروریست ها روش هاي مورد عالقه خود 

اند. اولین عملیاتی که به  شبه مانند  منفجر کردن غیر نظامیان، آدم ربایی و ارعاب مردم را به خاك سوریه منتقل نموده
نسبت داده می شوند (افراد سرویس هاي اطالعاتی آمریکا مانند جیمز کلپر بر این امر تأکید نمودند) قبل از نظامیان القاعده 

غیرنظامی بر اثر انفجارها جان باختند. عمل تروریستی که  بر اثر آن تنی چند 50رخ داده بود که 2011عید کریسمس  سال 
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داوود راجحه وزیر دفاع، آصف شوکت معاون وي، حسن الترکمنی رئیس یعنی-از  مسئولین  بلندپایه جمهوري عربی سوریه 
کشته شدند، اقدام بزرگ تروریستی بعدي این گروه شد. خانم –ستاد ضد بحرانی و هشام بختیار رئیس سرویس امنیت کشور 

ظامیان همچنین به رایس در شوراي امنیت سازمان ملل متحد از محکوم کردن همین عمل تروریستی خودداري نمود.  شبه ن
چند  واحد نظامی حمله کرده و بارها به ربودن مردم محلی دست زدند و اواخر ماه نوامبر  در خطوط لوله انتقال  گاز دیر الزور 

اند. باید مگاوات تولید می کنند از سوخت محروم کرده1500انفجارهایی به عمل آوردند که  نیروگاه هایی را که در مجموع 
اند. آنها در ماه نوامبر موفق شدند نیروگاه دتی است که نیروگاه ها به هدف مورد عالقه تروریست ها تبدیل شدهافزود که م

را که به کمک متخصصین روس بر  روي رود فرات ساخته شد و به تمام قسمت شمالی سوریه و از »تشرین«بزرگ برق آبی 
آورند.جمله به شهر حلب نیروي برق می دهد، به تصرف خود در 

همه این کارها از زاویه دید انسانی، اقتصادي و نظامی وحشتناك است.  ولی به جاي اینکه موازین اخالقی رفتار تروریست ها 
در حالی که در گیري مناقشه سوریه برسی نماییم. را مورد بحث قرار دهیم، بهتر است که تأثیر تالش هاي آنها  را بر جهت

سیاسی در کار بود،  اکنون  رویارویی بیش از پیش به عرصه روابط قومی و مذهبی -گذشته  رویارویی اجتماعی
در تابستان امسال  سرگئی الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و به دنبال او هیالري کلینتون وزیر سرازیر می شود.

تضادهاي مذهبی و قومی و حل و فصل این امور خارجه آمریکا بر همین امر تأکید کرده بودند. واقعیات عینی از  افزایش
تضادها و اختالفات با توسل به اسلحه حکایت دارد.  سوریه کشوري  چندین مذهبی است که  در آنجا مسلمانان اهل تسنن،  
پیروان مذهب شیعه اثنی عشري، شیعیان علوي و پیروان تعدادي از مذاهب مسیحی زندگی می کنند. القاعده که پیرو  

ژي سلفی (وهابی) است، به صورت هدفمند همه مخالفان اعتقادات خود را از بین می برد. به عنوان مثال، در ماه می ایدئولو
در سوریه زوار شیعی لبنانی ربوده شدند که قبل از آن بارها براي زوار ایرانی از این اتفاق ها افتاده بود.  واقعیت 2012سال 

از مقدسات  مهم براي شیعیان وجود دارد که توسط معماران ایرانی به یاد نوه این است که در سوریه مسجد زینب، یکی
نفر لبنانی و ده ها نفر ایرانی ربوده شدند که این واقعیت اثبات 11حضرت محمد (ص) احداث شد.  در نزدیکی این مسجد 

روحانیون این مسجد یورش برده و شده است. شبه نظامیان سلفی پیروان محلی این مسجد را کشته و می ربودند. آنها  به
اند.ساختمان مسجد را مورد گلوله باران و هجوم قرار داده

از ربوده شدن صدها نفر مسیحی در نزدیکی شهر »سانا«مسیحیان هم در امان نیستند. در تابستان سال جاري خبرگزاري 
عنی پایان مسیحیت خاور میانه خواهد به عقیده بعضی کارشناسان، پیروزي مخالفان سوري به محلب اطالع داد.  

شد که سوریه و کشور همسایه لبنان تکیه گاه آن هستند.

گفتنی است که  همه افراد مذکور به مبارزه سیاسی بین اسد و مخالفان ربطی ندارند.  حتی ادعاهایی که ایرانیان ربوده شده 
بودند، تا کنون به اثبات نرسیده است. بحث درباره »اهللاحزب«عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی  و لبنانیان عضو  جنبش 

نفر از ساکنان یک روستاي مسیحی نشین در سوریه  که در میان آنها زنان و کودکان بودند،  به گروه هاي 150وابستگی  
این شیوه عمل آشکار گروهک هاي سیاسی معنی ندارد.  همه حرکت ها علیه این افراد فقط و فقط  علت مذهبی دارد.  
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افراد این سازمان در کشور همسایه عراق همین نوع اعمال را تجربه تر، القاعده است.رادیکال سلفی  و به عبارت دقیق
اند. کرده

در سوریه عالوه بر عامل دینی، عامل قومی هم به بازي گرفته می شود.  در این جمهوري عربی عالوه بر عرب ها،  جمعیت 
بزرگ کردي و نیز  ارامنه، آشوري ها و دیگران زندگی می کنند.  ولی تالش غرب براي روبرو ساختن دمشق با مسأله خود 

میلیون  کرد ترکیه تابعیت 2,5مختاري کردي براي غرب تبعات ناگهانی داشت.  بشار اسد طی گذشت هایی به کردها، به 
ودمختاري به آنها اعالم نمود.  در نتیجه این اقدام،  نمایندگان  حزب متحد سوریه را داد و آمادگی خود را براي واگذاري خ

دمکرات کرد که جدیداً در سوریه با شوراي ملی کردها متحد شد، به بیرون راندن   مبلغین اندیشه هاي سلفی از مناطق خود 
»اندوست«ولی باید فهمید که آشکار شدند. پرداخت. آنها در حلب با ارتش آزاد سوریه و  سربازان مزدور خارجی آن وارد نبرد

هاي خود برابر راندن سوریه به سمت رویارویی بین قومی دست نخواهند غربی سوریه به احتمال قوي از تالش
کشید.

ه شود.  ولی این همکاري در آیندبا عنایت به واقعیات فوق الذکر  فایده القاعده براي مسئولین آمریکایی و اروپایی آشکار می
چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ آیا سلفیان با برنامه هاي غربی بازسازي سوریه و کشورهاي دیگر خاور میانه بعد از جنگ 
موافق هستند؟ براي پاسخ دادن به این پرسش کافی است به کشور لیبی نگاهی بیاندازیم که آنجا قصد داشتند با سرنگونی 

برد و قتل اخیر راتیک برقرار نمایند. این کشور در حالت هرج و مرج به سر میمعمر قذافی رهبر خودکامه سابق، دولت دمک
سفیر آمریکا و سه همکار وي در پی انتشار فیلم توهین آمیز درباره حضرت محمد (ث) در اینترنت، نشانه آشکار شکست تالش 

اي خارجی را به خاطر یک اثر سینماییهاي اصالح طلبان غربی شد. مشکل بتوان دولت دمکراتیکی را تصور کرد که آنجا سفر
به قتل برسانند. در مورد سوریه باید گفت که القاعده در این کشور برنامه هاي خود را پنهان نمی کند که این برنامه ها با 

ر کرد.  شدیدگاه مخالفان محلی و غربی بشار اسد سازگار نیست.  ما در فوق  نوار ویدیو را ذکر کردیم که خبرگزاري فرانسه منت
ولی این تنها مورد نگرانی نیست. ایمن الظواهري  رئیس شبکه بین المللی تروریستی هم  بهانه اي براي نگرانی بیشتر ایجاد 

حریص در «کرد. وي ضمن تفسیر  فیلم کذایی ضد اسالمی  نه تنها قاتالن سفیر آمریکا در لیبی را انسان هایی  درستکار و 
اخوان «ز جهاد علیه ایاالت متحده دعوت نمود. جالب توجه است که محمد بدیع  یکی از رهبران دانست بلکه به آغا» ایمان

نیروي اساسی در مبارزه براي برقراري »اخوان المسلمین«به همین کار دعوت کرد. یادآوري می کنیم که »المسلمین
دمکراسی در سوریه می باشد.

ار این ببراي غرب به سالح موثر ولی خوب کنترل نشده اي تبدیل شده اند.بینیم، تروریست ها همانطور که می
یکی از عواقب  این استقالل 2001سپتامبر سال 11اول نیست که سازمان القاعده از زیر کنترل خارج می شود.  فاجعه 

ند.  ی توانند هر چیزي اختراع کنسازمان القاعده شد.  مشکل بتوان گفت اآلن ممکن است چه اتفاقی بیفتد زیرا تروریست ها م
ولی در حال حاضر اطالعات معینی درباره رفتار القاعده در اروپا در دست هست.  الکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان فدرال 

سوزي هاي جنگلی که در تابستان سال جاري  تمام امنیت اظهار داشت که شبه نظامیان شبکه تروریستی بین المللی در آتش
در سایت هاي افراطیون باعث این »جهاد جنگلی«وپا را فرا گرفته بود، دست داشتند. فراوانی اطالعات درباره روش هاي قاره ار
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را علیه »هزار ضربه سوزن«گیري شد.  رئیس سازمان ضد جاسوسی روسیه می گوید که القاعده از این طریق راهبرد نتیجه
کشورهاي غرب عملی می کند.

تروریست ها را با پوست و جان خود »دست سنگین«یاالت متحده و اتحادیه اروپا در خاور میانه ضربات تا کنون متحدان ا
شبه نظامی عضو القاعده سعی کردند خود را از مرز سوریه به خاك اردن برسانند 11اند.  در ماه اکتبر  گروهی از احساس کرده

که یک سرباز اردنی در این درگیري مرزي کشته شد. همه متخلفین دستگیر شدند. مقامات نظامی اردن پیش آنها اسلحه، 
گذشته از آن طرح مفصل اعمال تروریستی در خاك شف کردند. مواد منفجره، چند تفنگ و حتی گلوله هاي توپخانه ک

کشور با فهرست اهداف نیز به دست آمد. این اهداف بالقوه شامل نمایندگی هاي دیپلماتیک خارجی و مراکز 
بازرگانی بودند.

ه منظور اروپا بسلفی  که توسط دولت آمریکا ساخته شده و اکنون توسط آمریکا و اتحادیه» فرانکنشتاین«غول وحشتناك 
سرنگونی دولت اسد به کار گرفته می شود، به متحدان خود چشم دوخته و به اعمال علیه آنها دست زده است. و ما فقط می 
توانیم امیدوار باشیم که نخبگان غربی خطرناك بودن این گونه استفاده از تروریسم بین المللی به نفع خود را درك نمایند. 

می رود که آنها خیلی دیر این واقعیت را درك کنند.متأسفانه، خطر زیادي
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در قفقاز» خطر ایرانی«حقیقت و دروغ درباره 
والدیمیر اونیشنکو

منافع ایاالت متحده در قفقاز جنوبی شامل همه چیز اعم از  مسایل امنیت، انرژي، 
راي صدها میلیون دالر بکراسی شده است. وگسترش دماتوسعه اقتصادي و حت

کمک نظامی به گرجستان و آذربایجان  اختصاص یافته است که بخشی از این پول 
اطالعاتی و تخریبی  نه تنها علیه ایران و ارمنستان بلکه علیه هايبراي فعالیت

خرج می شود.  گرجستان و آذربایجان  نیز جمهوري هاي  شمال قفقاز روسیه 
به منظور گاه راهبردي  تبدیل شده و در صحنه قفقاز تکیه دو بیش از پیش به 

براي آنها نقش  فوق العاده مهمی در نظر ،عملیات جنگی خاور میانه بزرگاجراي 
ایران با  برابر آمریکا دريراهبردسیاست گرفته شده است.  بدیهی است که ادامه 

نقشه دو ، تنگ تر کردن حلقه محاصره راهبردي پیرامون روسیه و متحدانش
که  بر آتش  حریق خاور میانه » ترفند هاي تحلیلی«.  لذا ظهور متفاوت هستند

فراهم می راروغن می ریزند و  انگیزه اي براي گسترش حضور آمریکا در قفقاز
آید.نمایند، امر بسیار خطرناکی به نظر می

ا،م.  کردمتعجبتبلیغاتی–ي اطالعاتی هاغوغاي ازبه ظاهر، مشکل بتوان مقامات رسمی تهران و ملت ایران را با دور جدید
ردازیم، گاهی از  بی اصولی و بی سوادي  کامل  پمیایرانبهمربوطموضوعاتپژوهشبهکهسیاسیمسایلکارشناسان

تحریم هاي  ضد ایرانی را شدت بخشد که  » ثیرات«همتایان غربی خود بهت زده می شویم.  یورش هاي سفارشی آنها باید 
در وبالگ اینترنتی  2012دسامبر سال 8بی فایده بودن این تحریم ها را به اثبات می رساند.  روز شنبه هاي موجود، تجربه

وفمعرنسبتاًنویسندهدوکوتاهمقاله،»جهانیهايچارچوب: روسیه–ایاالت  متحده «با عنوان پر طمطراق » صداي آمریکا«
.شددرج»قفقازبرايایرانیتهدید«صریحعنوانتحتواینتسریچاردوکوهنآریلهاينامبه

مدعی تجزیه و تحلیل کارشناسانه سیاست خارجی ایاالت متحده و مناسبات را متخصص و ، خوداینترنتیيویژهياین روزنامه
نامدار بایستی  حداقل خود را به  اند.  این نویسندگان .  در هر حال، خودشان این را اعالم کردهداندمیروسی–آمریکایی 
200ایران معرفی کنند.  باالخره جمع کلمات در القاب علمی آنها از حد وضوعوارد در میبه عنوان  کارشناسانشانخوانندگان

آنها تعدد گذشت.  با توجه به اینکه خواننده محترم می تواند اصل مقاله آنها را مطالعه کند،  حاضر نیستم همه القاب و درجا
ن می دانم.ارا بر شمارم که این کار را براي خود کسر ش
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یکایی عضو شوراي آمربه تنهایی آنها  احساس تعجب کردم که این نویسندگان که یکی از آنها  » روایت تحلیلی«ضمن مطالعه 
کایی آمریيملی سیاست عمومی و  اتحادیهيسسهوم؛بین المللی مطالعات راهبردي (لندن)يسسهوم؛مناسبات بین الملل

) و مرکز امنیت جدید آمریکایی PNSRپژوهشگر ارشد  طرح اصالحات امنیت ملی (هم و دیگري ، توسعه مطالعات اسالوي
)CNAS (خاص می شود، این است که این یطور تحریف کنند! آنچه که باعث تعجب،  چطور می توانند  واقعیات را ایناست

يهفرعی اروپایی و اورآسیایی کمیتيشورانگیز در برابر  کمیتهیطی سخنانبه تازگی » متخصصکارشناسان«ح به اصطال
ی مبنی بر وجود نفوذ بی ثبات کننده ایران در کشورهاي قفقاز جنوبی را به یامور بین المللی کنگره آمریکا سعی کردند ادعاها

اثبات برسانند.

میلیونی  صلح 75براي ایران، این کشور مستقل با جمعیت ،ریبی ایران در منطقه قفقاز بزرگادعاهاي مبنی بر فعالیت تخ
. ددهنمی{نشان} جو و زحمتکش، توهین آمیز است.  ولی ایران به این گونه یورش هاي لفظی  عادت کرده و به آنها واکنش 

هاي سابق ماوراي قفقاز شوروي و یعنی در جمهوريما » زیرشکمی نرم جنوبی«ولی  روسیه نمی تواند نسبت به آنچه که در 
دهد، بی تفاوت باشد.انجام می» تخریبی«گذرد و اینکه چه کسی آنجا  کار همسایگان کنونی ما می

وجود خطر و تهدید ایرانی در قفقاز را به اثبات ،در آن جلسه کنگره با ذکر کدام دالیل"واینتس"و "هنوک"ببینیم آقایان 
در واقع، هیچ واقعیت مستندي در دست نداشتند و مجبور شدند به جمالت پر سر و صداي تبلیغاتی  که اینها ند؟  اهرساند

ا تحلیل بدان پوشاندند.  هدف واضح آنهاي از شبههیچ محتواي تازه اي ندارند، بسنده کنند وهذیانی را بر زبان آورند که پوسته
فزاینده براي کشورهاي منطقه قفقاز از سوي ایاالت متحده، کشورهاي دیگر ناتو يول و مقصر خطرومعرفی ایران به عنوان مس

جهانی يکنند توجه جامعهجنگ اطالعاتی براي کارشناسان تازگی ندارد. در این راستا سعی میيو اسراییل  است.  این شیوه
یه ایران و چه بسا علیه روسیه (در مرزهاي را کور کنند و بر تدابیر مشخص و تمهیدات نظامی  پیمان آتالنتیک شمالی عل

گردد. یکی از  فعاالنهاي لفظی وقیحانه به ایران از همین زاویه دید روشن میجنوبی آن) سرپوش نهند. معنی و مفهوم یورش
».  کنندباشد، مردم عادي زودتر آن را باور میو بزرگتردروغ هر چه وحشتناك تر « تبلیغات فاشیستی قرن گذشته می گفت: 

سراسر دروراکنند که با کارگردانی ماهرانه  فاختراع میی جدیدیهاي سیاسی ضد ایرانی با پیروي از او دروغ هاطراحان فناوري
کنند!در کشورمان روسیه این حرف هاي پوچ را باور میاحتهمسفانه عده اياشوند.  متجهان پخش می

ضمن ریختن احت» شریک«آید، این است که  آن دو ولی آنچه که در مقاله مذکور کارشناسان آمریکایی جالب توجه به نظر می
محض ایقیایران، گاهی اشتباه کرده و درباره خود ایاالت متحده  حقدر رابطه بااثبات نشده اآشکار و قطعپراکنی خبري لجن

د کنسعی میاکنند که ایران  ثبات قفقاز جنوبی را متزلزل کرده و حتکید میالحن متکبرانه اي تنمایند. آنان که بامیءرا افشا
به نافهمان شیر و در واقعکنند که ایران بدین وسیله امنیت ایاالت متحده را تهدید می نماید! ید میاکتروریسم صادر کند، ت

کراسی وترویج دمانده  مسایل امنیت، انرژي، توسعه اقتصادي و حتکنند که  منافع آمریکا در قفقاز جنوبی دربرگیرفهم می
گردد که ایاالت متحده  طی بیست سال اخیر تالش زیادي کرده شود: معلوم میاست. در اینجا  یک واقعیت مهم فاش می

م ی  آمریکا هستیوال کرد که ما شاهد توسعه طلبواین منطقه مساعدت کند.  در این صورت می توان س» توسعه«است که به 
یا ایران؟



قفقازدر»ایرانیخطر«دربارهدروغوحقیقت18
.............................................................................................................................................................

» خطر«کنند که با بی میلی اعتراف می"واینتس"و "کوهن"کند؟ همسایگان قفقازي خود را با چه چیزي تهدید می،تهران
ت دهد.  واشنگتن آغاز ساخناشی ازایران بدان است که تهران تجارت با گرجستان، آذربایجان و ارمنستان را به خوبی توسعه می

زیرا این سازه به ،کندنیروگاه برق آبی در مرز ارمنستان با ایران بر روي رود ارس را به عنوان یک نوع چالش تلقی مییک 
، لطمه می زند.  خطر براي آمریکا همین از نظر آمریکا و متحدانشتحریم هاي اقتصادي بین المللی، این پدیده مقدس جهانی

هاي اند روابط بانکی با ارمنستان را گسترش دهد که این واقعًا براندازي همه تالشتوایران ناگهان مینظام سیاسیاست!  
کنند که نیروگاه رود ها به آذربایجان تلقین میدر جهت تحریک فروپاشی  مالی و ارزي ایران است!  آمریکایی» جامعه جهانی«

که  ه استاعتراف کرد"کوهن"دي است...  ارس، خطر مستقیم مرزي براي باکو است.  گویا این یک واحد نظامی راهبر
رسناك در فلوریدا را با این افسانه ت» کراسیوبنیاد دفاع از دم«نمایندگان کنگره در واشنگتن  و شرکت کنندگان درهمایش ویژه 

اوضاع توسط دولت ایاالت «که دادهاطمینان»آمریکاصداي«وبالگخوانندگانبهتمامجدیتباوترساندهایرانی–ارمنی 
».متحده رصد می شود

مطرح شد.  البته فرستادگان ناتو و اسراییل با وجود تالش » تروریسم  ایرانی«و باالخره برگ برنده تبلیغات آمریکایی یعنی 
خریبی بیت نیروهاي تهاي ویژه ایرانی براي ترهاي سرویسپایگاهفراوانی که به عمل آوردند نتوانستند در منطقه قفقاز بزرگ

را پیدا کنند. شبه نظامیان حزب اهللا یا حماس از نوار غزه را هم پیدا نکردند. ولی این امر چندان مهم نیست. به جاي آن 
به دست آمد که به سختی خود را از همه موانع گرجی به سفارت » وران ایرانیامشبیه به م«اطالعاتی درباره سه جوان متخلف 

هاي ویژه گرجستان مملو از مربیان آمریکایی هستند.  شود زیرا سرویس. این امر باعث تعجب جدي میبودندهاسراییل رساند
کید نماییم که  ایاالت متحده و بعضی کشورهاي ناتو بودند که تمهیدات گسترده ااگر درباره امنیت منطقه صحبت کنیم، باید ت

) را بر عهده داشتند 2008اوت سال 8(08-08-08ستانه حوادث اسفناك نیروهاي گرجی براي تجاوز به اوستیاي جنوبی  در آ
که بر اثر آن دهها حافظ صلح روس و صدها غیرنظامی کشته شدند.

بازداشت گروهی از مأموران«به صورت خشن و زمخت  حکایات مربوط به ،دوستان تبلیغات ناشیانه آمریکاییوقتی این  حقیقت
هاي هاي آمریکایی، شرکتنمودند که گویا این افراد اعمال تروریستی علیه کارخانهساختند و ادعا میدر آذربایجان را » ایرانی

نمودند،  انسان عادي با خواندن این ادعاها هاي اسراییلی و اعضاي برجسته جمعیت یهودي را تهیه مینفتی غربی، دیپلمات
هاي نظامی  بازداشت شدگان برگزار شده است؟  ولی این هها دادگاموهاي سرش بایستی سیخ شود. مگر در این جمهوري

واقعیت مسکوت می شود که  صدها میلیون دالر کمک نظامی به گرجستان و آذربایجان  اختصاص یافته است که بخشی از 
ی ان خرج مهاي شمال قفقاز روسیه و نه تنها علیه ایران و ارمنستآن پول براي  فعالیت اطالعاتی و تخریبی  علیه جمهوري

شود.   ایران نسبت به این موضوع بی تفاوت نمی ماند.

ذربایجان هاي  آوال کنم که آیا آنها حداقل یک بار به ایران سفر کرده و از  استانومایلم از نویسندگان  مقاله مذکور ضد ایرانی س
هاي آرام شهر زیباي باکو و آیا در خیاباناند؟ اي هستند، بازدید نمودهسحرآمیز و زیباي افسانهیشرقی و غربی که مناطق

اي درباره هاي پوچ و احمقانهاند زیرا اگر رفته بودند،  حرفاند؟  نخیر، آنها هرگز آنجا نرفتهشهرهاي دیگر آذربایجان قدم زده
م اهاي محض تودروغادعا  باناز حالت الییک آذربایجان باکو بر زبان نمی آوردند. تازه ای» مذهب ساالري ایرانی«انزجار 
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کنند.  قطعا چنین چیزي در کار نیست!  ایران در شرایط تبعیض قومی و زبانی زندگی میزبان ها آذري شود که گویا  میلیونمی
ایاالت متحده است که از دست سیاست قومی بسیار متعادل داخلی و سیاست خارجی سنجیده  ایران نسبت به هر یک از 

،افتد.  بدیهی است که دراین شرایطعنایت به سیاست خارجی هر کدام از آنها، به حالت جنون میجمهوري هاي قفقاز با 
آن در کار نیست.از يدیگريو هیچ گونه» اسالم گرایانه«فعالیت تخریبی 

دري انقالب اسالمی باعث شد که کشورشان و همسایگان قفقازي آن زرهبران ایران متوجه این واقعیت هستند که  پیرو
شوند.  طراحان غربی فناوري هاي ی متفاوت توسعه یابند ولی این کشورها به هیچ عنوان مانع از کار همدیگر نمییهاقالب

فقاز نه چندان دور هم به قهخواهند این واقعیت را ببینند و به رسمیت بشناسند. ولی اینجانب بارها و در گذشتسیاسی  نمی
بینانه درباره اوضاع این منطقه را با چشم خود  مشاهده کردم. دهها مقاله واقعهااین واقعیتيسفر کردم و هم به ایران و همه

ط موران ایرانی که توساهاي مشبکه«فاقد دالیل مستند مبنی بر اینکه » اطالعات موثق«نوشته شده است.  ولی به اصطالح 
، چیزي جز دروغ پردازي مخصوص  مخاطبان »قفقاز چنبره زده اندسپاه پاسداران انقالب اسالمی تربیت شدند، دور تمام منطقه 

ابله و زود باور نمی باشد.

. ندکردروشن–ولو  از زاویه ضد ایرانی -باالخره چشم ما را بر روي  تمایالت خط سیاست خارجی باکو  "واینتس"و "کوهن"
ست.  دهد که این امر باب طبع تهران نیمیادامهاسراییلوناتوه،متحدایاالتترکیه،باروابطتوسعهبهآذربایجانآنها،گفتهبه

ک یپسندید واقعا  می شد تعجب کرد. باالخره این کشور همسایه ایران به تدریج به اگر تهران این خط سیاسی خارجی را می
عملیات جنگی خاور میانه بزرگ براي آذربایجان و جهت شود در حالی که در صحنه قفقاز گاه راهبردي تبدیل میتکیه

گرجستان  نقش  فوق العاده مهمی در نظر گرفته شده است. همین امر و نیز حضور نیروهاي عظیم ناتو در افغانستان  منطقه 
است.قرار دادهرا در حالت انفجاري 

ي دریاي خزر را نادیده می گیریم (گویا  نویسندگان ایران برا» ادعاهاي خطرناك«درباره يمقالهاز ی یهاما آگاهانه  قسمت
هاي بزرگ آمریکایی هستند که دلشان براي آن می سوزد!) زیرا این ادعاهاي تبلیغاتی تا کنون  ما مقاله به فکر یکی از دریاچه

ها اییولی آمریک،استاند.  مسکو چند بار به واشنگتن گوشزد کرده است که این امر داخلی کشورهاي ساحلی خزررا خسته کرده
ه ست بیمداخله همچنان ادامه دارد. کافزنند. اینگویا گوش شنوا نداشته و مانند سابق این موضوع را در همه سطوح دامن می

دي درآمتااین ادعا اشاره شود که گویا ایران مانع از دسترسی قزاقستان و ترکمنستان به دریا شده  و به آنها اجازه نمی دهد
این گونه «:گویند، که میاستراتژیست هاي آمریکایی  جالب توجه استگیريت آورده و درست توسعه یابند. ولی نتیجهبه دس

و تا هاي ناتشاید زیردریایی» (!). گذارداقدامات ایران به صورت مستقیم بر منافع ایاالت متحده و متحدان اروپایی آنها اثر می
اشند؟کنون وارد آبهاي دریاي خزر شده ب

اند که ادامه راهبرد آمریکا در جهت فشردن گلوي ایران با  تنگ تر همکاران ایرانی بارها توجه ما را به این واقعیت جلب کرده
کردن حلقه محاصره راهبردي پیرامون روسیه و متحدانش با هم فرق می کند. در شرایط  ادامه تشدید بی ثباتی در خاور میانه 

تبلیغاتیجنگدجدیتکاناینالمللیبینکارشناسانازبسیاريفلسطینی،–ریه و مناقشه اسراییلی بزرگ و تشدید اوضاع سو
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که  بر آتش  حریق خاور میانه » ترفندهاي تحلیلی«کنند. لذا ظهور میتلقیسومجهانیجنگمقدمهعنوانبهرااطالعاتیو
د. باالخره نویسندگان مقاله به این نتیجه قطعی می رسند که مقامات نظامی نآیریزند، امر بسیار خطرناکی به نظر میروغن می

نطقه اقدام اي مکشورهبرایرانفشارکاهشبهنسبتوکردهپشتیبانیجنوبیقفقازدرخودمتحدانازبایدآمریکاسیاسی–
گرجستان علیه ایران جبهه گیري می کنند. این نمایند. به عبارت دیگر، ایاالت متحده و ناتو در چارچوب پیمان با آذربایجان و 

یک  بهانه دیگر براي هر تجاوز بالقوه و هشدار جدي به روسیه است.
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تهران: اجبار به مذاکرات–واشنگتن 
ایگور پانکراتنکو

، مشکلی است که در برابر دولت باراك »مسأله ایرانی«برخورد ایاالت متحده با 
اوباما قد علم کرده است. مطالب مطبوعاتی شخصیت هاي سنگین وزنی چون 

Nationalتا CFRهنري کیسینجر، گزارش هاي مراکز تحلیلی اعم از 

Intelligence Council همگی نشان دهنده نیت و آرزوي جدي ،
در »محور ایرانی«در واشنگتن مبنی بر دست یافتن به موفقیت هاي جدي

کند که ایاالت متحده به همکاري آینده نزدیک است. جدیداً هر کس تأکید می
با ایران امیدوار است یا بر عکس، تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران را اجتناب 
ناپذیر می داند. ولی این حرکات سراسیمه و زیگزاگ مانند یک امر تخیلی است 

کند و آن واشنگتن یک هدف تغییر ناپذیر را دنبال میچرا که در حقیقت امر 
سرنگونی نظام حاکم بر ایران است. بقیه در واقع چیزي جز تنوع روش ها و 

کامالً سازگار و »چوب و هویج«اسلوب هاي تاکتیکی نیست و با طرح عادي 
همخوان است.

این است که توان توسعه طلبی خارجی امریکا تا کنون تقریباً به پایان خط رسیده و ته کشیده مهمترین مشکل ایاالت متحده
است. هدف راهبردي برقراري سلطه آمریکا بر نقاط کلیدي جهان حاصل شده و حاال باید آنچه را که به دست آمده است، هضم 

اوالً، گرایش آشکار ظهور جهان دو قطبی بروز کرد که با با دو مشکل جدید روبرو شد. » گوارشی«کرد. ولی این روند خوشایند 
توسعه کشور سوسیالیستی چین ارتباط دارد. ثانیاً، توسعه طلبی آمریکا در منطقه خاور میانه سامانه قبلی کنترل و توازن را بر 

نی ایاالت متحده در می روند. خود یع»پدر«هم زده و فعاالن جدیدي را به صحنه آورد که نیرو دارند و به سرعت از زیر کنترل 
باید این سامانه را از نو بازسازي کرد.

در حال حاضر بسیاري از تحلیلگران آمریکایی از خود سئوال می کنند که آیا معنی داشت که آمریکا عراق را قلع و قمع کند 
تلفات انسانی آمریکایی تمام می شد میلیارد دالر بدون14,5به بعد به 1991در حالی که بازدارندگی از این کشور از سال 

تریلیون دالري بر دست آمریکا گذاشت و طبق آمار رسمی موجب 3ولی عملیات در جهت برکناري صدام حسین نه تنها هزینه 
نفر امریکایی شد بلکه خاور میانه را نهایتًا به دیگ جوشان اختالفات و تضادها تبدیل کرد که تنها هزینه 4422کشته شدن 

بیشتر و خونریزي شدید تري می تواند راه حل آن را فراهم نماید.هاي
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می توان به این سلسله سئوال هاي تعجب آمیز ادامه داد از جمله اینکه آیا حمایت از طالبان، تشویق وهابیت، جدایی طلبی و 
که براي ایاالت متحده مطرح می شود، بسیاري از کارهاي دیگر فایده داشت یا خیر. ولی کار از کار گذشته و حاال تنها راه حلی 

شیعی و نیز رویارویی بین ایران و دیگران به ریاست پادشاهی هاي حاشیه خلیج –عملی کردن طرح ساده رویارویی سنی 
.اي ایران را به این بازي کشانده و به بازي بر اساس قواعد آمریکایی وادار کردفارس است. مسأله فقط این است که باید به گونه

(فضاي شیعی از عراق و شرق عربستان تا تاجیکستان، افغانستان و »ایران بزرگ«به عبارت دیگر، آمریکا باید کاري بکند که 
پاکستان) در خدمت منافع امریکایی گذاشته شود. طرحی که آمریکا براي نیل به این هدف مایل است عملی کند، موضوع 

بحث دیگري است.

اجبار به مذاکرات

در حالی که جمهوري خواهان ساده اندیشی چون بوش و رومنی ترجیح می دهند بدون تفکر و تأمل زیاد بر سر دیگران بمب 
بیاندازند، دمکرات ها ترجیح می دهند تور ظریف دیپلماتیک را تنیده و شدت عمل خود را میزان کنند. گاهی رژیم تحریم ها 

ر زدن آن ایجاد می کنند و به تعدادي از کشورها فرصت می دهند که تا مدتی در را شدت می بخشند و فوراً سوراخی براي دو
کنند ولی بعد از آن حرف هاي آنها را تکذیب می کنند و رسماً رژیم تحریم ها شرکت نکنند. سخنرانان جنگجو را تشویق می

را از فهرست سازمان هاي »هدین خلقمجا«اینقدر شدید نیست. سازمان مخالف »اي ایرانخطر هسته«اعالم می نمایند که 
کنند و همزمان فرار اطالعات درباره فعالیت تخریبی اسراییلی ها در ایران را ترتیب می دهند.تروریستی حذف می

پر واضح است که براي آینده نزدیک هیچ گونه عملیات جنگی علیه ایران برنامه ریزي نمی شود. گزارش هاي چند روز اخیر 
چنین اتفاقی بیفتد، از یک سو، نشان دهنده ساده اندیشی بعضی متخصصین 2013که قرار است در ماه مارس سال مبنی بر این

ناآگاه به هزینه ها و مواعد تهیه این عملیات است و از سوي دیگر، بخشی از کارزار فشار بر ریاست جمهوري اسالمی ایران می 
لی که ایران نمی ترسد؟ چه لزومی دارد که هزینه هاي تبلیغاتی اینقدر باال باشد. ولی چقدر می توان ایران را ترساند در حا

برود؟ پاسخ این سئوال معموالً دربرگیرنده نکات استاندارد است از جمله اعمال فشار روان شناختی، تشدید تنش براي بی ثابت 
اي اخیر در محیط سیاسی و رسانهکردن اوضاع و امثال این حرفهاست. ولی این هم آخر قضیه نیست. در همه گام هاي

آمریکایی واژه مذاکرات! مذاکرات! به عنوان خط قرمز همیشه مشاهده می شود. مذاکرات مستقیم با ریاست ایران مورد تأکید 
قرار می گیرد. ولی مذاکرات درباره چه چیزي مد نظر است؟

اي ایران خطر جدي فراهم اعتراف می کنند که برنامه هستهاي؟ بچه گیر آوردید! خود تحلیلگران آمریکاییدرباره برنامه هسته
درباره خطر »: دنیاهاي جایگزین2030گرایش هاي جدید «نمی کند. در گزارش جدید شوراي ملی اطالعاتی تحت عنوان 

نوان چالش به ع»رژیم کنونی ایران«اي ایران حرف هاي پیش پا افتاده بسیار مبهمی بر زبان آورده شد. در عین حال هسته
اساسی براي آینده ذکر گردیده است. 

سپتامبر سال جاري حل شود. طبق –اي ایران در صورت تمایل می توانست در ماه هاي اوت بیش از این، مسأله برنامه هسته
در سال جاري 5+1اي رهبر عالی ایران در آستانه دور جدید مذاکرات با گروه اطالعات از منابع کامالً موثق، آیت اهللا علی خامنه
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اي داده بود. رهبر ایران که به این شخص، این قهرمان به سعید جلیلی مذاکره کننده اساسی ایران اختیارات بسیار گسترده
اگر احساس کنید و بفهمید که امتناع از غنی سازي «جنگ ایران و عراق و میهن دوست اعتماد کامل دارد، اظهار داشت: 

جمهوري اسالمی باشد، این شرط را قبول کنید. شما را به عنوان ایران دوست می شناسم و از قبل هر به نفع %20اورانیوم تا 
. ولی نتیجه چه شد؟ وقتی جلیلی از طرف هاي غربی سئوال کرد که آیا آنها حاضرند در عوض »تصمیم شما را تأیید می نمایم

امتناع ایران از غنی سازي اورانیوم تحریم هاي خود را رفع کنند، پاسخ شنید که ایران حق خرید بعضی داروها و قطعات یدکی 
پس شما باالخره از ما چه می «هند شد! جلیلی پرسید: هواپیماهاي مسافربري را دریافت خواهد کرد ولی تحریم ها رفع نخوا

ولی سئوال او بی جواب ماند.»خواهید؟

اي ایران براي ایاالت متحده چیزي جز بهانه نیست. واشنگتن در زمینه سالح هاي هسته این امر قابل فهم است. برنامه هسته
2006ي از خود نشان می دهد که معامله هندي سال ااي، چنانچه ضرورت سیاسی وجود داشته باشد، انعطاف فوق العاده

مصداق این ادعاست. براي ایاالت متحده نه مسأله برنامه هسته اي ایران بلکه اینکه در تهران رژیمی وفادار به امریکا برقرار 
خواست شود، اهمیت کلیدي دارد. هدف همه حرکت هاي آمریکا در زمینه سیاست خارجی اعم از تشدید تحریم ها تا در

مذاکرات مستقیم همین است.

در واقع دعوت به مذاکرات مستقیم دو مخاطب دارد. از یک سو، این پیام براي جامعه بین المللی است که آمریکا به وسیله 
. این هدف سیاست خارجی با دقت تمام در مقاله »ما براي حل و فصل صلح آمیز مسأله تالش می کنیم«آن اعالم می کند: 

ایرانی یعنی به تشکیل ائتالف ضد»ناکامی دیپلماسی، ملت آمریکا و سراسر جهان را یکپارچه خواهد کرد«بیان شد: کیسینجر 
مشروعیت خواهد بخشید. مخاطب دیگر این پیام، نیروهایی در داخل ایران هستند که حاضرند از دستاوردهاي جمهوري 

ه طور مفصل تر درباره این گروه صحبت کرد.اسالمی دست کشیده و در برابر غرب تسلیم شوند. باید ب

»جام زهر«

»هرجام ز«آیت اهللا العظمی خمینی پیشنهاد مبنی بر میانجی گري سازمان ملل را که در پایان جنگ ایران و عراق مطرح شد، 
نامیده بود. پذیرش این پیشنهاد در آن زمان به معنی از دست دادن همه دستاوردهاي ایران تا آن زمان بود. اکنون همان وضع 

تکرار می شود ولی در شرایط به مراتب دشوار تر داخلی براي جمهوري اسالمی.

راه حل نظامی ندارد و اینکه تجاوز مستقیم »مسأله ایرانی«تکرار می کنم: نخبگان حاکم بر آمریکا به خوبی می فهمند که 
و راهبرد اقدامات »نیروي نرم«براي خود آمریکا، تمام منطقه و نظم جهانی فعلی فاجعه به بار خواهد آورد. در این شرایط اصل 

غیر مستقیم در جهت تخریب جمهوري اسالمی از درون مورد تأکید قرار می گیرد.

ا و اعمال تخریبی ضد ایرانی عمل می شوند، با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، روشن اگر اهدافی که از طریق تحریم ه
خواهد شد که هدف از این اقدامات، تحریک نارضایتی مردم علیه رژیم فعلی و مدافعان با استقامت آن است. نخبگان سیاسی 

و شخصیت هاي حاشیه نشین سیاسی چون »ش سبزجنب«بی آتیه بودن اتکا بر 2009ایاالت متحده تقریباً تا پایان سال 
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، سرمایه گذاري در تروریست هاي جنداهللا، 2009مهدي کروبی و میر حسین موسوي را درك نمودند. انقالب نافرجام سبز سال 
ر را بهیچ کدام نتیجه مطلوبی نداده است. جامعه ایران غالباً همه فعاالن مذکور»مجاهدین خلق ایران«جدایی طلبان آذري و 

کند. سیاست انعطاف پذیر تهران نسبت به مخالفان باعث کاهش حق به عنوان مجریان دیدگاه هاي غربی ضد ایرانی تلقی می
قابل توجه تکیه گاه اجتماعی این جریان شد که منظورم نه تنها مخالفان سیاسی بلکه جدایی طلبان و تروریست ها هستند. 

است؟ طرح آزموده شده فاسد کردن نخبگان حاکم و همکاري با نیروهایی باقی ماند که در این شرایط چه چیزي باقی مانده 
ت).اس»خسته شده ها از انقالب«نامید (در حالی که اصطالح بهتر »انقالبیون رنگ و رو رفته«جدیداً آنها را »کیهان«روزنامه 

ایاالت متحده در تالش خود براي برگزاري مذاکرات مستقیم سعی می کند با به رخ ایران کشیدن چند گذشت جذاب، مواضع 
آن نیروهاي اجتماعی ایران را تقویت کند که از تنش و فشار فعلی به تنگ آمده و بیش از پیش به فکر غیر ممکن بودن مقابله 

که زمان آن رسیده است که بسیج نیروها جاي خود را به زندگی آرام مرفه و پیروي کنندبا فشار غربی می افتند و خیال می
از غرب بدهد. اکنون در بخش معین نخبگان سیاسی جمهوري اسالمی روحیاتی به نفع سازش با غرب و گذشت ها در عوض 

ل حاضر اقدامات خارجی ایاالت متحده رفع تحریم ها و بالتبع محور جدید مقابله با رهبر و طرفداران آن شکل می گیرد. در حا
در محور ایرانی، حمایت از این بخش از مخالفان را هدف خود قرار داده است. 

اي منشأ کنند که گویا برنامه هستهاشتباه این مخالفان در حال ظهور این است که آنها تفکر خود را بر فرض کاذبی استوار می
ست و اینکه به محض امتناع از این برنامه و از رویارویی با غرب، اوضاع درخشان خواهد واقعی تنش در روابط بین ایران و غرب ا

شد و ایران از امکان ادامه توسعه اجتماعی و اقتصادي خود برخوردار خواهد گردید. آنها امیدوارند که در این صورت توسعه 
آمیز خرج شود. می یابد، می تواند براي اهداف صلحکشور تحرك جدیدي دریافت کند زیرا پولی که اآلن به رویارویی اختصاص 

»2013ماه مارس سال «تصادفی نیست که در بیانات رسمی آمریکایی ها و در پیشبینی هاي تحلیلی بیش از پیش اصطالح 
ف ذکر می شود که اوج مبارزه بر سر مقام ریاست جمهوري ایران با همان ماه مصادف خواهد شد. همه گام هاي خارجی ائتال

را دنبال خواهند کرد. بعد از آن »طلباناصالح«و »انقالبیون رنگ و رو رفته«ضد ایرانی تا آن موقع هدف تقویت مواضع 
سناریوي عادي پیاده خواهد شد که صد نفر ناراضی را یک کالغ چهل کالغ کرده و به عنوان صدها هزار نفر، و ناآرامی هاي 

ي معرفی خواهند کرد.محدود محلی را به عنوان قیام سراسر

ولی این افراد خسته شده از انقالب، از این واقعیت غافل هستند که امتناع از رویارویی با غرب نه زندگی مرفه و آرام بلکه 
در امتداد مرزهاي  ایران بزرگ را به بار خواهد آورد که در این طرح براي »شیعی–رویارویی سنی «شرکت در طرح جدید 

ان نقش مهره هاي قابل اغماض و گوشت دم توپ در نظر گرفته شده است. خوشبختانه اکثر نخبگان سیاسی ایران و ایرانی
جمهوري اسالمی ایران این واقعیت را درك می کنند که درك و فهم صحیح آن ضمانت خودداري از گام هاي سراسیمه و 

را می دهد.»جام زهر«نوشیدن 
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چند نکته در پایان مطلب

با استفاده از روند مذاکرات بر ریاست عالی سیاسی جمهوري »ستون پنجم«واقعیت این است که شیوه عمل فعال کردن 
اسالمی ایران پوشیده نیست و توسط آنها شناسایی شده است. طرح خطر جدید باعث بسیج همه نیروهاي سالم نخبگان سیاسی 

د. ایران همزمان در زمینه براندازي رژیم تحریم ها چاالکی بی نظیري و یکپارچگی این نیرو ها در حول و حوش رهبر می شو
از خود نشان می دهد و برنامه هاي گسترده تأمین ثبات اجتماعی را عملی می نماید. به عبارت دیگر، استادان دسایس و توطئه 

اند.ها در واشنگتن این دفعه با حریف بیش از حد شایسته و ماهري روبرو شده
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آماده است  تا  آمریکا را بعد از سوریه هدف قرار دهد»القاعده«
سرگئی نیکیتین

کنند از  شبکه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در مبارزه با بشار اسد سعی می
به عنوان حربه خود استفاده کنند.  ولی با وجود »القاعده«تروریستی بین المللی 

مصادف بودن اهداف جزئی و مقطعی  طرفین، باید فهمید که غرب آتش بازي 
خطرناکی می کند.  شبه نظامیان  القاعده  نه تنها تمایل به   افتادن به جان 

کنند  بلکه هم اکنون در فعلی خود بعد از سرنگونی اسد را ابراز می»متحدان«
ین جهت گام هاي صریح و روشنی بر می دارند.  هم ایاالت متحده و اتحادیه ا

اروپا که آنجا خطر اعمال تروریستی می رود، می توانند به هدف آنها تبدیل 
شوند و هم  کشورهاي جهان اسالم که آنجا اعضاي  شبکه تروریستی از نفوذ عظیم عقیدتی و سیاسی برخوردارند.

میان  معروف ترین شبکه تروریستی بین المللی در خاك سوریه زیر عالمت سئوال نمی رود.  بحث در امروزه  حضور شبه نظا
از در دمشق بیش»عید میالد مسیح«این مورد تقریباً از اواخر سال گذشته جریان دارد که بر اثر اعمال تروریستی همزمان  با 

نفر از  غیر نظامیان جان خود را از دست دادند.  در آن زمان جیمز کلپر  یکی از مسئولین نامدار سابق سازمان اطالعات 50
آمریکا  احتمال دخیل بودن آنها در آن اعمال تروریستی را ذکر کرده بود.  در حال حاضر در سوریه اعمال تروریستی توسط 

منظم و مرتب بر پا می شوند. حتی هیالري کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی الوروف وزیر امور این گروه به صورت 
اي از خارجه روسیه و هوشیار زیباري وزیر خارجه عراق  رسماً  از شرکت القاعده در مبارزه با بشار اسد  خبر دادند.  عده

اند.هاي آنها را تأیید کردهسیاستمداران ترکیه  و بسیاري از  روزنامه نگاران حرف

ولی در حالی که در گذشته  حضور  شمار نسبتاً کم اعضاي القاعده در سوریه و پرداختن آنها به اعمال تروریستی انگشت شمار 
انفرادي مطرح بود، در زمان اخیر اوضاع به طور قابل توجهی تغییر کرد.  اوایل سال جاري گفته شد که اعضاي القاعده حد 

افزایش داد. ولی جدیداً  نمایندگان یکی از واحدهاي %3مخالفان را تشکیل می دهند. غرب در پاییز این رقم را تا %1اکثر
که با القاعده ارتباط مستقیم دارند، »جبهه النصره«هزار عضو گروه 10ارتش آزاد سوریه اطالع دادند که در این کشور  حدود 

کنند، تشکیل می دهند.  جالب رو هایی را که در سرنگونی رژیم سیاسی سوریه شرکت میهمه نی%9می جنگند.  این تعداد 
سازمان -» القاعده در عراق«را به عنوان یکی از زیر مجموعه هاي »جبهه النصره«توجه است که دولت ایاالت متحده سازمان 

زان امریکایی درگیر شده و در آن زمان  هم از خاك خوب می شناسد. افراد این سازمان در عراق با سربا»دولت اسالمی عراق«
در ایاالت متحده به عنوان »جبهه النصره«دسامبر 10سوریه براي تهیه اعمال تروریستی خود استفاده کرده بودند.  روز 

سازمان تروریستی شناخته شد.
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»جبهه«و در خطرناك ترین قسمت هاي اعضاي این سازمان در مناقشه جاري سوریه  نقش پیشگامان مبارزه را ایفا کرده
ظاهر می شوند. اعضاي این گروه در مبارزه با نیروهاي دولتی به بیشترین موفقیت ها در میان همه  دسته هاي شورشیان 

در مهمترین عملیات این گروه»الورد«و میدان نفتی »کنوکو«سوري دست یافته اند. تصرف  میدان گازي  شرکت آمریکایی 
به حساب می آیند.  شبه نظامیان همچنین موفق شدند نیروهاي دولتی را از چند پایگاه نظامی  بیرون رانده و از این سوریه 

شایان ذکر است.  »ایگال«پرتاب ضد هوایی طریق مقادیر زیاد اسلحه را به دست آورند که در میان این سالح ها سامانه دوش
رین دشمنان بشار اسد به تانک هایی که در پایگاه هاي نیروهاي دولتی بعضی متخصصین امر به مسلح شدن  خطرناك ت

این است که  اسلحه و مهمات نیروهاي دولتی که به دست ارتش آزاد سوریه می نگهداري می شدند، اشاره می نمایند.  مسأله
ساس می توان احتمال داد که اعضاي افتد، در اختیار واحدهایی قرار می گیرد که این سالح ها را به دست آوردند.  بر همین ا

شبکه تروریستی از نظر تسلیحات و مهمات بر متحدان خود در واحدهاي دیگر ارتش آزاد سوریه برتري داشته باشند. 

واقع در قسمت شمالی سوریه را »شیخ سلیمان«قرارگاه و پایگاه نظامی »جبهه النصره«دسامبر، شبه نظامیان 9جدیداً ، روز 
به تصرف خود در آورده و موفق شدند جاده راهبردي بین دمشق و اردن را مسدود کنند.  همانطور که می بینیم، اعضاي همین 
گروه بیشتر از دیگران براي رژیم درد سر ایجاد می کنند.  فعالیت آنها را نمی توان صرفًا تروریستی  و حتی چریکی دانست 

وجود افراد زیاد  به شبه نظامیان اجازه می دهد با واحدهاي نسبتاً بزرگ ارتشی به نبرد رو در رو تن دهند.  باید افزود که زیرا 
کند که این نتیجه موفقیت هاي جنگی و اعتبار و مقبولیت باالي این تعداد اعضاي جبهه النصره در سوریه مرتباً رشد می

اکثریت کشته شدگان و مجروحینی را تشکیل می دهند که به دست »جبهه النصره«د سازمان در میان مخالفان است. افرا
جراح فرانسوي که در شهر حلب کار می کند، اظهار داشت »ژان برس«پزشکان ارتش آزاد سوریه می افتند.  به عنوان مثال، 

کند این امر به طور غیر مستقیم ثابت میافرادي را تشکیل می دهند که تسلیم او می گردند.%50که اعضاي القاعده بیش از 
که این گروه همیشه در خط مقدم جبهه قرار دارد.

ایاالت متحده  با وجود آگاهی به اینکه سازمان تروریستی که اتباع آمریکا را هم به قتل رسانده است، نیروي ضربتی اساسی 
د؟  دولت آمریکا رفتار عجیبی از خود نشان می دهد.  مخالفان تحت حمایت غرب را تشکیل می دهد، به چه کاري دست می زن

را سازمان تروریستی شناخت که »جبهه النصره«دسامبر سازمان 10همانطور که در فوق اشاره شده بود، دولت آمریکا روز 
عد، لی یک روز بچنین سازمانی حق ندارد از شهروندان آمریکا و طبیعتاً از نهادهاي دولتی آمریکا هیچ کمکی دریافت نماید. و

دسامبر، باراك اوباما ائتالف  ملی انقالبیون و مخالفان سوریه را به عنوان نماینده مشروع ملت سوریه به رسمیت شناخت.  11
همچنان عضو ائتالف محسوب می شود. لذا با وجود ادعاهاي نمایندگان آمریکایی »جبهه النصره«و این در حالی است که 

و حتی یکی از اعضاي این نیروها را به عنوان »کندترکیب مخالفان سوري را با دقت  رصد می«متحده مبنی بر اینکه ایاالت
مانع از آن نشد که ایاالت متحده »بصیرت«سازمان تروریستی شناخته است، کار از حد بیانات و شعارها نمی گذرد.  اگر این 

دداري کند، نمی توان به پایان گرفتن کمک نظامی (طبیعتاً از از شناسایی رسمی متحدان خود در مبارزه  با رژیم اسد خو
طریق عربستان سعودي، قطر و ترکیه) و دست کشیدن آمریکا از ایجاد پوشش دیپلماتیک براي آنها (ادامه فعالیت خانم سیوزن 

رایس در سازمان ملل) امیدوار بود.
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ن نماند. فقط یک روز بعد از شناسایی ائتالف ملی توسط باراك دولت آمریکا از شهروندان ایاالت متحده پنها»بازي دوگانه«
اوباما، در سایت کاخ سفید پیامی منتشر شد که رئیس جمهور را  به حمایت از تروریست ها متهم نمود. مؤلفان این پیام  بر 

ر ا کنندگان این سند که دقطع تأمین مالی و حمایت از تروریست هاي القاعده و شورشیان افراطی سوریه تأکید نمودند.  امض
جبهه «اي پایبند هستند و آن  این است که  اگر سازمان آن  رفتار غیر پیگیرانه واشنگتن افشا شده است، به منطق ساده

که دولت آمریکا آن را سازمان تروریستی اعالم کرده است، خود را بخشی از مخالفان سوري محسوب می کند،  معلوم »النصره
سازمان نمی تواند بی پرده از دولت آمریکا پول دریافت نماید (گفتنی است که بنا به تصمیم دولت آمریکا، می شود که این

میلیون دالر به سوریه اختصاص می یابد).  این امر به نوبه خود با قوانین ایاالت متحده مغایرت دارد که  هر گونه همکاري 200
با تروریست ها را ممنوع کرده است.

د.  خود ادامه می ده»دشمنان«کاري تا کنون پاسخی دریافت نکرده است و  این  یعنی که دولت آمریکا به حمایت از گروه ابت
هدف واشنگتن ساده و روشن است و آن از بین بردن رژیم بشار اسد است که در این صورت واشنگتن می تواند به ایران، خار 

ز بین بردن  دولت سوریه که دوست تهران است، نه تنها جمهوري اسالمی اساسی ژئوپلتیکی در چشم آمریکا نزدیک شود.  ا
را پاره کرده و جنبش حزب اهللا را »کمربند شیعی«ایران را از تنها متحد آن در جهان عرب در سطح دولتی محروم کرده بلکه 

ند:  وضعیت اسراییل را از طریق از هر گونه کمک  محروم خواهد نمود. بدین وسیله آمریکا می تواند با یک تیر دو هدف بز
تضعیف حریف خطرناك شمالی آن  (حزب اهللا) آسان تر بکند (اگر رژیم اسد هم مخالف تل اویو محسوب شود، همزمان دو 
دشمن اسراییل تضعیف خواهند شد) و جمهوري اسالمی ایران را منزوي نماید. بعد از آن می توان از ارعاب تهران از راه دور 

و به برنامه ریزي تجاوز به ایران پرداخت.دست کشیده 

ولی القاعده که در حال حاضر با واشنگتن هدف مقطعی مشترکی دارد،  قصد ندارد به گوشت دم توپ تبدیل شود.  براي مثال، 
پنهان نمی کنند که هدف بعدي آنها بعد از سوریه  خود ایاالت متحده خواهد بود. دوید اندریوز »جبهه النصره«شبه نظامیان 

در مقاله معروف خود حرف هاي یکی از شبه نظامیان را آورد که  نه تنها McClatchy Newspapersخبرنگار روزنامه 
را به اهتزاز در آورد. خبرنگار روزنامه تأکید می کند که  می خواهد به جان آمریکا بیفتد بلکه بر فراز کاخ سفید پرچم القاعده 

این حرف ها را با گوش خود شنید.

البته اطالعات رسمی تر درباره برنامه ها و نیات  القاعده و سازمان هاي تابع آن وجود دارد.  اواخر ماه اکتبر ایمن الظواهري 
در اینترنت »معصومیت مسلمانان«به انتشار فیلم جنجال بر انگیز رهبر این شبکه تروریستی بین المللی  نه تنها در واکنش 

علیه ایاالت متحده جهاد اعالم کرد بلکه از طرفداران خود به ربودن اتباع کشورهاي غرب دعوت نمود. بخشی از پیام ظواهري  
ندان هاي آمریکایی و اروپایی را علیه اسراییل بود.  رهبر تروریست ها از این طریق می خواست آزادي اعضاي سازمان خود از ز

کنند، می»هم پیمانی«سرعت بخشد. به عالوه، در شرایطی که القاعده، ایاالت متحده  و اتحادیه اروپا در سوریه اینقدر خوب 
نی حسیآنها در مناطق دیگر به رویارویی متقابل ادامه می دهند. اوایل ماه دسامبر  ابو زید الکویتی (که نام واقعی او خالد ال

است) که یکی از رهبران شبکه تروریستی بین المللی در پاکستان است، بر اثر حمله پهپاد آمریکایی کشته شد.  قبل از آن، 
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اواخر ماه نوامبر  لئون پانتا  رئیس پنتاگون  اظهار داشت که ایاالت متحده قصد ترك افغانستان را ندارد که این باید  پیام 
عده شود.محکمی از جمله براي القا

البته القاعده براي  اینکه اقدام کند به پیام هاي خصمانه از طرف دشمنان نیازي ندارد.  بر طبق اطالعات موجود،  نه تنها 
ایاالت متحده بلکه  اتحادیه اروپا نیز هدف ضربات القاعده قرار خواهد گرفت.  به گفته آلکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان 

جهاد «ن سازمان تابستان گذشته در  سوزاندن جنگل ها در اروپا دست داشتند.  مطالب مربوط به فدرال امنیت، اعضاي ای
در سایت هاي اینترنتی افراطیون به وفور پیدا می شود.  سیاستمداران  اروپایی هم از خطر ادامه حمالت در این قاره »جنگلی

ان ملل  اظهار داشت، القاعده مشغول  بازسازي فعال  ساختار نماینده دائمی آلمان در سازم»  پتر ویتیگ«هشدار می دهند.  
خود در اروپا می باشد. گفتنی است که ویتینگ همزمان رئیس کمیته شوراي امنیت سازمان ملل متحد است که به امور القاعده 

و سازمان ها و اشخاص وابسته بدان می پردازد.

یستی می باشد. باید گفت که القاعده که جدیداً از پشتیبانی معین واشنگتنالبته جهان اسالم میدان اساسی فعالیت شبکه ترور
و بروکسل برخوردار شده است، در خاور میانه و در شمال آفریقا به موفقیت هاي چشمگیري دست یافته است.  شبه نظامیان 

فرمانی درباره همکاري با  2011ی سال این سازمان در لیبی جایگاه کلیدي دارند. یادآوري می شود که  باراك اوباما در ماه م
گروه رزمی اسالمی لیبی  که شعبه القاعده در شمال آفریقا می باشد امضا کرد.  گفتنی است که اعضاي گروه رزمی  مانند 

در عراق و افغانستان با آمریکایی ها می جنگیدند. همانطور که می بینیم، ایاالت متحده و هم پیمانانش از»جبهه النصره«
برخوردارند. نفوذ گروه هاي رادیکال در لیبی به قدري شدید است که افراد آنها حتی در ازاي قتل کریس »آشتی«تجربه 

مجازات نشدند.»معصومیت مسلمانان«استیونز سفیر امریکا در پی  نمایش فیلم جنجال برانگیز 

9رده و دولت مرکزي را جداً تهدید می کنند.  آنها روز را کنترل ک»ایبان«در یمن شبه نظامیان القاعده  چند آبادي استان 
دسامبر ژنرال ناصر ناجی بن فرید فرمانده ناحیه نظامی مرکزي یمن را به قتل رساندند. آن سوء قصد به جان ژنرال در استان 

به دست آوردند.  به قدري  موفقیت آمیز بود که تروریست ها عالوه بر قتل ژنرال و همراهانش، دو خودرو نظامی»مریب«
القاعده در کشور مالی هم  نفوذ زیادي دارد: اعضاي این شبکه  قسمت شمالی کشور را کنترل کرده و با دسته هاي قبایل 
طواریق می جنگند. در کشور اردن که قبالً آرام بود، جدیداً  گروهی از شبه نظامیان دستگیر شدند که سعی می کردند از طرف 

شور عبور نمایند. بعد از آنکه  اشرار به دست نیروي انتظامی اردن افتادند، معلوم گردید که آنها عضو القاعده سوریه از مرز این ک
هستند و قصد داشتند در خاك اردن چند عمل تروریستی اجرا نمایند. پیش شبه نظامیان نقشه ها و برنامه هاي مفصل اعمال 

ستی در امان نماند. ظواهري در پیام ماه سپتامبر خود عالوه بر تهدیدها و بعدي آنها کشف شد. حتی مصر از نفوذ شبکه تروری
اعالم جنگ،  به تالش بیشتر براي برقراري احکام شرعی در مصر دعوت نمود.

همانطور که می بینیم تالش هاي غرب براي تبدیل کردن القاعده به سالح خود  تا کنون علیه خود غرب تمام شده است، 
کنند که در گذشته طالبان سالح هاي خود را به آمریکا، پدر خود، نشانه رفته بودند. تروریست ها تصریح میهمانطور که  در

کنند که با اراده واشنگتن و بروکسل کامًال ناسازگار است. صدد نیستند به نفع اربابان خود کار کنند بلکه  اهدافی را دنبال می
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آینده خود را درست »پیروزي«ه اروپا ضمن تخریب رژیم سیاسی سوریه  عواقب به نظر می آید که ایاالت متحده و اتحادی
درك نمی کنند. القاعده از زیر کنترل در می رود و ممکن است بزودي  شبه نظامیان آن به جاي دمشق به پایتخت هاي 

زود و آسان از  حرف به عمل کنند که آنها خیلی کشورهاي دیگر چشم بدوزند.  تروریست ها هم اکنون در این مورد بحث می
می رسند. 
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ایران و قفقاز جنوبی 
والدیمیر ساژین

اي اي دارد. قدرت هاي فرا منطقهروابط بین ایران و قفقاز تاریخ دیرینه و پیچیده
یعنی امپراطوري هاي بریتانیا، عثمانی و روسیه در گذشته و در شرایط جاري ایاالت 

قفقازي مشکالت بیشتري اضافه –متحده، ترکیه و روسیه همیشه به روابط ایرانی 
می نمودند. در گذشته و حال ایران به عنوان دولت نیرومند منطقه توجه دقیق نه 

اي دیگر را به خود جلب کرده زیگران فرا منطقهتنها کشورهاي قفقاز جنوبی بلکه با
و می کند. بعضی کارشناسان غربی علوم سیاسی، قبل از همه آمریکایی، ایران را به 

کنند. عنوان مهمترین خطر براي امنیت آذربایجان، ارمنستان و گرجستان تلقی می
در این این امر جوابگوي واقعیات امروزي نیست. احتمال بیشتري می رود که ما 

زمینه شاهد تالشهاي بعضی نمایندگان محافل حاکم بر آمریکا در جهت ترساندن کشورهاي قفقاز با ایران و وادار کردن آنها 
به یکپارچگی بیشتر زیر چتر آمریکایی شده باشیم.

نفوذ ایران در «یار مبرم اي با موضوع بسجدیدًا در کمیته فرعی اروپا و اورآسیاي کمیته امور بین الملل کنگره آمریکا جلسه
تشکیل شد. هم نمایندگان کنگره و هم تحلیلگران امریکایی متخصص امور بین الملل در این »قفقاز جنوبی و منطقه مجاور

بحث شرکت نمودند. از جمله می توان از دانا روراباخر و گرگوري میکس نمایندگان کنگره، مایکل روبین پژوهشگر انستیتوي 
کا (مشاور سابق پنتاگون در امور ایران و عراق)، آلکس واتانکا از مؤسسه مطالعات خاور میانه واشنگتن، برندا شفر انترپرایز آمری

نام برد.»بنیاد میراث«تاون و آریل کوهن از از دانشگاه جرج

بی را قفقاز جنوشرکت کنندگان در این جلسه در سخنرانی هاي خود با لحن گوناگونی نکات ظریف روابط ایران با کشورهاي
منعکس می کردند. ولی اندیشه اساسی سخنرانی هاي آنها واضح و روشن بود و آن این است که مهمترین خطر براي امنیت 
منطقه و هر کشور آن از ایران سرچشمه می گیرد. آیا این ادعاها مقرون به حقیقت است؟ سعی کنیم تحلیل این دیدگاه را 

ارائه دهیم.

توضیحاتی درباره منطقه مورد نظر بدهیم. قفقاز جنوبی شامل سه جمهوري شوروي سابق آذربایجان، ارمنستان ابتدا جا دارد 
مذهبی با هم تفاوت هاي زیادي دارند. در جدول زیر مقایسه –و گرجستان است. این کشورها از نظر اقتصادي، سیاسی و قومی 

سی ارائه شده است.این کشورها و ایران به لحاظ معیارها و شاخص هاي اسا
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قفقاز نه تنها از نظر شاخص هاي مذکور بلکه از نظر نقش و جایگاه این جدول حاکی از آن است که هر سه جمهوري ماوراي 
خود در سیاست و اقتصاد جهانی با ایران قابل مقایسه نیستند.

کسی تردید ندارد که جمهوري اسالمی ایران در آسیاي شرقی صاحب مهمترین موقعیت ژئو استراتژیکی است. از سوي دیگر، 
، آسیاي مرکزي و حاشیه خزر است که در خلیج فارس و دریاي عمان اقیانوس هند سواحل ایران کشور قفقازي، خاور میانه اي

دارد. همه نقاط حساس منطقه اعم از قومی و مذهبی، نظامی و اقتصادي، مسایل آوارگان و مقابله با مواد مخدر، تروریسم و 
به عنوان دارنده معادن طبیعی و محل انتقال محصوالت اي با ایران ارتباط دارند. ناگفته پیداست که ایرانجدایی طلبی، به گونه

نفتی و گازي، از ارزش بی چون و چرایی برخوردار است. گذشته از آن، ایران که یکی از بزرگترین ارتش هاي جهان را دارا می 
ي غربی می باشد، به صورت عینی و خارج از چارچوب اوضاع جاري سیاسی داخلی و خارجی، عامل مهم سیاست منطقه آسیا

باشد.

رامون سیاسی پی–بدون تردید، همین ویژگی هاي طبیعی باعث می شود که ایران به رهبر منطقه تبدیل گردد. اوضاع نظامی 
کند. باید فهمید که در حال حاضر جمهوري اسالمی ایران جمهوري اسالمی ایران ادعاهاي رهبري جویانه تهران را تشویق می

توسط دشمنان یا حد اقل کشور هاي خصم و حریفان بالقوه احاطه شده است. ایاالت متحده که مهمترین حریف ایران است، 
ارس و دریاي از هر طرف توان نظامی خود را متمرکز کرده است: از غرب در عراق، از شرق در افغانستان، از جنوب در خلیج ف
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عمان و در پایگاه ها و ناوهاي فرماندهی مرکزي. ترکیه که عضو ناتو است و آذربایجان و گرجستان قبل از همه به واشنگتن 
اند که همسایه نیرومند شیعه خود را به عنوان حریف گرایش دارند. در ساحل مقابل خلیج فارس پادشاهی هاي سنی واقع شده

و دشمن تلقی می نمایند.

ضمن برسی گرایش هاي سیاست تهران نباید عامل مهم ملی و روان شناختی را نادیده گرفت که اغلب از نظر می افتد. 
جمهوري اسالمی ایران که اکنون وجود دارد، وارث تمدن دیرینه جهانی، امپراطوري بزرگ پارس است که نیمی از جهان 

قرن اخیر مرکز مذهب تشیع جهانی بود. تحت 6مذهبی طی قریب به باستانی را تسخیر کرده بود. ایران به لحاظ معنوي و 
تأثیر همین عوامل تاریخی بود که طی صدها سال ذهنیت ایرانیان مغرور و سازش ناپذیر اهل تشیع شکل گرفت که در رویارویی 

ودند. امروزه ذهنیت با دشمنان متعددي که تعداد آنها تا کنون به شدت افزایش یافته است، از منافع خود دفاع می نم
روانشناختی ملی فارسی که آمیزشی از ملیگرایی قدرت بزرگ سلطه گر و احساس برگزیده بودن تشیع می باشد، به عامل 
سیاسی تبدیل شده است. و این مهمترین علت ادعاهاي بزرگ تهران و پختگی روان شناختی ملت ایران است که قادر است به 

ی کند.اي که الزم بداند زندگگونه

مرکز فرهنگی 70این ادعاهاي بزرگ در سال هاي اخیر به صورت فعال شدن تالش هاي فرهنگی ایران تبلور یافته است. حدود 
جمهوري اسالمی ایران در بسیاري از کشورهاي اروپا، آسیا و آمریکا تحت سرپرستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجاد شده 

ار این مراکز دربرگیرنده مساعدت و هماهنگی تمام فعالیت تبلیغاتی جمهوري اسالمی ایران کنند. کاي میو فعالیت گسترده
در کشورهاي مختلف با عنایت به ویژگی هاي هر یک از آنها می باشد. 

بدون تردید، از سه کشور قفقازي تنها آذربایجان هدف تالش هاي عقیدتی و تبلیغاتی ایران قرار گرفته است زیرا مردم این 
کشور اهل تشیع هستند. در کشورهاي مسیحی ارمنستان و گرجستان تعداد مسلمانان ناچیز است که این امر امکان ترویج 

گري سیاسی نقش مهم تري ایفا می کند.اندیشه هاي مکتب خمینی را کاهش می دهد. ولی در روابط با آذربایجان حساب

ش اساسی را به خود اختصاص داده است. عواملی که در شرایط دیگر می در زمان اخیر در روابط تهران با باکو هم سیاست نق
توانستند موجب نزدیکی روابط بین دو کشور شوند، اکنون اختالفات میان آنها را شدت می بخشند. منظورم مشترکات تاریخی، 

تهران ته باشند ولو اینکه باکو وفرهنگی و دینی هستند. با این وجود، مشکل بتوان گفت که دو کشور با هم روابط برادرانه داش
در سطح رسمی همیشه بر دوستی و روابط نزدیک مبتنی بر ریشه هاي عمیق تاریخی تأکید می نمایند. ولی شاخه هاي معاصر 
سیاسی که از این ریشه هاي مشترك بر می آیند، در جهات متقابل رشد می کنند. این ادعا درباره حوادث امروزي و رویدادهاي 

نه چندان دور صحت دارد. به عنوان مثال می توان به حمایت ایران از ارمنستان، حریف آذربایجان در مناقشه ناگورنی گذشته
آراز«باغ اشاره کرد. ایران براي ارمنستان انرژي، گاز طبیعی و نفت تأمین کرده و جاده هاي جدیدي می سازد. به عقیده قره

مواضع انعطاف ناپذیر ارمنستان در روند مذاکرات درباره ناگورنی قره باغ ناشی از «معاون وزیر خارجه آذربایجان،» عظیموف
.»پشتیبانی ایران است
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کند و ایران به نوبه خود آذربایجان را به برقراري روابط نزدیک با ایاالت متحده و اسراییل، دشمنان سنتی تهران، متهم می
بالقوه تجاوز احتمالی به جمهوري اسالمی تبدیل شده است. افزون بر آن، تأکید می نماید که همسایه شمالی به تکیه گاه 

میلیارد دالر خریده و به عقیده تهران آماده است پایگاه هاي نظامی خود را در 1,6آذربایجان از اسراییل سالح هاي معادل 
اي ایران هم ل دانشمندان هستهاي ایران بگذارد. قضیه پر سر و صداي قتخدمت حمله فرضی اسراییلی به تأسیسات هسته

اي براي سرزنش ها ایجاد کرد. به گمان ایرانیان، مأموران اسراییلی که ترور دانشمندان را به عمل آوردند، از خاك آذربایجان بهانه
هم میتبه ایران نفوذ کرده بودند. در عین حال نمایندگان آذربایجان بی وقفه همسایه جنوبی را به ترویج موازین عقیدتی م

کند که به عقیده آذربایجانی ها، جوابگوي ذهنیت آنها نیست. مناظره ها در این مورد گاهی بسیار تند می شود.

گلستان که  توسط امپراطوري روسیه و ایران منعقد شد، بین دو قدرت 1813از قضا، آذربایجانی ها به موجب مقاوله نامه سال 
ها در طول قریب به دو سده تابع امپراطوري فارسی بودند و بخش دیگر تابع بزرگ تقسیم شدند. بخشی از آذربایجانی

اثر گذاشت. تغییرات در ذهنیت آنها در »جنوبی«و »شمالی«امپراطوري روسیه که این امر ناگزیر بر ذهنیت آذربایجانی هاي 
سیستم هاي متفاوت مشخصات به عمل آمد. در روسیه آذربایجانی ها خودمختاري قومی خود را حفظ کرده ولی در مسیر 
سکوالریسم و اروپایی شدن حرکت می کردند. این روند در آذربایجان شوروي به ویژه سریع شد که نظریه پردازان و 

را از اذهان مردم آذربایجان ریشه کن کرده و بر اساس وحدت بین الملل »بازمانده هاي دینی«نیست سیاستمداران کمو
بودند.»ساخت انسان جدید«مشغول »مردم شوروي«کارگران و سپس در چارچوب وحدت جدید به نام 

»جنوبی«و »شمالی«انی هاي یعنی همزمان با فروپاشی اتحاد شوروي، بین ذهنیت ملی آذربایج1990لذا اوایل سال هاي 
تفاوت هاي قابل توجهی وجود داشت. به همین علت در آذربایجان موج اصول گرایی اسالمی بلند نشد. به عقیده خانم نینا 
ممدوا خاورشناس روس، با عنایت به گرایش هاي توسعه رژیم اسالمی در جمهوري اسالمی ایران می توان گفت که پیشبینی 

مبنی بر وجود خطر گسترش اصول گرایی اسالمی از سوي ایران به کشورهاي منطقه، درست از 1990ي هاي اوایل سال ها
آب در نیامده است. در حال حاضر خطر اصول گرایی شیعی ایرانی بیشتر حالت فرضی دارد تا واقعی.

ت مرتب برقرار می شود، گفتگوي اند. تماس ها در سطح عالی به صورایران شیعی و ارمنستان مسیحی تقریباً هم پیمان شده
سیاسی جریان دارد و روابط اقتصادي، نظامی و فرهنگی به خوبی توسعه می یابد. ارمنستان با ایران چهار برنامه راهبردي اجرا 

آهن، ساخت اسکله نفتی، ساخت سومین خط انتقال برق ولتاژ باال و احداث نیروگاه برق آبی بر می کند که شامل ساخت راه
ارس است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران  تأکید می کند که روابط دوستانه با ارمنستان از رود

اي برخوردار است و روز به روز عمیق تر می شود. ادوارد نالباندیان همتاي ارمنی وي اظهار داشت که بین ارمنستان اهمیت ویژه
نستان در مالقات ها با نمایندگان ایران از سیاست سنجیده ایران در زمینه ناگورنی قره و ایران هیچ مشکلی وجود ندارد. ارم

کند.باغ اظهار خرسندي می

روابط با گرجستان یکی از جهت گیري هاي مهم سیاست قفقازي ایران را تشکیل می دهد. تهران در روابط با تفلیس هم براي 
یشبرد منافع ژئو استراتژیکی و اقتصادي خود. توجه ایران به کریدور شمال بعد سیاسی اهمیت جدي قایل است و هم براي پ
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جنوب بسیار گویاست. گرجستان حلقه مهم این کریدور است که پیوستن آن به این کریدور براي جمهوري اسالمی ایران –
وپا مهم است. مسایل بخش انرژي اهمیت دارد. واقع شدن گرجستان در حاشیه دریاي سیاه براي روابط بازرگانی بین ایران و ار

گرجستان زمینه را براي همکاري با ایران مهیا می کند.

گرجی عالوه بر منافع سیاسی و اقتصادي، جنبه عقیدتی هم دارد. مسئولین ایرانی مرتباً از توسعه حضور نظامی –روابط ایرانی 
تفلیس متحد واشنگتن در قفقاز است و لذا همکاري گرجستان ایاالت متحده در منطقه اظهار نگرانی می کنند. به عقیده تهران، 

آمریکایی، کمک نظامی و حضور نظامی –با غرب با امنیت ایران ارتباط مستقیم دارد. مهمترین محور همکاري هاي گرجی 
ظامی و نضمانت امنیت و استقالل گرجستان به برکت اعتبار«ایاالت متحده در گرجستان است که بعضی کارشناسان آن را 

اي تکیه گاه ایجاد می ایاالت متحده براي جنگ هاي منطقه«کنند ولی دیگران می گویند که محسوب می»سیاسی آمریکا
هیأت کارشناسان پدافند هوایی ایاالت متحده وارد گرجستان شدند. این دیدار در قالبی که 2012سپتامبر سال 12. »نماید

امضا شده بود، برگزار شد. در حقیقت امر، ما شاهد 2009واشنگتن که در ژانویه سال –در منشور مشارکت راهبردي تفلیس 
کمک ایاالت متحده به ایجاد پدافند هوایی گرجستان شدیم. به عقیده بعضی کارشناسان، گرجستان به سامانه هاي ضد هوایی 

ه جمهوري قفقازي به لحاظ تاریخی و جغرافیایی به آمریکایی براي دفاع در برابر ایران نیاز دارد. تردیدي نیست که ایران و س
همدیگر عالقه مند هستند.

اي برقرار ضمن جمع بندي مراتب فوق می توان گفت که بین ایران و سه جمهوري قفقاز جنوبی روابط چند پهلو و پیچیده
که نیروهاي خارجی بر چگونگی شده است. واقعاً سیاست قفقازي ایران عاري از ادعاهاي بزرگ نیست. ولی باید قبول کرد

توسعه این روابط و محتواي آن اثر زیادي می گذارند. بر کسی پوشیده نیست که در منطقه قفقاز منافع کشورهاي زیادي و 
قبل از همه ترکیه، ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و روسیه به هم بسته شده و گره خورده است.

یک از دولت هاي قفقاز جنوبی با شمار کثیري از عواملی رقم زده می شود که ناشی اي هرلذا جهت گیري هاي سیاست منطقه
سیه رو–ایران –ترکیه –گرجستان –ارمنستان –از ویژگی روابط دوجانبه و چند جانبه در هفت ضلعی قفقازي آذربایجان 

تمام مجموعه روابط آنها در میدان سیاسی ایاالت متحده است. ضمن تجزیه و تحلیل روابط هر دو از این کشور، نمی توان –
اند که شامل گیري تعادل پیچیده نیروها در قفقاز جنوبی اشاره کردهاي را نادیده گرفت. جدیداً تحلیلگران به فرایند شکلمنطقه

روسیه، از سوي دیگر.–ارمنستان –اسراییل از یک سو می باشد و ایران –ایاالت متحده –ترکیه –گرجستان 

با توجه به این معادالت مشکل بتوان حتی امکان فرضی بروز خطرات واقعی از سوي ایران را پیدا کرد. همانطور که در فوق 
اشاره شد، تنها آذربایجان می تواند به لحاظ نظري به هدف توسعه طلبی مذهبی و عقیدتی جمهوري اسالمی تبدیل گردد. 

شان داد که این امکان بالقوه به فعلیت نرسیده است. نگرانی از خطرات و تهدیدها ساله وجود آذربایجان مستقل ن20ولی سابقه 
ادي ایران اقتص–بی اساس بود. توسعه طلبی اقتصادي ایران به کشورهاي قفقاز جنوبی هم در کار نیست زیرا روابط بازرگانی 

وري منطقه از نظر عالیق اقتصادي خود به با همسایگان قفقازي آن به دویست میلیون دالر ختم می شود. تازه هر سه جمه
غرب گرایش دارند. اگر تهدیدهاي نظامی از سوي ایران در نظر گرفته شود، باید گفت که این یک چیز کامالً تخیلی است. 
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ارمنستان چیزي شبیه به هم پیمان سیاسی ایران شده است در حالی که گرجستان و آذربایجان زیر چتر نظامی آمریکا و ناتو 
قرار دارند که باید بدون رودربایستی به این واقعیت اذعان کرد.

برگردیم، می توانیم به جرأت »نفوذ ایران در قفقاز جنوبی و منطقه مجاور«اگر به جلسه کنگره ایاالت متحده تحت عنوان 
دید و خطر ایرانی وجود بگوییم که نفوذ طبیعی قدرت بزرگی چون ایران در قفقاز جنوبی وجود دارد ولی در حال حاضر ته

آید که بعضی نمایندگان محافل حاکم بر آمریکا یک ندارد. لذا لحن سخنرانی ها در کنگره در این مورد جعلی بود. به نظر می
بار دیگر سعی کردند کشورهاي قفقاز را با ایران ترسانده و به یکپارچگی بیشتر زیر چتر آمریکایی وادار نمایند.
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