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نقطه عطف در رویارویی سوریه
نیکیتینسرگئی

مخالفانکهشدمعلوم»ناگهان«زیرااستشدهایجادعجیبیوضعیتکنونتا
فدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئیگفتهبه.  خورندنمیکسیدردبهسوري
ومتحدهایاالتترکیه،یعنیگروهاینسابقحامیانبلکهروسیهتنهانهروسیه،
شدنمتوقفتحول،ایناحتمالیآمدپی. شدهاند»نومید«دستشانازاروپااتحادیه
ایندرکهاستاسدبشارمخالفاناز–سابقآشکارحمایتاقلحد-حمایت
.  نشستخواهندمذاکراتمیزدورسوریهجمهوررئیسبامذکورکشورهايشرایط

دهد،میدستازراخارجیجديمساعدتکهسوریهآزادارتش.  استبحرینوقطرسعودي،عربستاننفعبهگزینهاین
.  نمودخواهدبرقرارنظموصلحخودکشوردردوبارهقوياحتمالبهويجانشینیااسدوخوردهنهاییشکستبزودي

.باشدکنندهتعیینسوریهمناقشهفصلوحلنظرازمرحلههمینکهرودمیزیادياحتمال

کنندنمیاعتمادمخالفانبهسوریهمردم

حمایتازامرحقیقتدرکردهاند،اعالمعربیجمهورياینمردمهمهنمایندهچراوچونبیراخودکهسوريمخالفان
سوریهدآزاارتشنمایندگانبلکهدولتیگروهیهايرسانهخبرنگارانتنهانهکهاستتوجهجالب.  نیستندبرخوردارداخلی

»اردینگ«روزنامهبامصاحبهدرنظامیانشبهفرماندهانازیکیزیدابوعبداهللامثال،عنوانبه.  دهندمیاطالعواقعیتایناز
هستندمحلیمردمتروروغارتمشغولاند،شدهسوریهخاكواردوفوربهکهخارجیگرایاناسالمکهکردعقیدهاظهار

بهتجاوزعام،قتلمواردپیشازبیشگروهیهايرسانه.  گرددمیروبروهاسوريمخالفتواعتراضباناگزیررفتاراینکه
درآنهاخارجیرزمانهموسوریهآزادارتشنظامیانشبهگاهی. نمایندمیمنعکسرانظامیانغیرربودنوغارتزنان،

پاکسازيهنگامخودسوگندبهوفادارسربازانمثال،عنوانبه. شودمیگرفتهمچشانآوريچندشوعاديغیرجنایات
.نمودندکشفجوانپسر20ونابالغدختر13باسراییحرمدمشقهايحومهازیکی

اعضايشمارتنها.  میشدپنداشتهقبالًکهاستآنازباالترسوریهآزادارتشدرخارجیانسهمکهگفتبایددیگر،سوياز
دستههمهاعضاي%9بهقریبتعداداینکهاستنفرهزار10حدود»القاعده«هايشاخهازیکی»النصرهجبهه«سازمان

مختگروهاینبهتنهااسدبشارمخالفانصفوفدرخارجیانحضورالبته. دهدمیتشکیلراکشوردرفعالمخالفانهاي
هممتبدانوفاداريورژیمباهمکاريبهراآنهاکهمذهبیهاياقلیتعلویان،ومسیحیانعمدتاًگذشتهدراگر. شودنمی
.شوندمیاعداموگرفتهقراریورشموردنیزهاسنیجدیداًگرفتند،میقراریورشموردکردند،می

2012می7روزاسدبشاردولتکهانتخاباتیدرسوریهجمعیتاعظمبخشیعنیمردم%51,36کهکردیادآوريباید
روندردنظامیانشبهآشکارکارشکنیگاهیوناامنیمسلحانه،مقاومتشرایطدرباالرقماین.  نمودندشرکتکرد،برگزار
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نتخاباتادرکهدیگريسیاسینیروهايازتعداديبراسدبشاربهوفادار»ملیوحدت«بلوكپیروزي. گردیدحاصلانتخابات
.باشدمیخودمشروعرهبرازسوریهمردم-تخیلینهو-واقعیحمایتدهندهنشانکردند،شرکت

کلیفتبایدکشوراینمردمخودتنهااینکهبرمبنیروسیهخارجهاموروزارتمکرربیاناتبهمخالفانمنفیبارزواکنش
خالفانمامتناععلت. استمخالفانازسوریهشهروندانحمایتکمبودآشکارنشانهکنند،تعیینرااسدبشاررژیموسوریه

.استهمیننیزشداعالمدسامبر28روزکهمسکودرمذاکراتدرشرکتاز

کشیدخواهددستمخالفانازحمایتازامنیتیمالحظاتخاطربهترکیه

اتباشند؟آنهاپشتیبانخارجیمهمنیروهايشایدنیست،کافیکشورداخلدراسدبشارمخالفانازحمایتکهحالیدر
مخالفانخارجی»هايپایه. «آیدمیپدیدزمینهایندرتغییراتاآلنولیآمدمینظربههمینطوراوضاعاواخرهمین
کهندباشامیدوارترکیهبهتوانستندمی»خونینرژیم«بامبارزاندورچنداننهگذشتهدر.  پاشدمیهمازسرعتبهسوري

سیاستدمشقبهنسبتگرفت،قرارتوپخانهبارانگلولهموردترکیهسرزمینآنجریاندرکهمرزيحادثهپیدر
ردمممثال،براي. ورزدمیمخالفتسوريمخالفانباهمکاريباعمدتاًترکیجامعهاکنونولی. نمودمیدنبالتجاوزکارانهاي

هبافراداین. هستندمنزجراند،شدهجمعآنجاکهمسلحینظامیانشبهرفتارازسوريآوارگانهاياردوگاهاستقرارمناطق
ستدروستاییانوترکیهايشرکتصاحبانازگیريباجواخاذيبهبلکهنکردهبسندهاسدبشاربامبارزهبرايآمادگی

ریختند،هاخیابانبهکهمردمی: دادگستردهاياعتراضاتبهراخودجايمردمناراحتیاینپیشروزچند.  اندزده
مردمسومیکحدودها،نظرسنجیطبق. شوندبرچیدهکشورشانسرزمینازمسلحهايتروریستکهنمودنددرخواست

اظهارو»کردتبدیلرحمبهراخشم«نیزترکیهوزیرنخستاردوغانطیبرجب.  هستنداسدبشاربرکناريمخالفترکیه
.  مایدنمداخلهسوریهاموردرمستقیمصورتبهنداردقصدوکردهرعایتراالمللیبینتوافقاتويمتبوعکشورکهداشت

سیاسیواجتماعیهايشخصیتوفرهنگبخشبرجستهنمایندگانازعدهايسويازانتقاداتباويدولتگذشتهدر
.بودشدهروبروترکیه،مردمخواهجمهوريحزبرهبر»اغلودارقیلیچکمال«مانندکشور

رفتاراینباعث»کردهامسأله«شدنزندهدوبارهبلکهترکیهدولترفتارازمجلسوجامعهانزجارتنهانهاستممکن
واسدینبمبارزهتأثیرتحتکهداردکرديتوجهقابلاقلیتترکیهمانندسوریه.  باشدشدهترکیهوزیرنخستمحتاطانه
جاريسالپاییزدرکردند،نمیاعتمادطرفینازیکهیچبهکردهاگذشتهدراگر.  اندافتادهجوشوجنببهمخالفان

کردستانلیمشورايیعنیسوریهکردياساسیسیاسینیرويدو.  شدتشکیلگرایاناسالمبامبارزهبرايکرديمیلیشیاي
. هستندوفاداراست،کردهآمادگیاظهارکردهابهخودمختارياعطايبرايکهاسدبشاربهمجموعدردمکراتمتحدحزبو

اتعملیسريیکبهبینند،میراسوریهکردهايبامقایسهدرخودوضعیتبودنناقصکهترکیهکردهايحال،همیندر
کاراآنرسمیمقاماتطبعبابوضعاینکهاستطبیعی. اندزدهدستترکیهمجلسنمایندگانربودنبهجملهازوقهري
رکیهت. استترمهمعثمانیامپراطورياحیايهايبرنامهازآنهابرايملیامنیتمنافعکهشدهاندمتوجهباالخرهآنها. نیست

المتعزیرترکیهخودارضیتمامیتتاکشیدخواهددستمخالفانازحمایتازامنیتیمالحظاتبهعنایتباقوياحتمالبه
نمونهمشاهدهباترکیهکردهايهستند،اردوغانخارجیسیاستخطمخالفترکیهملتاینکهازگذشته. نرودسئوال

.بزنندتوجهیقابللطمهآنکارابهتوانندمیسوريکردستان
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دادهانددستازراغرباعتمادسوريمخالفان

هبواشنگتنحتیوبروکسلاعتماد.  دهندمیدستازهمراغربیحامیانمساعدتتدریجبهسوريمخالفانحالعیندر
گروه. شودمیکمترهاتروریستباآنهاهمکاريدربارهفزایندهاطالعاتدریافتموازاتبهملیشورايوسوریهآزادارتش

تیتروریسسازمانعنوانبهمتحدهایاالتدردسامبرماهاواسطباشد،میسوريمخالفانضربتینیرويکه»النصرهجبهه«
ابهمکاريضمنواشنگتن.  نمودابرازسوريافراطیونشدنمسلحازراخودنگرانیمراتبهمچنینآمریکادولت.  شداعالم

یمشود،میارسالنیروهااینبرايکههاییسالحکهاستشدهواقعیتاینمتوجهسوري،مخالفان»دمکراتیک«قسمت
علیهرااهسالحاینبارچندکنونتاآنها.  دهندمیترجیحدمکراسیبرراجهانیخالفتکهبیفتدنیروهاییدستبهتواند

2012سالسپتامبرماهدرکهکندمیمحسوبجديقدريبهرامسألهاینآمریکادولت.  گرفتهاندکاربهمتحدهایاالت
برايهترکیخاكازاسلحهعمدهبخشکهاستگفتنی. کردسفرترکیهبههم»سیا«سازمانوقترئیس»پتریوسدوید«

.شودمیمنتقلمخالفان

مسألهبرسرناتودرانشعابنوعیکاز»زایتونگزودویتچه«روزنامهجملهازوغربگروهیهايرسانهبعضیحالعیندر
جاوزتخواهانبریتانیاومتحدهایاالتریاستحمایتباناتوکلدبیرراسموسنآندرسکهحالیدر.  دهندمیخبرسوریه

سازمانگزارشبه. نمایندمیردراگزینهاینآلمانسیاسیونظامیمحافلشود،میسوریهخاكبهمستقیمغیریامستقیم
شیمیاییهايسالحبهوکردهتجاوزآمریکاتوسطشدهتعیین»قرمزخط«ازنداردقصداسدرژیم،BNDآلماناطالعات

.شودمتوسلکنندگانقیامعلیه

تایاالعرب،کشورهاياتحادیهملل،سازمانویژهفرستادگاناخیرمذاکراتجریاندرمتحدهایاالتترمالیمگیريموضع
سدابشارخودجلسهآنازبعدعربکشورهاياتحادیه. داردداللتدمشقباغرببرخورددرتغییراتبرنیزروسیهومتحده

خطابپیاماینکهامرهمینبود،اسدتوسطجمهوريریاستمقامتركپیام،موضوعاینکهوجودبا. دادقرارمخاطبرا
ذیرانکارناپوجدينتیجهاینکهاندشناختهرسمیتبهمذاکراتطرفعنوانبهرااوکهاستآنازحاکیشدصادراسدبه

بهمهعربیکشورهايبعضیحتیوغربقضیه،ظاهروجودبا. استسوریهواقعیدوستانچین،وایرانروسیه،دیپلماسی
سازندگینوعهرازدورحمایتاینزیرابکشنددستسوريمخالفانازحمایتازبایدکهرسندمینتیجهاینبهتدریج
.است

کردخواهندسقوطفارسخلیجحاشیههايپادشاهسوریه،دنبالبه

چککوهايپادشاهیوسعوديعربستانبرفقطمنطقهايبازیگرانمیاندرتوانندمیسوريمخالفانکهآیدمینظربه
خاوردرمیکنندتالشوبرخوردارندمالیتوجهقابلمنابعازکهکشورهااین.  شوندمتکیفارسخلیجحاشیهدرآنمتحد
عنوانبهودخنقشاینکهبدونکشورهااین.  هستندسوریهمخالفانبهاسلحهمستقیمتحویلمشغولشوند،گرسلطهمیانه
»ارباب«سیاستباتواندمیآیندهدرکهکنندمیدنبالراخودسیاستمنطقهايابعاددرکنند،پنهانرامتحدهایاالتاقمار

بحرینوقطرعربستان،نفعبهژئوپلتیکیاندازچشمبهعنایتباسوريداخلیمناقشهدیگر،سوياز.  آیددرتضادبه
ردکه(شیعیمذهبیهاياقلیت.  دارنداسدمخالفانازترقويداخلیمخالفنیروهايمذکورعربیکشورهايزیرانیست
توسطشدتهمهاینباکه»عربیبهار. «نمایندمیایفارامخالفاننقش) دهندمیتشکیلراجمعیتاکثریتبحرین
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تشیارنیروهايتوسطشیعیانشدنمتفرق.  استکردهسرایتنیزجوامعاینبهشود،میتحریک»خلیجی«هايپادشاهی
واکنشباکشوراینشیعیانقیامسرکوبمنظوربهبحرینبهعربستاننظامیآشکارتجاوزوسعوديعربستاندرپلیسیو

سو،یکازمعترضانتظاهراتحال،اینبا. نشدکشورهااینسیاسیواقتصاديتحریمموجبونشدهروبروغربمنفی
. افتیخواهدادامهاست،»دستدم«کهسوریهتجربهبراتکابادیگر،سويازوگذاشتهنمایشبهرامبارزهبرايآنهاآمادگی

راطیونافباهمهازقبلاسدبشارکهحالیدر. داردتفاوتسعوديوبحرینیمخالفانباسوريمخالفانترکیبتردید،بدون
شاهدمادوممورددراست،شدهگریبانبهدستاند،آوردهدستبهرامرکزيمواضعمعترضجنبشدرکهوهابیمذهبی
اندتومیآنهادويهرمبارزهچگونگیولی.  هستیمفارسخلیجحاشیههايرژیمکردندمکراتیکطرفدارشیعیانحرکت
تتحعراقدولتاحتماالً وایرانحمایتازتوانندمیسعوديعربستانوبحرینشیعیانمثال،عنوانبه.  باشدیکسان
کهتاسگفتنی. مندندبهرهعربستانوبحرینحمایتازسوريوهابیونکههمانطورشوند،برخوردارالمالکینوريریاست

رفدارانطبیشترشمارازآنهازیرامیکنندمبارزهاسدبشارباکهنیروهاییتادارندبهترياندازچشمکشوردواینمخالفان
ونتسککشورخیزنفتمناطقدرسعوديعربستاندروشدهاندصفآراییبهترخوددینیرهبرانتوسطوشدهبرخوردار

امريفارسخلیجحاشیههايپادشاهیآیندهنظرازسوریهآزادارتشازحمایتواقعیت،اینبهعنایتبا. دارندمتراکم
.استنامطلوب

گفتههب.  نیستندالزمکسیبرايسوريمخالفانکهشدمعلوم»ناگهان«کهاستشدهایجادعجیبیوضعیتحاضرحالدر
حادیهاتومتحدهایاالتترکیه،یعنیگروهاینسابقحامیانبلکهروسیهتنهانهروسیه،خارجهاموروزیرالوروفسرگئی

مخالفاناز–سابقآشکارحمایتاقلحد-حمایتقطعتحول،ایناحتمالیآمدپی. شدهاند»نومید«دستشانازاروپا
تانعربسنفعبهگزینهاین.  نشستخواهندمذاکراتمیزدورسوریهجمهوررئیسبامذکورکشورهايلذاواستاسدبشار

خوردهنهاییشکستبزوديدهد،میدستازراخارجیجديمساعدتکهسوریهآزادارتش.  استبحرینوقطرسعودي،
ازجاريمرحلهکهرودمیزیادياحتمال.  نمودخواهداحیاراکشوردرنظموصلحقوياحتمالبهويجانشینیااسدو

اینمنفییامثبتبعديتحوالتنزدیکآیندهدرسیاسیبازیگرانرفتار. باشدکنندهتعیینسوریهمناقشهفصلوحلنظر
.زدخواهدرقمراعربیجمهوري
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کنممیابرازایرانوچینروسیه،ازراخودامتنانمراتب: اسدبشار

ژانویه 6که در ارزیابی مخاطبین سیاسی غرب از سخنان » دلنشینی«همدلی 
تداعی می کند که با بشار اسد مشاهده می شود،  صور ذهنی معینی را به ما 

محل سخنرانی رئیس جمهور یعنی تئاتر اپراي دمشق ارتباط دارد. نخبگان 
غربی مطابق با سنت هاي گروه کر یونان باستان بدون تأخیر، به صورت هماهنگ 

اي به او پاسخ دادند که حتی یک صدا از ردیف عمومی خارج شده و به گونه
نشده و با آن به تضاد در نیامد.

سوسیلو بامبانگ «اجراي این آهنگ ضد سوري به قدري نیرومند بود که حتی 
رئیس جمهور اندونزي و کسی که از موضوع سوریه بسیار دور است، » یودهوینو

آوا شود. ظاهراً رئیس جمهور اندونزي کشش درونی احساس کرد که با آن هم
ته هماهنگی در آستانه مالقات با شخصیت هاي اسالمی عربستان سعودي، شیف

هیستري ضد سوري شده یا فقط خواست دل مخالفان سعودي اسد را به دست 
آورد. در هر حال او تصمیم گرفت رأي خود را بدهد و در این آهنگ عمومی 
سهمی ایفا نماید. همین کار را هم کرد و گفت که اسد باید برود و اینکه به جاي او حتمًا رهبري به قدرت خواهد رسید که 

از اسد سوریه را دوست داشته باشد؛ رهبر جدید نهایت تالش هاي خود را براي حل و فصل مناقشه به عمل خواهد آورد بیشتر
یعنی اوالً آتش بس برقرار خواهد کرد و ثانیاً، امکان تشکیل دولت ائتالفی را فراهم خواهد نمود و به کارهاي دیگر از این قبیل 

دست خواهد زد.

رئیس جمهور اندونزي از جاکارتا بهتر می بیند چه کسی سوریه را بیشتر دوست دارد. ولی توصیه هاي وي به نظر می آید که 
ژانویه بر زبان 6از یک نظر دچار مشکل اخالقی شد زیرا سوسیلو بامبانگ در واقع همان حرفها را تکرار کرد که بشار اسد روز 

اي فصل جنگ داخلی در این کشور به ایجاز شامل مراحل سه گانهآورد. پیشنهادهاي رئیس جمهور سوریه در زمینه حل و 
طی کند (در ذیل نقل قول از صورتجلسه آن نشست می آید):2014است که جمهوري سوریه باید در سال 

ا شوند از تأمین مالی، مسلح کردن و واگذاري پایگاه هدر مرحله اول دولت هاي خارجی و سازمان هاي بین المللی متعهد می
به عناصر ضد دولتی خودداري کنند. در این مرحله آتش بس دو جانبه حاصل شده و تدارکات براي گفتگوي عمومی سوري 

به عمل می آید که همه نمایندگان طیف سیاسی این کشور در آن شریک خواهند شد.

در زمینه هاي سیاسی و اقتصادي، در مرحله دوم کنفرانس سراسري ملی براي بررسی راه هاي اصالحات همه جانبه (از جمله 
در نظام انتخاباتی و قضایی) برگزار می شود. پیشنویس قانون اساسی جدید طراحی شده و تسلیم همه پرسی می شود. دولت 

مرحله انتقالی تشکیل می شود و در پی همه پرسی انتخابات مجلس بر اساس قوانین جدید برگزار می گردد.
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ر اساس قانون اساسی جدید دولت سوریه تشکیل شده و عفو عمومی اعالم خواهد شد. همچنین و باالخره در مرحله سوم ب
بازسازي ویرانه ها شروع شده و بر اساس قانون اساسی جدید انتخابات ریاست جمهوري برگزار خواهد گردید.

تفاصیل دقیق است و به همه نیروهاي همانطور که می بینیم، این طرح فوق العاده واقع بینانه، فاقد تضادهاي داخلی و داراي 
اي است!) منافع و حقوق سیاسی سوریه اجازه می دهد که از راه دمکراتیک و بدون زورگویی (که این نکته شایان تأکید ویژه

خود را احقاق نمایند.

ر می و معیوب به نظبا توجه به واقع بینانه و مشخص بودن این طرح، تفسیرهاي سیاستمداران غربی در مورد آن بسیار ناقص
سخنرانی بشار اسد تالش جدید رژیم براي متمسک شدن «از وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: » ویکتوریا نولند«آیند. 

ولند . ادامه تفسیر ن»به قدرت است و براي تحقق بخشیدن هدف ملت سوریه یعنی اجراي گذر سیاسی امکانات فراهم نمی کند
ابتکارات وي از واقعیت دور است و می تواند به رژیم اجازه دهد به سرکوب «ی محتوا تر به نظر می آید: زننده تر و باز هم ب

. »خونین ملت سوریه ادامه دهد

او به جاي طرح بیانات جنگ جویانه جدید «گویدو وستروله وزیر خارجه آلمان از همتایان آمریکایی خود عقب نماند و گفت: 
. براي اینکه تصویر اظهارات سیاستمداران غربی کامل شود، »ی و آغاز اصالحات سیاسی در سوریه راه بدهدباید به دولت انتقال

سخنان بشار اسد یک بار دیگر نشان «اي از تفسیر فیلیپ اللیو سخنگوي رسمی وزارت امور خارجه فرانسه می آوریم: جمله
نفی واقعیت منزوي شده است تا یورش ها به ملت خود را تبرئه کند و در حالتمی دهد که او تا چه حدي واقعیت را نفی می

.»نماید

. مهم نیست که او به جامعه »اسد باید برود«جالب توجه است که در همه این بیانات کم محتوا همیشه تکرار می شود که 
رد و اینکه جانشین او که در اي حاضر است براي حل و فصل اوضاع گام برداسوریه چه چیزي پیشنهاد می کند، تا چه اندازه

سراسر سوریه از اعتبار قابل مقایسه با اسد برخوردار باشد وجود دارد یا خیر. او باید برود، همین. به قول یک سناتور رم باستان، 

می شود که واکنش نامناسب آنها (مشکل بتوان انفجار بعد از آشنایی با این بیانات شخصیت هاي رسمی این برداشت ایجاد 
احساسات مذکور را به عنوان پاسخ واقعی به سخنان سیاسی رهبر یک کشور مستقل تعبیر کرد) مبنایی عمیق تر و محکم تر 

رد؟کاز خصومت عادي با شخصیت اسد و طرح پیشنهادي وي داشته باشد. ببینیم چه چیزي خشم دیوانه وار آنها را تحریک 

نخبگان سیاسی غرب با دو اصل مهم (عالوه بر عوامل دیگر) ارتباط دارد. در »لجام گسیختگی معنوي«به نظر می آید که این 
سخنان رئیس جمهور سوریه چیزي وجود دارد که ذاتاً می تواند فقط خشم و ناراحتی غرب را بر انگیزد.

کند که غربی ها براي رسیدن به راي نخبگان سیاسی غرب را افشا میاوالً  اسد در سخنان خود آن واقعیت ناراحت کننده ب
»جهان آزاد«1اهداف سیاسی خود با افراطیون اسالمی (از جمله با القاعده) که در گذشته نه چندان دور دشمنان شماره 

تنظیم کنیم، از انتقال ترور به ما اجازه دهید امور خود را«اند. اسد به غرب می گوید: محسوب می شدند، ائتالف تشکیل داده
. »به سرزمین ما دست بکشید، مسلح کردن، آموزش و اعزام تروریست هایی را که خون غیر نظامیان را می ریزند، متوقف کنید!

.Carthago delenda est - «کارتاژ باید ویران شود»
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الح در مسیر اص»افراطیون سابق اسالمی«غرب براي رد کردن این اتهامات چیزي در دست ندارد. فقط می تواند بگوید که این 
اند. اسد در سخنان خود این استدالل ناشیانه را عقیم گذاشته و گفت: خود قرار گرفته و به مبارزان راه آزادي تبدیل شدهرفتار 

آنها این حوادث را انقالب می نامند ولی این کار به انقالب ربطی ندارد. انقالب نیازمند متفکران است و بر اندیشه استوار است. «
ت؟ انقالب به رهبران نیاز دارد ولی رهبر آنها کیست؟ انقالب سعی می کند پیشرفت کشور را تأمین ولی اندیشه هاي آنها کجاس

کند و با نابودي تعمدي زیرساخت کشور و خطوط انتقال برق، آن را به قرن هاي پیش باز نمی گرداند. انقالب به وسیله واردات 
»انقالبی هستند؟خارجیان پیروز نمی شود... مگر این انقالب است؟ مگر آنها

غرب هنوز «دوم اینکه اسد در سخنان خود علنًا حق سخن گفتن از طرف تمام جامعه بین المللی را از غرب سلب کرده است: 
تمام جامعه بین المللی نیست زیرا کشورهایی وجود دارند که مداخله در امور داخلی کشورهاي دیگر را قبول ندارند و با بی 

منطقه به نفع منافع غرب مقابله می نمایند و بدین وسیله از حق ملتها براي تعیین سرنوشت خود دفاع ثبات کردن اوضاع در 
. اسد در این رابطه کلمات کلیدي را بر زبان آورد که مخاطبین غربی را به هیستري انداخته و واکنش غیر معقوالنه »می کنند

روسیه، چین و ایران و همه آنهایی که از حق ملت سوریه براي تعیین مراتب امتنان خود را از فدراسیون«آنها را تحریک کرد: 
.»کنند، ابراز می کنممستقل سرنوشت خود دفاع می

در واقع، لحظه حقیقت در همین کلمات نهفته شده است. براي اولین بار طی دهها سال اخیر ائتالف ولو موقت روسیه، چین 
یگزین راه کارهاي غرب را پیشنهاد نموده است. این ائتالف نه تنها پیشنهادهاي و ایران تشکیل شده است که راه کارهاي جا

خود را مطرح کرده بلکه با مهارت زیادي از این شیوه عمل دفاع می کند و با خنثی کردن تالش هاي غرب آن را به عقب 
روي آن پا فراتر بگذارد. مگر این دلیل نشینی وادار می نماید. غرب نمی تواند موضع گیري این ائتالف را نادیده بگیرد و از

براي واکنش غیر عقالنی کافی نیست؟

»نظم جدید جهانی«ما در بحث پیرامون حوادث سوریه اغلب فراموش می کنیم که رویارویی در سوریه اولین زنگ خطر براي 
و حق واقعی جاي خود را به حق زور به انحصار گروه کوچکی از کشورها در آمده »جامعه بین المللی«است که در آن مفهوم 

تحمیل می گردد. غرب معنی »بمبارانهاي انسان دوستانه«به وسیله »نرم«داده است و نه ارزش هاي عموم بشر بلکه استعمار 
این زنگ خطر را که در دمشق به صدا در آمد، می فهمد و به همین علت به جنون افتاده است.
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کندمیسرخراخودرخسارسیلیبا: واشنگتندرکرزاي

کرزايحامدگذشتههفتهسفرآمریکاییکنندگانبرگزارهايبرنامهبامطابق
بهارافغانستاندرآمریکاییمأموریتموفقیتبایستیسفراینواشنگتن،به

. استشدهنهاییمرحلهواردمأموریتاینکهدهدنشانوگذاشتهنمایش
»یافغانطوالنیحماسه«بهباالخرهبایدکهداندمینیکافغانستانفعلیدولت

نیروهاينظامیانازنفرهزاردوجانکنونتاوداردادامهکهاستسال11که
متحدهایاالتبودجهاز(!) روزهرواستبردهمرگکامبهراISAFالمللیبین
نشدهدرستعملیاتاینزیبايفرجامولی. دادپایانگیرد،میدالرمیلیون28

. تاسشدهتوأمواقعیاتبعضیکردنمسکوتبااوباماوکرزاينهاییبیانیههموکرزايسفرهمشرایطایندرکهاست
راهبهروارهاککهنمایندتلقینالمللیبینوآمریکاییعمومیافکاربهوبکنندسرخسیلیباراخودرخسارمجبورندطرفین

برايکهیستناینطورواقعیتولی. کندمیحرکتدیگرموفقیتبهموفقیتیکازافغانستاندرآمریکاسیاستاینکهواست
.نمودتوجهعینیواقعیاتبهوکشیدهدسترسمیبیاناتازبایدامرایندرك

چارچوبدرمتحدهایاالتاساسیهدفکهبوداینکرزايباويهايمالقاتجریاندراوباماباراكبیاناتنکتهمهمترین
دردعاااین. »داردقراردسترسدرامروزه«افغانستان،خاكدرتروریسمهايپایگاهبردنبینازیعنیآمریکاافغانیمأموریت

سپتامبر11حمالتازبعدمتحدهایاالت2012سالتروریسمجهانیشاخصطبقبرزیراداردصحتمتحدهایاالتحق
حمله127آمریکاسرزمیندرسالهااینطولدر. استآوردهوجودبهراامنیتزمینهدرمثبتهاينوآوريتعدادبیشترین

هیچباکهافرادينیزوحیواناتحقوقوزیستمحیطراهدرمبارزانکارآنهاازنیمیکهاستآمدهعملبهتروریستی
تروریستیخطرمدتهمینطیولی. شدندزخمینفر76وکشتهنفر23حمالتاینجریاندر. بودنداشتند،ارتباطسازمانی

پایگاههکگرفتنتیجهبایداینجااز. استیافتهافزایشمرکزيآسیايسابقشورويکشورهايدروهندپاکستان،ایران،در
.هستیممنطقهسراسردرآنهاشدنپخششاهدفقطمااینکهواندنرفتهبینازتروریستیهاي

تیبایسکهبودافغانیامنیتیمؤثرنیروهايایجادبود،کردهمطرحکرزايدولتبرايوخودبرايسفیدکاخکهدومیهدف
غانستانافهايدولتدررسمیمنابع. کنندمبارزه»المللیبینهايتروریست«ومسلحمخالفانبامستقلصورتبهخودشان

میپیشخوبقدريبهآمریکاییمربیانتوسطافغانیامنیتینیروهايآموزشروندحاضرحالدرکهمیکنندادعاآمریکاو
%80ازبیشحاضرحالدرافغانینظامیانکهگرددمیادعا. »استبهترانتظارحداز«-مشتركبیانیهطبقبر–کهرود
%90آنجاکهکنندتأمینرامناطقیامنیتتوانندمی2013سالفوریهتاکهحالیدرمیکننداجراراجنگیعملیاتهمه

خنگويس»فیضیایمل«توسطافغانستانجمهوررئیسسفرجریاندرنیکتصویراینولی. دارندسکونتکشورجمعیت
سایلممهمترینازیکیافغانی،نیروهاينوسازيمسأله«کهپریدزبانشازجملهاین. شدزدههمبرافغانستانجمهوررئیس
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بامتحدهایاالتکهایمکردهاعالمکنونتاما. بودخواهداوباماباراكپرزیدنتباکرزايجمهوررئیسمذاکراتجریاندر
.«دهدآموزشرامانیروهايبایدمامتقابلنیازهايومنافعبهعنایت

رتشااینکهونداردوجودمحلیمطمئنامنیتینیروهايگونههیچافغانستاندرکهگرددمعلومتابودکافیکلماتهمین
عدمترقويدالیلولی. نمایدشرکتجنگیعملیاتدراستقادرISAFالمللیبیننیروهايپشتیبانیبافقطافغانستان

اینازسرمایهفرار2011سالدرافغانستان،ملیبانکگزارشبه. داردوجودکنونیدولتپایداريبهافغانستانمردماعتقاد
سالدرکشورازخارجینیروهايخروجبامرتبطهاينگرانیوفعلیدولتدرمالیفساد. رسیددالرمیلیارد4,6بهکشور

پولانتقالباوهستندحسابگرلغایتجهانسراسرتجارمانندافغانیتجار. هستندسرمایهفراراساسیعللجملهاز2014
.میکنندارزیابیرافعلیرژیمرفتارکشور،ازخارجبهخود

بهستانافغان»زندگیقالبتغییر«برايغربهايتالشکهمیکندثابتوجهبهترینبهافغانستاناقتصاداوضاعمجموع،در
رقماینکهکردهاندخرجافغانستانبابتدالرمیلیارد440بعدبه2001سالازمتحدانشوآمریکا. استانجامیدهناکامی

تانافغانساقتصادبهپولاینعمدهبخشکهشودمیمعلوموقتیولی. گرددمیغربهايتالشبهاحترامباعثاولوهلهدر
واشغالگرنیروهايتأمیندربرگیرندههمهازقبلهاهزینهاینکهاستاینواقعیت: شودمیکمتراحتراماست،نرسیده
هايکوششنهایتهاآمریکایی. شدمحولآمریکاییهايشرکتبهکارهاهمه. بودسرویسیهايشرکتخدماتپرداخت

دشونمیموفقآنها. نشودارسالافغانستانبهگذاريسرمایهعنوانبهبودجهازدالریکحتیکهآورندمیعملبهراخود
.هستندآمریکایینیزآباینکنندگانصادروکنندگانتولیدکهببرندخودنیروهايبرايراآمریکاییآشامیدنیآبحتی

یهروسدرامروزيافغانیامورکارشناسانعمدهبخشکهاستگفتنی(روسیهدرآنها»فکريبرادران«وغربیتحلیلگران
ملیلصناخاتولیدرشدنرخاخیرهايسالدرکهکننداشارهدارنددوست) میکنندمبتنیغربیمنابعبرصرفاًراخودمطالب

هايقیمترشدازناشیرشدنرخایناوالً،. مانندمیغافلمهمنکتهدوذکرازآنهاولی. استبوده%9معادلافغانستان
یناجمعیترشدثانیاً،. نداردربطیصنعتیتولیداترشدبهواستالمللیبیناشغالگرنیروهايتأمینجهتدرخدمات
مقام)استهگذاشتباقیملیناخالصتولیدسرانهنرخترینپایینباکشورهاییردیفدرراافغانستانوکردهخنثیراشاخص

توسعهبهافغانستانفعلیدولتهايهزینهعمدهبخش.(«سیا«سازمانThe World Factbookبرآوردهايطبق217
گذاريسرمایهتواننمیرادولتیمسلحهايسازمانبابتدالريمیلیارد4ساالنههايهزینه. نداردربطیکشورایناقتصاد

ارددارتباطخارجینظامیهايپایگاهبهخدماتارائهباامروزافغانستاندرشغلیهايفرصتاکثر. دانستکشورتوسعهدر
.نمایدپیشنهادچیزيآنازغیرتواندنمیغربیائتالفکه

وتلویزیونیشبکه75ازبیشنشریه،هزارها«افغانستاندرامروزهکهبینندمیآندرراعظیمپیشرفتدمکراسیطرفداران
سالیکطیایرانتنهاکهکنندخودداريواقعیتاینذکرازدهندمیترجیحآنهاولی. دارندوجود»رادیو175ازبیش

فاصلهدر(هاافغانیتااستبردهافغانستانغربیهاياستانبهرادوستانهانسانهايمحمولهتنهزار35ازبیشگذشته
دنکرگرموهاخانوادهکردنسیربرايچیزي!) تلویزیونیهايشبکهتماشايورادیوهاکردنگوشها،روزنامهخواندنبین
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میلیارد1حدازسالهرافغانستانبهایرانشایبهبیمستقیمهايکمکاخیرسال12طی. باشندداشتهخودهايخانه
.گذردمیدالر

ی،ایرانهايکارخانهبهحمالتولی. نمایندمیگذاريسرمایهافغانستاندرواقعاًکههستندکشوريسهایران،وهندچین،
سرمایهازتواندنمیکرزايدولتکهدهندمینشانوضوحبهاست،توأمانسانیتلفاتوگیريگروگانباکههنديوچینی
المللیبیننیروهايکهاستآنازحاکیزیاديواقعیات. نمایددفاعکند،میگداییجهانسراسرازکهخارجیهايگذاري

کهتاسبدیهی. هستندمندعالقهوضعاینبهمیکنند،خودداريمذکورکشورسهازسرمایهباهاشرکتامنیتتأمینازکه
اینکرزايدولت. نمایندتأمینراتجاريکارامنیتتوانندمیکهرسدمیتوافقبهکسانیباشرایطایندرتجاريبخش

کهاستگفتنی. استفعلی»آخور«ازاستفادهوماندنکاررويدولت،ایناساسیهدفامروزه. فهمدمیخوبراواقعیت
فاسدسهازیکیافغانستانحاضرحالدرTransparency Internationalالمللیبینسازمانمالیفسادشاخصطبق
.باشدمیجهانکشورترین

. دهدلوهجپیروزيصورتبهراعملیاتپایانتواندنمیوگرفتهقرارراهبرديبستبندرافغانستانبارابطهدرآمریکادولت
الزم) آمریکایینظامیهزار15جملهاز(نظامیهزار20اقلحدکشوراینکنترلبرايمحتاطانه،بسیاربرآوردهايطبق

»پستگتنواشن«نوشتهبه–واشنگتنافغانی،طوالنیعملیاتباآمریکاعمومیافکارمنفیبرخوردبهعنایتباولی. هستند
او. داردنگهخوددستدرراکشورتمامتواندنمینیروهااینباکرزاي. کندواگذارنظامیهزار9الی3اکثرحدتواندمی-
.داردنگهخوددستدررابزرگشهرهايبرنظارتاستقادرفقطوکندکنترلراکشورتواندنمیهمهزار20با

پاکستانو) داردايفزایندهنفوذپاکستاندرکه(چینهند،ایران،جلبآنوداردوجودحلراهیکفقطشرایطایندر
فغانیامسألهحلبه) استپاکستانی–افغانیمنطقهمسألهمهمترینکهکردحلرا»دوراندخط«مسألهتواننمیآنبدون(

یتامنتأمیننظرازروسیهراهبرديمنافعجوابگويکنفرانساینکاردرشرکت. استالمللیبینکنفرانسچارچوبدر
.بودخواهدافغانیمخدرموادقاچاقگسترشبهدادنپایانومرکزيآسیاي

بااً طبیعتولی(خوشحالیبامتحدهایاالت: گیردمیشکلافغانیمسایلحلبرايفرديبهمنحصروضعیتحاضرحالدر
ندمعالقهمسألهاینحلبهمنطقهکشورهايهمهازبیشتر. گذاشتخواهددیگراندوشبرراکابلمشکالتبار) آبروحفظ

میهمکاريشانگهايهمکاريسازمانچارچوبدرکه(چینوهندروسیه،ایران،دیپلماتیکمشتركابتکارلذا. هستند
رسفنتایجحال،هردر. برسدموفقیتبهتواندمیافغانستان،درآمریکاییراهکارهايجایگزینکارهايراهطرحو) کنند

.استرساندهاثباتبهراجایگزینجدیدکارهايراهطراحیضرورتوضوحبهواشنگتنبهکرزاي
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سوریهمناقشهدرخارجینیروهاي
روسیهسیاسی–اجتماعیمطالعاتمرکزمدیریفسییف،والدیمیر

ارتش. استپیچیدهوبغرنجهمچنانسوریهعربیجمهوريداخلیاوضاع
هايحومهدرمسلحمخالفانهايدستهباامانبینبردهايگرفتارملی

الزوردیرورقهدرعا،حماه،ادلیب،هاياستاندرنیزوحمصوحلبدمشق،
راخودرزمیباالينسبتاًتواناستشدهموفقمجموعدرسوریهارتش.  است
سالحارسالهايراهآنهامتحدانوغربکشورهايتالشباولیکندحفظ
دردمشق.  استگردیدهمسدودپیشازبیشسوریهارتشبرايخارجیهاي
.  کنداستفادهخودمهماتواسلحهاحتیاطیذخایرازاستمجبورشرایطاین
بهاسلحهصادراتولییابدادامهمهماتوافزارجنگمصرففعلیسطحاگر

،)استضعیفبسیارامرایناحتمالالبتهکه(گرددقطعکاملطوربهسوریه
.کردخواهدکفایتجنگیعملیاتماهششبرايموجودذخایر

قموفارتش.  یابدمیکاهشپیشازبیشبحراننظامیفصلوحلزمینهدرسوریهارتشامکاناتتردید،وشکبدون
هرهايشداشتننگهامردرراخودهايتالششودمیمجبوروکندکنترلراکشورنشینسنیگستردهمناطقشدنخواهد
. یستنبهتردولتیارتشازهممسلحمخالفانوضعیتالبته.  نمایدمتمرکزراهبريهايبزرگراهونظامیهايپایگاهبزرگ،

ندمانسوریهملیشوراي.  دهندتشکیلواحديادارينهادهايوآمدهفایقداخلیاختالفاتبراندنشدهموفقکنونتاآنها
وانقالبینیروهايملیائتالفقطردر2912سالنوامبرماهاواسطکهاندنیامدهبرکاراینعهدهازسوریهآزادارتش

.بگیردراسازماندوآنجايبایدکهشدتشکیلسوریهمخالف

نهمینیزکشوراقتصادياوضاعوخامت.  دهدمیسوقمخالفانباگفتگوبهراکشورفعلیرسمیمقاماتجاري،وضعیت
ترکیه،فرانسه،متحده،ایاالت. استمبهمبسیارسابقمانندکشوردرتحوالتدورنمايحالعیندر.  دهدمیرانتیجه

فصلوحلبودنممکنغیرباهستند،آنهاپشتیبانکه»اسدضدائتالف«اصطالحبهکشورهايوقطرسعودي،عربستان
ماتیکدیپلهايطرحکهگردیدندمتوجهوشدهروبروشمارانگشتهايماهطی»لیبیاییسناریوي«اساسبرسوریهبحران

کارگرآنهاامثالو»سوریهزمینهدرتماسهايگروه«و»سوریهدوستان«چونهاییقالبازاستفادهباسوریهمسألهحل
.نیستند
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»سوريمسأله«وایرانروسیه،
یهاتحادومللسازمانویژهفرستادهاالبراهیمیاالخضرفعالیتبه»سوریهبحران«کردنبرطرفزمینهدرمعینیامیدهاي

وریهسبحرانفصلوحلبرنامهاساسکهاستروسیهپیشنهادهايهماناکهکردتأکیدباید. شودمیبستهعربکشورهاي
قاممکردنمحفوظمخالفان،ورسمیمقاماتنمایندگانازملیوحدتدولتتشکیلشاملبرنامهاین. استدادهتشکیلرا،

انتخابازاسدداوطلبانهامتناعوويحکومتیاختیاراتبیشترچههرکاهشبا2014سالتااسدبشاربرايجمهوريریاست
.  کندیمپشتیبانیطرحاینازهمواشنگتنبلکهمسکوتنهانهکهاستآنازحاکیموجوداطالعات. استمقاماینبهمجدد

احتماالًاینکهاستنمودهردراطرحاینشناختهاند،رسمیتبهراآنعربستانهايپادشاهیوغربکهملیائتالفولی
.باشدمیگروهاینرفتاردرغربنفوذبودنمحدودنشانه

میادعااینمصادیقجملهاز. کشیدنخواهددستسوریهازسیاسیجديحمایتازنیزآیندهدرروسیهکهاستبدیهی
مللسازمانامنیتشورايعرب،کشورهاياتحادیهوغربسويازشدیدفشاروجودباکهکنداشارهواقعیتاینبهتواند

طیامنیتشورايدروتوحقازروسیهبارسهاستفادهنتیجهاین. استنکردهاعمالهاییتحریمدمشقعلیهکنونتامتحد
.باشدمیاخیرسالدو

قراردادهاياجرايبهولیکندنمیمنعقدمهماتواسلحهصدوردربارهجدیديقراردادهايدمشقباجاريشرایطدرمسکو
-میمنظورهچندینضربتیهايبالگرداساسیتعمیرشدحاضر2008سالدرروسیهمثال،عنوانبه.  دهدمیادامهموجود

واییهضدسامانهبرايیدکیقطعاتوتجهیزاتتحویل. اندگشتهبازسوریهبهآنهاازتعداديجدیداًکهآوردعملبهرا25
تشارانمسوفنیکارشناساننیزوگیردمیصورتنظامیویژهاطالعاتتبادلقوياحتمالبه.  شودنمیمتوقفنیزسوریه
اضطراريهايموقعیتوزارتهواپیماهاي. داردادامهنیزدوستانهانسانهايمحمولهارسال. نمایندمیکمکسوریهبهروس

.برندمیسوریهبهراعمومیمایحتاجکاالهايوخوراکیموادمنظمصورتبهروسیه

رطوسطادراستصدددریادارداقتصاديبزرگمنافعسوریهدرمسکوکهشودگفتهچنانچهبودخواهدنادرستیبرداشت
صادرايهسالحقیمتپرداختامکانداخلیثباتیبیوسوریهدرگازونفتذخایرکاهش. نمایدایجاددریایینیرويپایگاه
درداخلیمنابعتمرکزو) هارزمناووهاناوشکن(اقیانوسیجنگیناوهايکمبودعلتبهروسیه. کندمیمنتفیهمراشده
ولی.  ندارداحتیاجیمذکورنظامیپایگاهبهراهبردي،هستهاينیروهايآوريروزبهوفضاییهواپدافندسامانهایجاد

نفوذیانهمخاورتمامدرتواندمیسوریهدرماندنباقیصورتدرمسکو.  داردتوجهیقابلژئوپلتیکیمنافعروسیهفدراسیون
نفرهزار100الی60معادلمختلفبرآوردهايطبقکه(زبانروسیتوجهقابلجمعیتوجودنیزوامرهمین. باشدداشته
توجهابلقبخشبتوانداسدبشارجمهوررئیسکهکندپشتیبانیفعلیحکومتاززمانیتامسکوکهدهدمی،ضمانت)است
عضاياوروسیهشهروندانتخلیهروندشدخواهدمجبورمسکوبرسند،قدرتبهافراطیوناگر. داردنگهخودنظرزیرراکشور

سوریهسواحلبهنزدیکآبهايدردریاییتفنگدارانحاملروسیدریابردناوهاياستقرار. کندشروعراآنهاهايخانواده
.استبرنامهایناجرايبرايآمادگینشاندهنده
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عنایتبا. کندگذشتغرببهسوریهمسألهزمینهدرتواندمیمسکوکهاستیافتهرواجنیزدیدگاهاینکارشناسیمحافلدر
تاوابطرتیرگیگرایشاین.  گرددمیروشندیدگاهاینبودناساسبیآمریکا،وروسیهبینروابطتوجهقابلتیرگیبه

تیکی،تاکهستهايهايسالحکاهشموشکی،ضدسپرزمینهدربستبنبرآینداینکهماندخواهدجابرپاآیندهسالچند
میمنطقهايمسایلازتعداديهايحلراهدربارهنظرهااختالفواروپادرمتعارفهايسالحکردنمحدودسربربحث
ورمحدرجملهازکشورملیمنافعازبیشتريقاطعیتوشدتباروسمسئولینکهگرددمیباعثعواملاینهمه.  باشد

.نماینددفاعسوریه

هايتحریمشرایطدرکاراینکهکندمینظامیواقتصاديسیاسی،کمکسوریهبهخودطرفازایراناسالمیجمهوري
بههجعنوانبهراسوریهتهران،زیرانیستتصادفیامراین.  گرددمیانجامایرانعلیهغرباقتصاديومالیشدیدبسیار
.نمایدمیتلقیخودخارجیاساسیحریفانبامبارزهمقدم

ازلهجماز(المللیبینمحافلوسوریهنمایندگانبانشستجریاندرایرانیمقاماتگذشتهسالنوامبردرآن،برعالوه
سوریهبحرانفصلوحلبرايراخودمادهايششطرح) نیکاراگوئهوبرزیلعراق،مصر،الجزایر،سودان،ترکیه،لبنان،

داخلردملیگستردهگفتگوياندازيراهخارجی،مداخلهازامتناعزورگویی،کاملقطعبرناظرطرحاینکهکردندپیشنهاد
جمهوريریاستمقام2014سالتااسدبشاربودقرارهمچنین.  استجمهوريریاستومجلسانتخاباتبرگزاريوکشور

ستانعربومصرترکیه،سوریه،روسیه،سیاسیمسئولینومللسازمانبهطرحایندسامبرماهدر. داردنگهخوددستدررا
دربارهحقیقیاطالعاتخودگروهیهايرسانهطریقازکندمیسعیهمچنینایراناسالمیجمهوري. شدارائهسعودي
.برساندالمللیبینجامعهآگاهیبهراسوریهدرتحوالت

رباوضاعتثبیتبهکشوردوهر. داردمطابقتهمبازیاديحددرسوریهبحرانفصلوحلزمینهدرتهرانومسکومواضع
قابلیرغرااسدبشارحکومتقهريسرنگونیوبودهمندعالقهمخالفانودولتنمایندگانبینگستردهگفتگوياساس
مثال،براي. نداردمطابقتهمباسوریهدرایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونمنافعهايحوزهولی. دانندمیقبول
ینبفنینظامیهمکاريتحکیمازامراینکهکندمیاستفادهسوریهوشورويساختهايسالحازعمدتاًسوریهملیارتش
وروسیهفدراسیونهايتالشواقع،در. استقويبسیارایراننفوذاقتصادبخشدرولی. نمایدمیممانعتایرانوسوریه

.نمایدمیتضمینرادمشقحکومتپایداريوثباتامرهمینکههستندهمدیگرمکملسوریهدرایراناسالمیجمهوري

ختالفاتهرانومسکومواضعبیناستممکنبزنند،دستسوریهعلیهجنگیعملیاتبهناتوعضوکشورهايازگروهیاگر
نظورمبهفقطتواندمیروسیه. کردخواهنددخالتمسلحانهمناقشهدرمتفاوتیحددرکشورماندو.  کندبروزمعینینظر

وریهسبهداوطلبانکثیرشماراعزامازایرانکهحالیدربفرستدسوریهبهراخودنیروهايمحدودگروهخودشهروندانتخلیه
.بکندرامستقیمنظامیکمکسوریهجمهوررئیساسدبشاربهحتیاستممکنوکردنخواهدممانعت
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ترکیه»کردنسنگینوسبک«
میارسوريمخالفانبودنمجزاترکیهمقاماتسو،یکاز. آیدمینظربهمتضادسوریهمسألهزمینهدرآنکاراگیريموضع
یرومندينگاهتکیهآنجاتوانندنمیمخالفانآورند،درخودتصرفبهراسوریهخاكازبخشیترکینیروهاياگرحتی. بینند
.نمایندایجاددمشقسويبهحرکتبراي

وابطرتحکیمطرفدارغالباً است،شدهتجزیهگرایاناسالموکمالمصطفیخطپیروانبهکهترکیجامعهدیگر،سوياز
موضعتعلهمینبه. کندمیطیرانسبیشدنسردمرحلهسوریهسربرنظراختالفخاطربهکهاستروسیهفدراسیونبا

.باشدمیلیبییاعراقالگوياساسبرسوریهدرترکیهنظامیسناریوياجرايازبازدارندهايعاملروسیه،گیري

یبانکمعامالتاجرايازهاترك.  گیردمینظردرراایرانبااقتصاديوبازرگانیهايهمکاريتوسعهاهمیتهمچنینآنکارا
ودسهیدروکربنی،موادترانزیتاز–آیندهدر–وشودمیواصلایرانخاكطریقازکهترکمنیگازترانزیتایران،نفعبه

ضدرسمیبیاناتومنطقهاموردرفرامنطقهايبازیگراندخالتازممانعتکردها،مسأله. کنندمیدریافتزیاديمالی
سعیودارندفعالیشرکتسوریهاموردرکشوردوهر.  هستندتهرانوآنکارابینروابطنزدیکیعواملجملهازهماسراییلی

.نماینداجتنابکشورایندرخودملیمنافعمستقیمبرخوردازکنندمی

جانبههسویژهکمیسیونتشکیلاساسبرسوریهبحرانفصلوحلبهتهرانمحدودجلببهفوقمراتببهعنایتباآنکارا
ورمصترکیه،عضویتباسومیقالبهمچنین(استمندعالقهمصروترکیهایران،یاروسیهوترکیهایران،عضویتبا

ارطرفددوبینتعاملتضعیفروسیه،بدونولیایرانعضویتباگروهیتشکیلازهدف).  داردوجودسعوديعربستان
ازکند،یمپشتیبانیاسدبشارازکهرالبناناهللاحزبجنبشاستصدددرهمچنینترکیه.  استدمشقحکومتپیگیر
.نمایدحذفسوریهمناقشهحوزه

نرسیدبرايآنهايتالشوکشوراینمنطقهايادعاهايازناشیهمهازقبلسوریهبحراندرترکیهحدازبیشفعالیت
لمستدبراي. کندمیفراهمراجهتایندرپیشرفتامکانسوريمخالفانازگستردهحمایت.  استاسالمجهانرهبريبه

یمانپسازمانمنافعبارفتاراینکهشودمیعنوانبهانهعنوانبهسوریهسويازنظامیتصنعیخطرفعالیتاینکردن
ناتو،ضوعترکیه،ازدفاعبرايپیمانآمادگیکنونتاناتوکلدبیرراسموسنفوگآندرس. داردمطابقتشمالیآتالنتیک

تصوردرراخودعملیهايبرنامهناتودیگرساختارهايونظامیکمیته. استکردهاعالمراسوریهسويازحمالتدربرابر
»ریوتپت«هواییضدموشکیهايسامانهترکیهخاكدرراستاهمیندرکهاندکردهطراحیمختلفهايسناریویافتنتحقق
شبهابوقفهبینبردهاياثربرسوریهارتشکهاستحالیدراینو. شوندمیمستقر»سوريخطر«دربرابرآنازدفاعجهت

.استشدهرمقبیشوند،میمسلحوآمادهترکیهسرزمیندرآنهاتوجهقابلبخشکهنظامیانی

مسألهدتشدیباعثکنونتاونیستسازگارسیاسیدوراندیشیبااست،ذهنیدالیلتابعکهترکیهمقاماترفتاراین
ظامیاننشبهآمادگیهاياردوگاهآنهاسکونتمناطقدرکهیابدمیشدتترکیهعلویاننارضایتیهمچنین. استشدهکردها
نهراماین. ورزندمیمخالفتسوریهاموردرنظامیمداخلهباترکیهمختلفسیاسیاحزاب. شدهاندمستقرسوریهآزادارتش
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در. داردبرردراترکیهداخلیثباتیبیخطربلکهآوردمیوجودبهتوجهیقابلمشکالتترکیهفعلیمسئولینبرايتنها
ویسیاسمنفیعواقبآنکارابرايامراینکهشدخواهدتیرهناگزیرهمایرانوروسیهباروابطجنگی،عملیاتآغازصورت

.داشتخواهددنبالبهاقتصادي

ناتوهاينگرانیواوباماباراكاحتیاط
رانسهفحتی.  بدانندالزمراسوریهعلیهجنگیعملیاتشروعکهنیستکشوريناتواعضايمیاندرکهاستذکربهالزم
نهاآحمایتیاناتوعضوکشورهايازگروهیتوسطعملیاتایناجرايامکانحال،اینبا.  داندنمیضروريراکاراینفعالً

.شودمینمنتفیکشور،اینتوسطمستقلمسلحانهعملیاتآغازصورتدرترکیهرفتاراز-اطالعاتیبعددرهمهازقبل-

حساساسوریهاموردرمداخلهوجودباواشنگتن. باشدشدهانگیزعبرتمتحدهایاالتبرايلیبیمنفینمونهاستممکن
.نیستآمادهمسلحانهمداخلهبرايکهمیکند

آمریکادولت. استجنگیعملیاتگونهاینمخالفاست،شدهانتخابجمهوريریاستمقامبهدوبارهکهاوباماباراكاوالً،
.کردخواهدخودداريسوریهمناقشهدرمستقیممداخلهازبالتبع

مادهآافغانستاندرنیروهااینتوجهقابلکاهشبرايوداشتهنگهعراقدرراخودنیروهايسابقمانندمتحدهایاالتثانیاً،
رايبرااقداماینضرورتبتوانمشکلاقتصاديرکودشرایطدرولیکرداستفادهسوریهدرنیروهااینازتوانمی. شودمی

.دادتوضیحآمریکاعاديمردم

يامنطقهسطحدرایرانوجهانیسطحدرآمریکاحریفچین. باشدنمیمتحدهایاالتخارجیاساسیحریفسوریهثالثاً،
جنگرايبمنابعاینصرفازنیزعربستانیهايپادشاهی.  گرددمیتجهیزکشوردواینعلیهآمریکانظامیمنابعکهاست

متحدهتایاالدیگر،سوياز. کردنخواهندپشتیبانی) شدخواهدبرگزارعراقیسناریوياساسبراحتماالًکه(سوریهباطوالنی
هنموناگر. استکشورایندرشیمیاییهايسالحذخایرازحفاظتآنواستکردهتعیین»قرمزخط«سوریهبارابطهدر

مجبورهاآمریکاییآید،دررادیکالگراياسالمنیروهايتصرفبهمربوطههايزرادخانهیاشدهربودههاسالحاینهاي
.کنندمداخلهبالفاصلهشدخواهند

***

6تاتوانستخواهداسدبشارجمهوررئیسقوي،احتمالبه. استمبهمهمچنانسوریهاوضاعکهشودمیمعلوماینجااز
لحمسمخالفان. آورددرخودکنترلتحتراکشورسرزمینتمامنتواندشایدولیداردنگهخوددستدرراامورزمامآیندهماه
اگر. دادخواهندادامه) حلباحتماالً(سوریهبزرگشهرهايازیکیبرنظارتبرقراريوشدنمتحدبرايخودهايتالشبه

خواهندرسمیتبهراآنهاشتاببا»خارجیحامیان«کهدادخواهندتشکیلراخودمجریهقوهارگانهايشوند،موفقآنها
.شناخت
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هکنندتعییناسدبشاربرايمرحلهاینکهرودمیاحتمال. باشدمیدشوارتريکار2013سالدومنیمهاوضاعپیشبینیولی
مذهبی،وقومیمتعددهاياقلیتجملهازکشورجمعیت%40اقلحد.  گرددتمامفعلیحکومتنفعبهزمانمروروشود

ازحمایتنیزوامرهمین. ترسندمیاسالمیافراطیونو»المسلمیناخوان«ازودانندمیآلترناتیوفاقدرافعلیحکومت
.نمودخواهداستفادهآنازحتماًاوکهدادخواهدخوبیفرصتسوریهجمهوررئیساسدبشاربهایران،وروسیهسوي

جهتکالنپولپرداختادامهمورددرمسلحمخالفانخارجیحامیانبکند،ثباتباحديتاراکشوراوضاعبتوانداواگر
درهجملازفعلیمسایلموقعآنتااستممکن.  افتادخواهندبیشتريتردیدوشکبهدمشقفعلیحکومتسرنگونی
خواهداعثبعینیشرایطآنگاه. کنندبروزجدیديمشکالتجهانیاقتصاديومالیبحرانشرایطدرویابندشدتافغانستان

ديمساعشرایطوبدهددستازراترکیهوفارسخلیجحاشیههايپادشاهیغرب،براي»مبرممسأله«حالتسوریهکهشد
.نمایندمیدعوتامرهمینبهکهمدتهاستتهرانومسکوکهگرددفراهمسوريداخلیگفتگويبراي
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؟»آمددرصدابهکسیچهبرايناقوس«یا،»عربیبهار«هايدرس
ژئوپلتیکیمسایلآکادمیرئیسمعاونخلیلوف،دنگا

هايپادشاهیوسعوديعربستانپادشاهیباغرباتحادتحلیلگران،ازبسیاري
ومنطقیامريراعربیهايانقالببابرخورددرفارسخلیجحاشیهدیگر

حالدروشدظاهرلیبیدرنمایانصورتبهپیماناین. دانندمیطبیعی
آیا. کندمیایفاچشمگیرينقشهمچنانسوریهدراماتیکتحوالتدرحاضر

ودبنهادهراآنبنايپیشقرنسهطیبریتانیاامپراطوريکهاستسنتیاین
حاشیهپادشاهانآیادارد؟استقامتاندازهچهتاپیمانایناست؟دیگريچیزیا

همدارند؟پیشدررامباركحسنیوقذافیمعمرسرنوشتفارسخلیج
پسسولیبیدرابتداکههمافراطیگرایاناسالمباناتوومتحدهایاالتپیمانی

»المللیبینهايتروریست«دیروزگرایاناسالمکهشدچطور. استبزرگسیاسیاسرارازیکیشد،مشخصسوریهدر
شودمیمعلومناگهانامروزولیگرفتند،قرارحملهموردلیبیوعراقافغانستان،آنهابامبارزهبهانهبهوشدندمیمحسوب

اسهايکحتماً اینجااند؟گردیدهتبدیل»دیکتاتوراسدخونینرژیم«بامبارزانوسوريکنندگانقیامبهآنیکدرآنهاکه
.کنیمبررسیراقضیهپودوتارکنیمسعیهمبابیاید. داردوجودکاسهنیمزیر

خطرهايزنگاولینوعربیحکاماشتباهات
ازيبآفریقادربتواندغربرهبرانبهباجپرداختباکهبودامیدواراوبود؟چهقذافیمعمرمقتولسرهنگراهبردياشتباه

عیینتراجهانیراهبردکهراعاملیبرلوسکونیوسارکوزيمانندعمومیصحنههايشخصیتپشتاو. بکندراخودمستقل
پرداختوسودآورقراردادهايانعقادآنها،دويهربهگزافهايبخششتقدیمازبعدسرهنگ. بودندادهتشخیصکند،می
راچیزهمهکهاندیشیدمی،)1988دسامبر(الکربیفرازبرهواپیمادرتروریستیعملیاتقربانیاننزدیکانبهدالرمیلیارد2

طرحابمطابقآفریقاکهبداندتوانستمیچطوراو. نمایددنبالراخودمستقلسیاستتواندمیحاالوداردکنترلتحت
منبعناکام،کشورهايازجمعیباید،)شودمینامیده»امپراطوري«پساینازکه(جهانیفرادولتیمالیامپراطوريهاي
بماند؟باقی19قرناستعمارهايسنتاساسبرغربهايدولتوملیتیفراهايشرکتغارتمیدانوارزانخاممواد

آمدردتضادبهفراملیتیشرکتهايوغربیهايقدرتاستعماريراهبردباآفریقااتحادیهتقویتجهتدرقذافیهايبرنامه
داردقاللاستکهکسیمعاصرشرایطدر: شدخودراهبردينابیناییقربانیسرهنگ. بودشکستبهمحکومابتداهمانازلذاو
سمانیجحتیوسیاسیخودکشیبههمیشهکند،میرفتارخوددلخواهبهونیستبرخوردارخارجینیرومندپشتیبانیازو

.شودمیمحکوم
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سرهنگباهمآنهاولی. استدیگرنوعازکرد،برکنارراآنها»عربیبهار«کهیمنومصرتونس،جمهوريرؤساياشتباه
یتیکژئوپلراستايدرحرکتوواشنگتنبهوفاداريکهداشتندصادقانهاياعتقادآنها. دارندمعینیاشتراكوجهلیبیایی
االخرهب. نمودخواهدپشتیبانیآنهاازمباداروزدرآمریکااینکهودهدمیراواشنگتنمتقابلوفاداريضمانتآنهابهآمریکا
»اشرار«باوهکردپشتیبانی»اسالمیافراطیوالمللیبینتروریسم«باآمریکامبارزهازپیگیرانهآنهاکهکردفراموشنباید

استقبالمبارزهایناز) اسراییلویژهبهو(غرب. نمودندمیمبارزهجهادیونمختلفانواعو»المسلمیناخوان«مانندداخلی
فاحشمواردوپوشیدهچشممبارزهایندمکراتیکغیرهايروشازهارژیماینراهبرديشریکعنوانبهآمریکاوکردمی

.کردمیمسکوترابشرحقوقنقض

ايسالهاواسطکهخطرهايزنگاولینبهخودسیاسیبینیکوتهونفسبهاعتمادخاطربهعربیشدهورشکستحکام
مباركحسنیازپسربوشدولتمصرمجلسانتخاباتجریاندر2005سالپاییزدر. نکردندتوجهبود،شدهشنیده2000

دجدیمحافظهکارانگروهسیاستمدارانوتحلیلگران. کرددرخواسترا»دمکراتیکصحیحانتخابات«برگزاريناگهانی
مبنیزمانآنهايپیشبینی. شودعوضبایدنکند،توجههادرخواستاینبهمصررژیماگرکهگفتندمیحتیآمریکایی

.شدمیگرفتهنادیدهرسید،خواهندقدرتبه»المسلمیناخوان«درستانتخاباتبرگزاريصورتدراینکهبر

»افغانستانوجدیدمیانهخاور«نقشه”Armed Forces Journal“آمریکامسلحنیروهايمجلهدر2006سالژوئنماهدر
چونجدیديدولتهاينقشهآنرويبر. شددرجمتحدهایاالتمستعفیدويسرهنگ»پترسرالف«توسطشدهتهیه

تانعربستوجهقابلبخشوشدهدریدهشیعیوسنیقسمتدوبهعراق. بودندشدهگذاريعالمتکردستانوبلوچستان
درخودسخنانبا2009سالدراوباماباراكآنازبعد. بودشدهمشخصاردنهاشمیپادشاهیازقسمتیعنوانبهسعودي
کهانداختجديتفکربهرامااینهاهمه. نمودعشقابرازاسالمجهانواسالمبهعلنیصورتبهوکردغوغاقاهرهدانشگاه

وخشنهايروشبهتوسلدنبالبهمتحدهایاالتکهشدمعلوماست؟کردهاستفادهجدیدزباناینازآمریکادولتچرا
راهبرداینکهمیکندتبدیلخودسالحبهرا»نرمجنگ«راهبردخارجی،سیاستدرخواهانجمهوريقهريهايفناوري

خمیر«عنوانهبداخلینیروهايبراتکابادمکراسیپیشبردنیزوسلطهنهورهبرياساسبرائتالفیتصمیماتاتخاذبرناظر
! استچیزهمهآزادي،ودمکراسی«شعارمجموع،در. باشدمی) بدانندجهادیونازبخشیراخودآنهااگرحتی(انقالب»مایه
این. استسازگارکامالً سیاسینزاکتباکهشدمطرح!» نداردارزشی) غیرهوالمللیبینحقوقکشور،حاکمیتحق(بقیه

اساسبررامیانهخاوروبریدهخونباراهادولتزندهمرزهايآنوسیلهبهجهانیالیگارشیکهاستعقیدتیجراحیچاقوي
.دوزدمیجهانیجدیدنظمالگوهاي

دارد؟ارتباطیچهمسکوبهسعوديعربستاناینکهیاسعودآلچشمشدنباز
اینکهبهانهبهو2001سپتامبر11حوادثپیدرآمریکاگروهیهايرسانه. آمددرصدابهخطرزنگهمسعودآلبراي

کردندپیشنهاداست،المللیبینتروریسمحامیریاضکهحالیدرکردندشرکتنیویوركدرتروریستیاعمالدرهاسعودي
ادشاهیپسرزمینآنهارويبرکهشدمطرحهایینقشهانتشارباهمراهپیشنهادهااین. شودتصفیههاحسابهمسعوديآلبا

.گردیدریاضجدينگرانیباعثامراین. بودشدهتقسیمقسمتچندبهسعوديعربستان



؟»آمددرصدابهکسیچهبرايناقوس«یا،»عربیبهار«هايدرس20
.............................................................................................................................................................

هبآمریکامیلخالفبروبکندراخودبازيگرفتتصمیمسعوديعربستانبرحاکمخاندانزمانآندرکهاستبدیهی
خارجیاطالعاتسرویسسابقرئیسالفیصلترکیباراولینبراي2002سالاکتبرماهدر. بزنددستروسیهباروابطنزدیکی

بود،میانهخاورهايشخصیتنفوذترینباازیکیکه2002-2007هايسالدربریتانیاوآمریکادرسفیروسعوديعربستان
درتروریستیعملدیدارآنباهمزمانولی. بودکشوردوسرانمالقاتتداركسفر،آنهدف. آوردعملبهدیدارمسکواز

امراینهکگرفتندنتیجهروسکارشناسانبعضی. ندادمطلوبینتیجهسفرآنبالطبعودادرخمسکو»اوستنورد«تئاتر
دوستیهايپلهمدیگربینالزمحدازبیشهاعربوهاروسکهبودندکشیدهزیاديزحمتعدهاي. نیستتصادفی
سالمیاهمدروجود،اینبا. نمودندمرتبطسعوديوهابیونباراتروریستیعملآنشتابباصهیونیستکارشناسان. نسازند
القاتمپوتینوالدیمیرباوآوردهعملبهدیدارمسکوازعربستانآیندهپادشاهالعزیزعبدبنعبداهللامیرعهدولی2003

.کرد

میلمشکدیگرشرایطدرکهنمودندپیشنهادراهمکاريگزینهروسیهبهسعودآلکهآمددستبهاطالعاتموثقمنابعاز
100زابیش( روسیهدفاعیصنایعتوسعهدربلندمدتمستقیمهايگذاريسرمایهشاملهاپیشنهاداین. کردردراآنشد

ودشمطرحشرطیکولی. بوددیگرپیشنهادهايازبسیاريوروسیهبهغربکشورهايازمالیداراییانتقال،)دالرمیلیارد
بهوتینپوالدیمیرآنازبعد. کنندادارهراعربیداراییوسرمایهبایستیوطنجهاننخبگاننهوملینخبگانکهبوداینآن

و»لوکویل«هايشرکتنفعبهاهمیتیکمهايموافقتنامهآنجریاندرکهآوردعملبهمتقابلدیدارسعوديعربستان
دراخلهمدراآنونپذیرفتهراسعودآلشرایطکرملینکهاستبدیهی. خوابیدکارآنازبعدکهرسیدندامضابه»گازپروم«

هنوزروسیهکهاستآنازحاکیواقعیاتاینولی. بازگشتخودعاديروالبهکارمجموع،در. کردتلقیخودداخلیامور
آلهبوجهبهترینبهراشرایطاینبایدکهمعینیشرایطدرمسکو. استندادهدستازآخرتاسعودآلباراخودمناسبات

.گرددبازقبلی»روزدستور«بهتواندمیکند،رونماییسعود

انقالبی»مایهخمیر«وغربجدیدراهبرد
بروامپراطوريجهانینظارتبرقراريآنهدفدارد؟معناییچه»عربیبهار«وقوعشرایطدرغربجدیدراهبردببینیم

لتدوپیگیرانهتضعیفطریقازکرد؟راکاراینتوانمیچطور. استسرشارمنابعدارايهايسرزمینوراهبرديارتباطات
ظامینامپراطوريکه(ناتوبهجهانیژاندارموظایفاعطايطریقازنیزوفراملیتیساختارهايبهملینخبگانکردنتابعوها

بهتوانمیباالخرهو. گرددمیروشنشد،تصویب2009سالدرکهناتو»راهبردينظریه«ازامراینکه) استسیاسی
ارکاراینطریقیچهاز. استاستوارسنتیالمللبینحقوقموازینبرکهشدمتوسلموجودجهانینظمکردنمنفصل
هبتوسلبااینترنت،اجتماعیهايشبکهوارتباطاتجدیدهايفناوريبراتکابا»دمکراسیصدور«راهازکرد؟خواهند
هک»خالقیانقالبیون«جدیدنوعازاستفادهباوگروهیهايرسانهدرکاذباطالعاتپخشوهاپردازيدروغجدیدکیفیت

.هستندمسلطهافناورياینبه

بابغرجهانتمامومتحدهایاالتحاضرحالدربرژینسکی،گفتهبه. استخوردهشکستآمریکاقطبیتکسلطهالگوي
همماصلاینبهبایدکنیم،بررسیرازوالاینعللاینکهبدون. استگذاشتهزوالبهروجهاناین. کندمیفرقگذشته
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وگیفرهناقتصادي،مالی،سازيجهانیسیاستوجهانبررباخوار»نخبگان«سلطهنتیجهغربزوالکهباشیمداشتهاشاره
»استعمار«گردیشیوهبهآننخبگاناکنونکهمعناستبدانفقطغرببحرانشناساییو. میکننددنبالآنهاکهاستاطالعاتی

.گردندمیمتوسلجهان

گانگیبیوتنفرغرب،هايپیروزيقیمت. گردیدروبروجدیديچالشباغربشد،مستقراورآسیا»قلب«درناتوآنکهازبعد
حمایتبدونرهبريمعلومقرارازولی. استمتحدهایاالتبرايجهانیرهبريحقشدنقایلازجهانیانامتناعوجهانبا

کرد؟خنثیرا) آمریکا(غربازجهانشمولواقعدرتنفراینتوانمیچطور. شودنمیبرقرارجهانمردمهايتودهگسترده
ترورآسودوترراحتمرجوهرجادارهکهشدمعلوم. دادنداينوآورانهپاسخپرسشاینبهآمریکاییوانگلیسیمتخصصین

ناطق،موکشورهاتمدنیومذهبیقومی،سرشتباارتباطبدونلیبرالدمکراسیغربیالگويپیشبرد. نظمادارهتااست
هسازندوپذیرهدایتمرجوهرجکاملنظریهیکحتی. کشورهاستایندرنظمیبیومرجوهرجبرقراريوسیلهبهترین

بیوهاتکانازشدهخستهعمومیافکاروبرچیدهراهاملت–دولتراحتیبهتوانمیمرجوهرجشرایطدر. آمدوجودبه
اخلیدجنگوجهانیپذیرهدایتمرجوهرجسناریوي. رساندجهانیدولتتشکیلومللسازمانبازسازياندیشهبهراثباتی

رجموهرج. استشدهاياثباتواقعیتبلکهنیستشناسانتوطئهاختراعاتجزءجهانی،حکومتبرقراريمنظوربهجهانی
درشوندمیتلقیملینخبگانکفایتیبیعنوانبه،)باشنددادهرخناگهانکههاییمصیبتوچیزهمهکمبودنظمی،بی(

.دهندتشخیصحوادثایندررا»جهانیپردهپشت«دستتوانندمیامرمتخصصینفقطکهحالی

یتروتسکپیروانوهالیبرال»مایهخمیر«مااست؟جهانیمرجوهرج»مایهخمیر«نقشمدعیکسیچهکهاستاینسئوال
يآسیاروسیه،آیندهدرو(بزرگمیانهخاورمنطقهکشاندنبراي. گیریممینادیدهآگاهانههستند،غربعالقهموردکهرا

ازانگرایاسالمکهنیستمهم. شودنمیپیدااسالمگراکاذبالمللبینازبهترمایهايخمیرمرج،وهرجبه) چینومرکزي
نایاهدافتاریخیجاريمرحلهدرکهاستاینمهم. دانندمیشیطانیقدرتوشرتبلوروتمرکزراآنوداشتهتنفرغرب

باهمراهاست،شرقتنفرموردکهآمریکاکهبینیممیناگهان. دارندمطابقتعینیطوربهدارند،تنفرهمدیگرازکهطرفدو
.ودبکردهاعالم»جهانبراياساسیخطر«راآنهادیروزکهگیردمیقرارنیروهاییباسنگرطرفیکدرانگلیسوفرانسه

. شودمینمطرحمسلمانکنندگانقیامتوسطکند،میاستفادهکسیچهازکسیچهائتالفایندراینکهبرمبنیسئوال
گاهباشجلساتدرسوریهملیشورايخارجهوزیروسوریهمخالفانرهبرانازیکی»کدمانیبسمه«کهنیستمهمآنهابراي

اکتیکیتحرکتیکفقطراغربباپیمانآنها. »آنهاستباخدا«کهدارندآمیزتعصباعتقادآنها. بودکردهشرکتبیلدربرگ
ربغتوانندمیآوردند،درپايازراخودحریفانغربکمکبهوقتیکهدارنداعتقادودانندمیبزرگشطرنجتختهرويبر
نواعاهمههمیشهاست،تراصولبیوترقويکهغربزیرااستبزرگیاشتباهاینولی. گردندچیرهآنبرودهندفریبرا

منابعاز. انداختخواهندتاریخدانزبالهبهراهچرخشاولینسرراآنها. کردخواهدوکردهمغلوببازيایندرراجهادیون
دستازمرگبرايراجهادیونمرتباًسوریهدرآمریکایی–انگلیسیمشاورانکهاستشدهحاصلاطالعاتاعتمادقابل

.شدمیمجازاتباعثتاریخیادوارهمهدرجهل. میکنندنابوددفعههرراآنهاکهفرستندمیدولتینیروهاي
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جارياوضاعبهتوجهباهاگیرينتیجه
میرانآصدايوقتیزیرااستآمدهدرصدابهدیگرانبرايخطرناقوسکهکردفکرنبایدآمریکایی،نویسندهیکقولبه

سرنگونیرونددرغربطرفازکهسعوديعربستانپادشاهیخصوصبهوعربیکشورهاي. استتوناقوساینشنوي،
خاباتانتدرشرکتحقکهاستآنخواهانونیستاسدرژیمطرفدارقطعاًنویسنده(شدندشریکاسدبشاررژیمزورگویانه

مبانیبراندازيلغزانمسیردر،)شوداجراسیاسیجدياصالحاتسوریهدروشودسلباواز2014سالجمهوريریاست
ازندگانسهايبرنامهبعديقربانیبهتواندمیکسیچه. شدنخواهدختمسوریهبهرونداین. گرفتهاندقرارالمللبینحقوق
یچهباشد؟سعوديعربستانخودهمهازقبلوفارسخلیجحاشیههايرژیمتکلیفاینشایدشود؟تبدیلجهانیدولت

حدآنتاراسعودآلبریتانیایی،خاندان. نداردوجودخارجی»حامیان«سويازمداخلهعدموحاکمیتحقپایداريضمانت
تانعربسکه»راکفلر«بزرگطایفهنظیرآمریکاییحامیان. نکشددستآنازمشخصساعتدرتاکندنمیمحسوبخودي

. دادنخواهندنجاتراسعودآلبودند،گرفته) 1940سالدر(هیتلرباجنگدرآمریکاحمایتعوضدربریتانیاازراسعودي
جدولدرفارسخلیجحاشیهکشورهايوسعوديعربستانزیرادارندخوبیبهانهکاراینبرايدمکراسیسازجهانخواران

مناسبسعودآلبرايراهبردينظراز. دارندقرارکشورهابدترینمیاندرقسمتترینپاییندربشرحقوقودمکراسیتوسعه
که»سامعمو«حمایتبهحالهمیندروایرانباهموباشداسراییلباهمشدیدتنشوتضادحالتدرهمزمانکهنیست

.باشدامیدوارشود،میتضعیف

برايکهاستجدیدترفندیکنیست،آنمخالفغربوکردندمطرحجدیداًسعودآلکه)» سنی(عربیخالفت«اندیشه
کشورهايوفرستادهبایگانیبهرا»خالفت«آنازبعد. استشدهگرفتهنظردر) آیندهسال5-10براي(تاکتیکیاندازچشم
خواهندپاکسازيرادیکالعناصرازراکشورهااینوبریدخواهنددوبارهراآنهامرزهايوکردهبازسازيرابزرگمیانهخاور
یعربکشورهايغرب،کشورهايروسايطریقازمالیامپراطوريکهاستشیعی–سنیدائمیرویاروییتلههماناین. کرد

.کندمیجلببدانرا

نها،آشمالیهمسایگانباارتباطیهايپلبرقراريراستايدرجایگزینراهاینکهداردبله،دارد؟جایگزینراهعربجهانآیا
عاالنهفپیوستندیگر،محور. داردقرارالمللبینحقوقموازینچارچوبدرسوریهبستبنازسازندهخروجوروسیهوایرانبا
هايپیمانوعالیقدربایدهمچنین. داردعهدهبرراآندورهايریاستتهراناکنونکهاستتعهدعدمجنبشفعالیتبه

همترینمژئوپلتیکی،جدیداهدافجستجويضرورت. نیستندسازگاراسالمیتمدنموازینباکهکنندبازنگريخودراهبردي
.استردهکنامگذاري»اسالمیبیداري«راآنتهرانکهبگیرند»عربیبهار«اصطالحبهازبایدعربیکشورهايکهاستدرسی
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استانبول؟یااستبهترقاهره. 5+1گروهالوقوعقریبنشستدرباره

روسیه،(5+1گروهمذاکراتجدیددور،»پستواشنگتن«روزنامهگزارشبه
نهادهايسرانسطحدرایرانبا) آلمانوفرانسهمتحده،ایاالتچین،بریتانیا،

روشن. شودبرگزاراستانبولدرژانویه28-29روزهايدرتواندمیدیپلماتیک
نظرهرازمالقاتمحلعنوانبهاستانبولغربکشورهاينظرازکهاست

سالآوریلماهدرقالبهمیندرمالقاتکهخاطراینبهفقطنه. استمناسب
قطفسئوال. دیگرمهمترعلتچندبهبلکهبودشدهبرگزاراستانبولدرگذشته

چراخیر؟یاباشدمیایرانوچینروسیه،منافعپاسخگوياست،سودمندغربکشورهايبرايکهعللاینکهاستاین
است؟مطلوببلکهپذیرامکانتنهانهروسیهبرايمالقاتبرگزاريمحلتغییر

بلکهسخنوحرفسطحدرتنهانهوگرفتهراقانونیغیرمسلحهايدستهطرفکهاستسوریهبحرانفعالشریکترکیه،
دیگر،ويسازایرانوچینروسیه،وسویکازسوریهحقدرترکیهگیريموضع. کندمیپشتیبانیآنهاازاسلحهوسیلهبه
»هسوریمسأله«زمینهدرخودسیاستکهداردراسخیعزمترکیهکهدادنشانگذشتهسالحوادث. داردقطبیتضادهمبا
مالقاتمیزبانعنوانبهمسکوبراياستانبولکهشودمیباعثامرهمین. دهدقرارروسیهباهمکاريمنافعازباالتررا

.شودمحسوبنامطلوب

هبترکیهخاكدر»پتریوت«هايسامانهاستقرار. استمناسبغربهايدولتبراياستانبولچراکهاستروشنهماین
میانهورخامنطقهدرثباتیبیحال،عیندر. کندنمیتصورناتوپیمانازخارجراخودآنکاراکهاستکردهثابتکافیاندازه
عنوانبههترکیشناسایییعنیويبزرگهدفبهدسترسیاردوغانبرايوبردهباالشمالیآتالنتیکپیماندرراترکیهوزن

هیلتسراحقوقی،وضعاینازناشیاقتصاديوسیاسیامتیازاتآوردندستبهومنطقهدرغربوناتومنافعاساسیمجري
نقششناساییمعنیبهوکردهایفاترکیهسیاسیسرمایهدرمهمیسهماستانبول،درمالقاتبرگزاريجوایندر. نمایدمی
مکملپاداشعنوانبهبایدسوریهبهنسبتترکیهرفتارمشروعیتمستقیمغیرشناسایی. باشدمیمنطقهايداورعنوانبهآن

.شودتلقی

اردوغانوگرفتهنظردرراآنغربکهاستدیگرمهمجنبهیکدربرگیرندهمالقاتبرگزاريمحلعنوانبهاستانبولانتخاب
اکنون. استکردهفعالراترکیهدرسیاسیداخلیبحرانتوسعهتعبیريبهسوریهدرحوادث. کندمیدركخوبراآن

زبحپردازاننظریهگرایانهاسالمبینشوکمالمصطفیاصولبینناپایدارتعادلحالدراردوغان،داخلیوخارجیسیاست
يهاارزشازعناصريوالییکاصولواسالمازمعینیهايجنبهسیاستایندر. داردقرارترکیهجامعهبهتوسعه،وعدالت
.داردوجودغربمصرفیجامعهومسلمانکشوریکسنتی
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گاههتکی»باطنیدولت«ساختارهاياعضايومسلحنیروهايکه(سکوالریسمطرفدارانهمفزایندهمقاومتباسیاستاین
رویارویی. اندشدهمتحدگولنفتحاهللاحوشوحولدرکهشودمیروبرواسالمیمحافلنمایندگانهمو) هستندقشراین

برايمهممذاکراتمجددبرگزاريباغرب. شودمیجدیدمرحلهواردنیرودواینباتوسعهوعدالتحزبواردوغاندولت
غیرترگهستندصدددرآنها. نمایدتقویتراترکیهدرويحزبواردوغانموقعیتخواهدمیاستانبولدرمیانهخاورتمام
استسیهماناکهدهندنشانترکیجامعهبهترکیه،»ویژهنقش«برتأکیدضمنوگرفتهبازيبهراهاتركگرایانهملی

بهیدباروسیهآیا. استآوردهارمغانبهراغربطرفازشناساییوالمللیبیناعتباررشداینترکیهبرايکهاستاردوغان
صرفاً نآسیاستکهکندشرکتکشورياعتباربردنباالدروکردهمساعدتناتوفعالعضویکسیاسی»سرمایهافزایش«

است؟غربیسیاست

گزینجایاماکنفهرستآنازاحتیاطیمحلکدامشود؟پیشنهادتواندمیدیگريجايچهنباشد،مناسباستانبولاگرولی
رگزاريبنمایند؟میتدوینبیشتريهايگزینهداشتنبراياتوماتیکطوربهتشریفاتهايسرویسکهشودانتخابباید
درکشورایناهمیت. بودخواهدایرانوچینروسیه،منافعجوابگويدیگرگزینههرازبیشقاهرهدر... مذاکراتجدیددور

تنهانهیالمللبینمهمومعتبرجلسهاینمیزبانیبرايقاهرهانتخابباروسیه. شودمیبیشترروزبهروزمیانهخاورمعادالت
.بکندايپیشگیرانهبازيتواندمیبلکهمیکندبرطرفکرد،خواهندبروزترکیهخاكدرناگزیرکهراسیاسیمشکالت

جلبودخنفوذمداربهراآنکنندمیسعیالمللیبینومنطقهايبزرگبازیگرانکهشودمیتبدیلکشوريبهمصرامروزه
طاليوارزجاريذخایرکهاستحالیدراینو. استدادهاطالعمصربادالريمیلیارد18مشتركطرحاجرايازقطر. کنند
رئیسمرسیمحمدگذشتههفته. استقطرگذاريسرمایهوداراییازدالرمیلیارد4دربرگیرنده) دالرمیلیارد15(مصر

خبريمحدودبسیارانعکاسوجودباکهدادندانجاممذاکراتهمباقطروزیرنخستثانیآلجاسمبنحمدومصرجمهور
ئتالفابهمآالً وفارسخلیجعربیکشورهايشورايمنافعمداربهفعالطوربهرامصرکهگرفتنتیجهتوانمیمذاکراتاین
سالکهکندحفظرامواضعیسوریهبهنسبتمرسیکهخواهدمیدلشانفارسخلیجهايپادشاهی. کشانندمیسوريضد

ستابدیهی. کشیددستآنازمعینیدالیلبهسپسوکردهبیانتهراندرمتعهدغیرکشورهايسراناجالسدرگذشته
ئتالفادرمصرعضویتزیرادارنداحتیاجهمهازکمترفعالیتاینبهمصرشدنکشاندهبهچینوروسیهجاريشرایطدرکه

اصلهفآنجاازکهشدخواهدملحقروسیضدوایرانیضدهايائتالفبهکشوراینآنازبعدکهاستاولگامتنهاسوريضد
.ماندنخواهدباقیغربیگرایشبهبازگشتتازیادي

دهشاندازيراهرونداینزیراشدخواهدجلبهاائتالفگونهاینبهناگزیرمصرکهمیکنندخاطرنشانکارشناسانازعدهاي
نروشحدآنتاهنوزقاهرهخارجیسیاستگرایش. استزودرساعتقاداینکهآیدمینظربه. شودبازگرداندهتواندنمیو

حمدمباومنطقهدرمصرنقشباخودویژهبرخوردبرجاريشرایطدرچینوروسیهاگر. میکنندتلقینمابهکهنیست
برايکنند،تأکیداست،کردهقیامنواستعمارنظامعلیهوکردهردراغربیگرایشکه»جدیديمصر«رهبرعنوانبهمرسی

.آوردخواهنددستبهواقعیشانسکشوراینباآیندهگفتگوي
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اینفصلوحلدرمصرمهمنقشوندادهدستازراخودشانسمرسیمحمدشود،انتخابجلسهمحلعنوانبهقاهرهاگر
حمودمالوقوعقریبرسمیدیدارپرتودرعالوه،به. دادخواهدقرارتأکیدمورداست،المللیبینمسألهمهمترینکهرامسأله

ناگزیرمصرجمهوررئیساست،شدهریزيبرنامهفوریهماهاوایلبرايکهکشوراینازایرانجمهوررئیسنژاداحمدي
جهانکلیديکشورهايرهبردوبینمذاکراتبرايتاکردخواهدمطرحایرانیمسألهحلجهتدرمهمیصلحآمیزابتکارات

.نمایدایجادمساعديجواسالم

اهدخوکمکمصرداخلدرمرسیمحمداعتباربردنباالبهکند،پافشاريقاهرهدرایرانبامذاکراتبرگزاريبرروسیهاگر
کهتاساینآنفرقولی. کندمیتالشاردوغاناعتباربردنباالبرايهمینطوراستانبولپیشنهادباغرباول،وهلهدر. نمود

دهدمیاجازهروسیهبه»قاهرهگزینه«کهحالیدرکردخواهدرويدنبالهغربازاستانبولشدنانتخابصورتدرروسیه
.شودسیاسیهايحرکتسريیکمبتکر

. است»مرسیمحمداتمیهايبرنامه«آنوشودمطرحقاهرهدرمذاکراتبرگزاريبارابطهدربایدناگزیردیگرعاملیک
دستصلحآمیزاتمیانرژيتوسعهبهزودیادیرکشوراینکهشودمیباعث–ایراناقتصادمانند–مصراقتصادمقتضیات

اگرتیح. کنندمیتأکیدمیانهخاورمنطقهدرهستهايهايسالحازعاريمنطقهایجادبرتمامپیگیريباکشوردوهر. بزند
میمیزبان،عنوانبهفقطحتیایرانهستهايبرنامهدربارهمذاکراتدرمصرشرکتشود،گرفتهنظردرزاویهاینازقضیه
.همنطقتمامامنیتتأمینآیندهاندازچشمنظرازبلکهجاريمرحلهدرفقطنههمآنکند،ایفاراخودمثبتنقشتواند



!جدیدفرآیندیکشروع: میکندامتناعیوروودالرازایران26
.............................................................................................................................................................

!جدیدفرآیندیکشروع: میکندامتناعیوروودالرازایران

وبیستدرسخنانیطی2008سالدرایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود
افت: «داشتاظهاراصفهاندراوپکعضوکشورهايوزیرانشوراياجالسنهمین
قرارجهانفراروياکنونکهاستمسایلیبزرگترینازیکیدالر،خریدقدرت

ویژهبهوجهانیاقتصادبردالرخریدقدرتافتازناشیخسارات. گرفتهاند
یمتکرارراخودپیشنهادلذا. استگذاشتهاثرنفتکنندهصادرکشورهاياقتصاد

یادهدتشکیلرانفتیمعامالتاساسبایدارزهاسبدکهنمایممیاعالموکنم
.»نمایندانتخابجدیديارزنفتیمعامالتبرايبایداوپکعضوکشورهاياینکه

ویورکاربردازاستصدددرتهرانکهداشتاظهارایرانداراییواقتصادوزیرحسینیالدینشمس2013سالژانویه17روز
وندگرگخارجیتجارتدرمتقابلهايپرداختالگوياینکهوبکشددستخودخارجیشرکايبابازرگانیمعامالتدردالرو

وممحکسیاستشاهدمازیراشودتلقیناگهانیاندازطنینخبریکعنوانبهنبایدعنوانهیچبهگزارشاین. شدخواهد
.مهستیدالري»سبزپرچم«زیراقتصادي»دریاییدزدي«بهوابستگیکاهشجهتدرایراناسالمیجمهوريمقاماتاستوار

خیرهذارزعنوانبهدالرنفوذمبانیمؤثرطوربهتواندمیکامیابیصورتدرکهاستپرداختهبرنامهاياجرايبهایرانامروزه
پرداختبهدادندپایانبرمبنیتهرانتصمیم. شودمتقابلهايپرداختدرآنازامتناعروندسرآغازوانداختهبرراجهانی

اداروبراياروپااتحادیهوآمریکاکهاستهاییتحریمرژیمزدندورمؤثروسیلهاین. استمنطقیتصمیمیورو،ودالرباها
یانلندواشنگتن،اعتراضاتازنظرصرفتصمیماین. اندکردهاعمالکشوراینعلیههستهايبرنامهتركبهایرانکردن

.شدخواهدبرخورداردیگرکشورهايحمایتازبروکسل

رشدحالدراقتصادباکشورهایییعنیهندوجنوبیکرهژاپن،چین،برايخودیکجانبهرفتارباغربکهاستاینمسأله
ریمتحاعمالضمنمتحدهایاالت. آوردوجودبهجديمشکالتایرانیهیدروکربنیموادکنندگانمصرفبزرگترینوسریع

برانجسعوديعربستانازصادراتوسیلهبهایرانینفتخریدکاهشکهبوددادهاطمینانکشورهاایندولتیمقاماتبهها
دادهکاهش2012سالآغازازسطحترینپایینتارانفتتولیدسعوديعربستانونشدعملیبرنامهاینولی. شدخواهد

روزدرنفتبشکهمیلیون2012،9,5سالدسامبرتاپادشاهیایندرکهآیدمیبر»مالیتایمز«روزنامهتازهآماراز. است
.شدمیتولید) بودالزمایرانینفتجایگزینیبرايکهبشکهمیلیون10,9جايبه(

ولی. ندبپردازدالرویوروبهراصادراتاینبهاينتوانندایرانینفتکنندهواردکشورهايکهشدباعثهاتحریم،آنبرعالوه
وبلرحتیوروپیهژاپنی،ینچینی،یوآن،بهراایرانیصادراتوکردهپیدادیگريراهشرایطایندرنفتخریدارکشورهاي

ايهتحریمزدندورراهترکیهگذشتهسالدر. بگیردراهاپرداختاینجلويتواندنمیآمریکاکهکنندمیپرداختروسی
ایرانهکدرحالیمیکنندپرداختترکیلیرهبهراایرانگازکهکردنداعترافترکیهمقاماتسالاواخر. دادنشانراایرانیضد
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فروختهدالرمیلیارد6,4معادلطاليایراناسالمیجمهوريبهگذشتهسالماهنهطیتنهاترکیهکهخردمیطالپولاینبا
برمبنیایرانمقاماتتصمیمبهنفتکنندگانتولیدجملهازودیگرکشورهايبیشترعالقهباعثدیگرمهمعاملیک. است

تهگذاشمنفیاثرکشورهااینارزيذخایربرجدیداًدالرنرخنوسانوتضعیفکهاستاینواقعیت. شودمیدالرازامتناع
.است

این. نمایدپنهانراایراناقتصادبحرانبایدکهکردنداعالمتبلیغاتیگامراایرانیمقاماتبیانیهشتابباگروهیهايرسانه
یکنندمخاطرنشانغربیترمعتبرتحلیلگرانولی. استغربینگارانروزنامهوجدانیبییاوجدانکار،»بحران«دربارهادعاها

دردهدمیراشکوفاییبهرسیدنامکانایرانبههابورسدراوباهمکاريکهاستبرخوردارمطمئنیشریکازتهرانکه
تصاداقنیازهاي. استچینکشوراین. ترسدمیدالريانحصارحفظسربرایرانشریکاینبامبارزهازواشنگتنکهحالی
وجودبا. استروزدربشکهمیلیون9,7برابراکنون،»دیلیچاینا«گزارشطبقبرویافتهافزایشدوبارهخامنفتبهچین
بهتبازگشتنهانهدربارهطرفیناکنونبود،شدهمشاهدهچینبهایراننفتصادراتنسبیکاهشگذشتهسالدراینکه
.میکنندصحبتچینبهایرانینفتصادراتافزایشدربارهبلکهصادراتسابقسطح

شرایطیدر. گیردمینظردرراخوداقتصادمنافعفقطوگرفتهنادیدهراایرانیضدهايتحریمدربارهواشنگتنبیاناتچین
یگرداعضايبرايفروشد،میمیانهخاوروجنوبیآمریکايدردیگررقیبانازترمناسبهايقیمتبهراخودنفتایرانکه

.دهندگسترشچینرشدبهروبازاردرراخودحضوربودخواهددشواراوپک

وارداتافزایشبود،شدهمصادفهاتحریماوجباکه2012سالتابستاندرکهگیردمیشکلهندباروابطدروضعهمین
اهتحریمزیرانیستهمواروصافاوضاعزمینهایندرالبته. نموداعالمراسومیکازبیشمیزانبهانرژيایرانیهايحامل

. بخشدمیشدترامسألهاینهنديروپیهنرخثباتیبیکهاستشدهسببراهاپرداختجديمشکالتمالی،بخشدر
حسطبهایرانیصادراتاکنونولیبودشدهانرژيهايحاملخریدحجمنسبیکاهشباعثگذشتهسالپاییزتاامراین

.گرددمیبازقبلی

%40حدودمیزانبهکشوربودجههايدرآمد. استزدهلطمهایراناقتصادبهتردیدبدونهاتحریمکهکرداعترافباید
تحریم. استنکردهتنظیمرااوضاعکنونتاگمركموفقیتباکارومالیاتآوريجمعدرصدي85رشدحتیویافتهکاهش

گروه. استساختهخارجآنهادسترسازراعمومیمایحتاجکاالهايوداروهاوزدهلطمهایرانعاديمردمبههمهازقبلها
وکارتعاون،وزیرمعاونجدیداً. برندمیرنجهاتحریمازسالمندانومعلولینکودکان،همهازقبلاجتماعی،وابستههاي
حلیلگرانتبیاناتدرچراشرایطایندر. داردقرارورشکستگیآستانهدرایرانبازنشستگیصندوقکهکرداعالماجتماعیرفاه

شنیدهینشدنپنهاننگرانیدالر،ویوروبههاپرداختازامتناعبرمبنیایراناسالمیجمهوريمسئولینتصمیمدربارهغربی
شود؟می

کنندگانادرصتوسطتواندمیواستخطرناكکند،میایجادایرانکهالگوییاینکهولونیستنفتیصادراتمسألهتنهااین
هبما. داردمغایرتغربانتظاراتباکهداداينتیجههاتحریمکهاستآنامراینعلتقوي،احتمالبه. شودتکراردیگر
وروحانیرهبرخامنهايعلی. ندارندارتباطنفتباکههستیمآنهايشاخهبعضیرشدشاهدایراناقتصادفروپاشیجاي
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وسعهتهدفعنوانبهبایدنفتبهوابستگیکردنطرفبرکهکردهانداعالمدفعاتبهایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود
.شودگرفتهنظردرایراناسالمیجمهوري

شرایطایندر. بخردفوالدخارجازتواندمیگذشتهازکمترغربیهايتحریماثربرایران. نیستنیکآرزويوشعارفقطاین
صدددرایرانیمقامات. استدادهافزایشرافوالدداخلیتولیدودادهکاهشتوجهیقابلطوربهراآهنسنگصادراتایران

هايخودروتولیدنظرازمنطقهکشورهايصدردرایران. بکشنددستکامالًفوالديمحصوالتوارداتازآیندهسالدرهستند
سوممرکزساختدرگروهاینکهنمودنداعالمجدیداً»بهمن«خودروسازيگروهرؤساي. گیردمیقرارداخلیساخت

شبکهبهسالهرامروزهکشوراین. میکندگذاريسرمایهسالدرخودروهزار150ظرفیتباخوزستاناستاندرخودروسازي
ایراندربرقنیرويجمعیتولیدو!) کنیدتوجهرقماینعظمتبه(میکنداضافهمگاواتهزار4,5-5خودبرقنیرويواحد
ایران). باشدمیمگاوات1000فقطبوشهرمعروفاتمینیروگاهظرفیتکهاستگفتنی(استشدهمگاواتهزار67بربالغ

قبرنیرويصادرات. نمایدمیصادرهمسایهکشورهاياکثربهراآنمازادوکردهتأمینتماماً برقنیرويبهراخودنیازهاي
بهولبنانوسوریهبهایرانازبرقنیرويصدوردربارهمذاکراتحاضرحالدرکهرسیدهسالدردالرمیلیارد1بهایران

سترشگصادراتاینشعاعکهنیستتردیدي. استجریاندردریاییزیرکابلطریقازفارسخلیججنوبیحاشیهکشورهاي
ازکهاینازپیشایران. آیدمینظربهدیگريصورتبهاوضاعتصویرشود،گرفتهنظردرواقعیاتاینهمهاگر. یافتخواهد

ینچتاخاورمیانهازعظیمیمنطقهدرهاارزاینکاربردحوزهبکشد،دستنفتبعديصادراتبابتیوروودالربههاپرداخت
.نمایدمیمنقبضرا

*****

خواهدنیورومنطقهودالرمنطقهفروپاشیموجبفوراًایرانتصمیم. نماییمخوددارياغراقازوباشیمبینواقعبایدالبته
تدریجبهکهاستغربیهايسامانهجایگزینپرداختیهايسامانهظهورمهموجديفرایندآغازسرتصمیماینولی. شد

تواقعیایندرك. استامروزجهانعینیواقعیتاینکهشدخواهندملحقآنهابهخرسنديبادیگرکشورهايوروسیهچین،
شدنیعصبباعثشود،میانداختهصحنهحاشیهبهفراملیتیارزعنوانبهدالراینکهوشدهشروعزمینهایندرروندیککه

.استشدهغربتحلیلگرانترینبینواقع
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مهمتر؟رویداديیاتشریفاتیدیدار: ایرانبهروسیهکشوروزیرسفر

داشتمحدوديبسیاربازتابایرانوروسیهبینروابطدررویدادهامهمترینازیکی
هاگزارشایندر. گردیدختمروسیهايخبرگزاريهايگزارشدرسطرچندبهکه

ازروسیهفدراسیونوزیرکلوکولتسفوالدیمیرکاريدیدارجریاندر«کهبودآمده
جمهوريوروسیهکشورهايوزارتخانهبینحقوقیاتحادیهدربارهموافقتنامهايایران،

روشهايواشکالآندرکهاستموافقتنامهاولیناین. رسیدامضابهایراناسالمی
واضعمشناساییبحث،موردمسایلطیفکهاستبدیهی. »استگردیدهتعیینبزهکاريوجنایاتبامبارزهزمینهدرتعامل

بینمخاطبهگروهیهايرسانههايگزارشدرکهبودآنازترفشردهوترگستردهمراتببهمشتركمنافعتعیینوطرفین
.کنیماصالحراکمبوداینکهماستوظیفه. شدتقدیمروس

منشألکهبمشتركچگونگیتنهانهکشور،دوفرارويامنیتمسایلکهکردندقبولکشوروزیرانکهگفتبایدهمهازقبل
پایدارهايدستهآنحوشوحولدرکهآذربایجانطریقازقاچاقوافغانستانازمخدرموادترانزیتآنودارندمشترك
ایرانوروسیهبهراخودمتاستازوگیردمیفرارامرکزيآسیايکهاستتروریسموافراطموجنیزواند|گرفتهشکلجنایی
.استمشتركکشوردوهربرايکهاستهاییچالشوتهدیدهافهرستازبخشیفقطاین. اندازدمیبیرون

هشناخترسمیتبهنیزگذشتهدرتهدیدهااشتراك. استذکرشایاننیزاستآمدهعملبهمذاکراتماهیتکهکار،اصل
یثباتبیغاییآماجوخطراتایناساسیاهدافایرانوروسیهکهشداعالمباالسطحایندرباراولینبرايولیبودشده

ردندکمیتأکیدخطراتاینشناساییضمنگذشتهدرروسسیاستمدارانکهحالیدر. شودمیایجادمنطقهدرکههستند
حاصلواقعیتایندركاکنونکنند،حلنامشخصوانتزاعی»المللیبینجامعه«کمکبهیاتنهاییبهراآنهاتوانندمیکه

.کردامنیتتأمینمرکزيآسیايوجنوبیقفقازمناطقدرتواننمیایرانباتنگاتنگهمکاريبدونکهاستشده

خواهاناساسهمینبرطرفین. استمختلفجهاتدرمشخصهايگامازبستهايبرداشتنبرناظرواقعیتایندرك
طراحیمسایل،بعضیدربارهاطالعاتیهايدادهواحدپایگاهایجادمرزها،ازپاسداريزمینهدرهمکاريمشخصتدابیرطراحی
ویفنوسایلهاينمایشگاهبرگزاريحتیوکشوردوپلیسافرادبینعملیتجربهتبادلوروزمرههايهمکاريمکانیزم

ینهزمدرمشتركهايفعالیتکاري،بزهازپیشگیريکهداردفراوانیاهمیتهماین. شدندپلیسافرادکارورزيدورهایجاد
قداماتامیاندرکرده،علمقدکشوردوبرابردراخیرسالچندطیکهجدیديخطرعنوانبهسایبرنتیکتروریسمبامبارزه
حادیهات«عنوانبهدقیقخیلیراشدهامضاموافقتنامهروسیهکشوروزارتمطبوعاتیمرکز. استشدهگرفتهنظردرعملی

اولیناین: «استآمدهکشوروزارتمطبوعاتیبیانیهدر. کردتعبیرایراناسالمیجمهوريوروسیهکشوروزارتبین»حقوقی
».استگردیدهتعیینکاريبزهبامبارزهزمینهدرتعاملهايروشواشکالآندرکهاستموافقتنامهاي
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ینبهمکاريهايپایهکهاستافتادهاتفاقمهمیرویداد. استمشخصودقیقبسیارتصمیماتهمهبینید،میکههمانطور
وصفالزایدمنطقهايامنیتبرايآناهمیتکهرسیدامضابهسندي. استکردهریزيپیراجدیدکیفیسطحدرکشوردو

ردآنهاازیکی. استتشخیصقابلعلتدوفقطشد؟توأممیلیبیورخوتهمهاینبارویداداینانعکاسچراولی. است
یژگیودردومعلت. استشدهنهفته) کارشناسانونگارانروزنامهعلنی،صحنهسیاستمداران(روسیه»سیاسیطبقه«اذهان
.استشدهنهفتهایرانبهنسبتسیاستدرترمشخصطوربهو»شرقیمحور«درخارجیسیاستهاي

کیاینکهسازدمیراخارجیوداخلیساختارمثالیاشکالوکردهتفکرمجردمفاهیمسريیکباروسیهسیاسیطبقه
رايبانتزاعیساختارهايایندرکهاستطبیعی. باشدمی»خألدرگرداسب«نظیرواقعیغیرواساسبیفکريساختار
،»اربازدست«مانندانتزاعیوتصنعیکارهايوسازمفاهیم،اینجايبهونیستجاییدولتینیرويوانتظامیدستگاه

هايسازماننمایندگانکهکاريهرکهآیدمیبرمنطقیطوربهاینجااز. دارندوجودغیرهوهااقلیتحقوق،»معنویت«
ایرانهکندارداهمیتیهیچروسیهسیاسیطبقهبراي. نیستتوجهشایانیااستفاسدذاتاً دهند،میانجامروسیهانتظامی

هاتحریمشرایطدرودادهدستازرامرزبانانوپلیسافرادازنفر4400مخدرموادترانزیتبامقابلهدراخیرسالدهطی
میداربهرامخدرموادبزرگفروشندگانایراناسالمیجمهوريدراینکهولی. استنمودهخرجدالرمیلیون700ازبیش
زهممزه»مرتجعواندیشتاریکخونینرژیم«آشکارنشانهعنوانبهراحادثهاینهاماهطیکهاستدیگريموضوعزنند،

برنامهصاحبکهداداجازهمیکند،نقضپردهبیرامخدرموادمافیايسرانحقوقکهکشوريبهتوانمیچطور. میکنند
!!شود؟خودهستهاي

مشخصمفاهیمبابلکهانتزاعیمفاهیمبانهآنها. کنندمیکارآرمانیفضايدرنهو»زمینروي«روسیهانتظامینیرويافراد
ناراحتیابکهبردارندهاییگام) »سیاسیطبقه«امنیتجملهازو(کشورامنیتتأمینبرايحاضرندومیکنندتفکرواقعیو

اسالمیجمهوريباجدیدسطحروابطبرقراريدرروسیهکشوروزارتعلتهمینبه. شوندمیروبروروسغربگرایانوغرب
تاکندمیمالقاتبیشترخودایرانیهمتایانباروسیهامنیتشورايدبیرامروزهعلتهمینبه. استکردهپیشدستیایران

قتنامهموافاجرايسرگیريازبرروسیهامنیتفدرالسازمانعلتهمینبه. هستند»امنیتمسایلنگران«کهسیاستمدارانی
اینالبته. شدردمدودفدمیتريجمهوريریاستزماندرکهمیکندتأکیدطرفینعالقهمورداطالعاتتبادلدربارهایرانبا

دمعدومعلتبهبایداینجاولی. گذاردمیفراترپاآنهاحرفهايتخصصحیطهازحدوديتاروسیهانتظامینهادهايکارهاي
.استشرقیمحوردرکشورسیاستبودنواکنشیونظمبیآنوکرداشارهروسیهفعالیت

یاسیسنفوذنظرازکهحالیدرشودمیتبدیلاقتصاديمنطقهايقدرتبهایراناوالً،است؟قرارچهاززمینهایندرواقعیت
مسایلییعنمنطقهايمسایلاساسیهايگرهتواننمیایرانمستقیممشارکتبدونثانیاً،. استشدهقدرتیچنینکنونتا

ابربرعضوعنوانبهشانگهايهمکاريسازماندرایرانشرکتثالثاً،. گشودراخزروباغقرهناگورنیجهادیون،افغانستان،
در(کردمیتعاملایرانباروسیهکهزمانیهررابعاً،. دهدافزایشراسازماناینمنطقهاينفوذوکارآییتواندمیحقوق
ودهگردانبررامسکوبراينامناسبجهتدراوضاعتوسعهگرایششدمیموفق،)سوریهاکنونوچچنتاجیکستان،زمینه
بتنسروسیهولی. گشایدمیجدیدياندازهايچشموبازارهاروسیهايشرکتبرايایرانصنعتیرشدخامساً،. نمایدخنثی

حفظبرايتالشو»دیپلماتیکانعطاف«بهخارجیسیاستمبهمخطتوجیهبراي. کندنمیاتخاذمشخصیمواضعایرانبه
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-روسیاتمناسبآنینیازهايبهعنایتباایرانبهنسبتروسیهسیاستتمامامرحقیقتدرولی. میکننداستنادمانورآزادي
تنظیمنکارشناساسطحدرحتینظرتبادلودائمیهايرایزنیمکانیزمکشوردوبینکهحالیدر. گیردمیشکلآمریکایی

کرد؟صحبتسیاسینظریهیاسیاسیخطدربارهتوانمیچطوراست،نشده

. دکنمیفرقزمینهایندرعملیهايگاموسیاستاطالعاتیمحتوايطراحیوآنبخشیدنتحققبامواضعبنديفرمول
میغرقمختلفنهادهايوهاوزارتخانهبیناداريهايهماهنگیانبوهدرایرانباهمکاريتوسعهمسألههرحاضرحالدر

ادنهیاوزارتخانهادارهرئیستاوزیرمعاونازروسیهدولتکارمندانمطلقاکثریتاوًال،. داردعلتدوعمدتاً امراینکهشود
یناکهاستبدیهی. هستندگراغربدیگرعبارتبهوکنندمیبیشتريراحتیوآسایشاحساسغربیمحوردردیگر،

فاقدوناآگاهایرانمحوردرروسمسئولینثانیاً،. نداردربطیدولتیمنافعبهکهاستاستوارمشخصیمنافعبرآنهاروحیه
کهگیردمیشکلغربگروهیهايرسانههايارزیابیاساسبراغلبآنهامواضعونظرهانقطه. هستندصالحیتگونههر

وجودحرفهايایرانشناسان. ندارداشتراکیوجههیچمعاصرایرانواقعیاتباکهکشندمیراتصویريوهستندغرضجولغایت
دهکرپیدابحرانیابعادکارشناسیمحیطدرچهوسیاسیمحیطدرچه»شرقیمحور«درمتخصصنیرويقحطیوندارند
نمایندگانباراخالینقطهاینمعمولطبقمادولتکهدارد»خالینقطه«یکمحورایندرروسیهمجازي،عبارتبه. است

عیاتواقاساسبرکهدارندمشخصیپیشنهادهايبدخواه،وحرافسیاسیطبقهخالفبرآنها. کندمیپرانتظامیسازمانهاي
بهباالخرهایدبپوتینوالدیمیرکهمیآیدنظربه. شدهاندفرمولبنديملیامنیتمقتضیاتبهعنایتباواقتصاديواجتماعی

تادکنایجادرا) کشوراینویژهاهمیتبهعنایتبا(ایراناموردرویژهفرستادهیاویژهدستیارمقاموضعایناصالحمنظور
طیفتمامدربارهمشخصیهايپیشنهادبایداو. کندهماهنگراایرانیمحوردرروسینهادهايفعالیتبتواندمقاماین

.بدهدتحرکیکاراینبهتابگذاردجمهوررئیسمیزرويوکردهطراحیراایرانی-روسیمناسبات

*****

ولوکولتسفکوالدیمیرکهگامیحقیقیابعادواهمیتبعدمدتیکهبگوییمبایدایرانبهروسیهکشوروزیرسفربارابطهدر
اامضموافقتنامهاجرايهايمکانیزمتااستالزممعینیفرصت. شدخواهددركبرداشتند،ويایرانیهمتاينجارمصطفی

حتوايمبخشیدنجهتدرطوالنیراهکهکنندنمیپنهانایرانیوروسطرفین. کندکاربهآغازوگرفتهشکلتهراندرشده
.ستادرستیجهتدرحرکتاینکهاستبدانفرآینداینالعادهفوقاهمیتولی. استپیشدرموافقتنامهاینبهمشخص
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2012سالنتایجبعضی: ایران
پانکراتنکوایگور

رویدادهايازمملوایراناسالمیجمهوريزندگیدرگذشت،که2012سال
دارايحوادثنیزوکشوريمهمرویدادهايکننده،نگرانیابخششادي

حتییا5،10ازفهرستیتوانمیالبته. بودجهانیحتیومنطقهاياهمیت
نظربهجالبکاراینولیکردتدوینراآنپیرامونیاایرانمهمرویداد50

کهاستمعینیگرایشکنندهمنعکسرویدادها،ازیکهرباالخره. آیدنمی
دربارهکهاستبهترلذا. کردمحدودزمانیهايچارچوبباراآنبتوانمشکل

ردمطمئناًوکردهتعیینگذشتهسالدرراایراناسالمیجمهوريداخلیوخارجیسیاستکهکنیمصحبتهاییگرایش
میوصفمقالهایندرکههاییگرایشانتخابکهکنمخاطرنشانمایلماولاز. ماندخواهندباقیخودقوتبهجاريسال

زاچیزياگر. استایراندرجاريفرآیندهايدربارهنویسندهشخصیدیدگاهکنندهمنعکسوذهنیخالصانتخابشوند،
مقاالتقالب. باشدنویسندهبرايناآشنایااهمیتکمجالب،چنداننهرویدادآنکهنیستمعنیبداناینباشد،افتادهقلم

دررانویسندهعالقهموردمطالبهمهتواننمیگاهیلذا. کندمیمحدودشدیدنسبتاًطوربهرامطالبحجم»روایران«
.گنجانداست،کردهتعیینسردبیرکهکلمههزاردوقالب

ریالسربرغوغا
سازيآزادعواقبو1994سالاگرالبته(بودایراناسالمیجمهورياقتصادتاریخدرسالترینپیچیدهظاهربه2012سال

میزانبهایرانریالبرابرينرخ2012سالژانویه3روز). بگیریمنادیدهراخاتمیمحمدجمهوريریاستدوراندراقتصاد
يامضابه»تهرانبازار«واکنشاولیناینکهکشیدندخطارزفروشمراکزجلويتهرانهايخیاباندرمردموکردافت12%

محمود. «بودژانویه1تاریخبهاوباماباراكتوسط(HR 1540)ایراناسالمیجمهوريمالینظامعلیههايتحریمدربارهقانون
.»داشتشناختیروانعللفقطریالنرخافت: «گفتوکردارزیابیتمامدقتباراوضعاینایرانمرکزيبانکرئیس»بهمنی

تحتژانویه1تاماهچندطیایرانیجامعهکهنمودندفراموشگویاوکردهتفسیرطعنهبافقطرابیاناتآنغربیکارشناسان
نگهتدراوضاعتشدیدواتمیانرژيالمللیبینآژانسگزارشباآناوجکهداشتقرارخارجیاطالعاتیوخبريشدیدفشار
واستشدهحلتعرضیعملیاتوهابمبارانمسألهکهزدندمیفریاداسراییلیوغربیگروهیهايرسانه. شدمصادفهرمز
زدندمیدادقدمبهقدمداخلیمخالفان. »میکنندتعیینرامسیرهاناوبرانوشدهگذاشتهدستدمفضاییهاينقشه«اینکه

طالبواماراتدرهمدالر،کهدویدندمردموریختهمبهتهرانبازارفشار،ایننتیجهدر. استشدهخواندهرژیمفاتحهکه
.کرداعادهخودبهرااوضاعبرنظارتسرعتبهدولتزیرابودآمیزاغراقایراناقتصادسقوطدربارهشایعاتولی. بخرند
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التمشکشد،منزويیوروودالرمنطقهازایراناسالمیجمهوريکهشرایطیدر. بودآنازترپیچیدهاقتصادياوضاعالبته
وواشنگتنآن،برعالوه. گذاشتمنفیاثردولتیبودجهبرامراینکهکردبروزنفتصادراتبابتهاپرداختزمینهدر

وارداتحجمکنندمتقاعدرا) ژاپنوترکیههمهازقبل(ایرانیانرژيهايحاملاساسیکنندگانواردشدندموفقبروکسل
ادراتصکمبودخودصادراتباتوانندمیکهدادنداطمینانجنوبیکرهوچینبهسعوديعربستاننمایندگان. دهندکاهشرا

.ریختآتشبهروغنکاراینکهکنندجبرانراایرانی

یرانیامسئولینکهاستبدیهی. بودمتقابلهايپرداختسیستمبحرانبلکهصادراتکاهشنهکاراصلزمینهایندرولی
پرداختهمالیمحاصرهکردنبرطرفبرنامهاجرايبه2009سالدروننشستهسناریواینانتظاردرگذاشتهدسترويدست
بههندوچینباهاپرداختویافتهافزایشاماراتوترکیهازطالخریدطریقازایرانطاليذخایرشرایطایندر. بودند

نتوامیاکنون. نبودکافیفرصتدالر،بدونهاپرداختسامانهایجادبرايولی. شدتبدیلملیهايارزبهجزئیصورت
وارداختیاردرراآمریکاییارزبایستیکهارزمبادلهمرکزایجادبرمبنینژاداحمديمحموددولتتصمیمصحتدرباره

کاراینکهاستبدیهیولیکردزیاديبحثاکتبر،ماهدرمرکزاینهاينیازباریالنرختطبیقدربارهنیزوبگذاردکنندگان
.کردتحریکراتورمنرخرفتنباالوریالنرخافتداخلی،بازاردردالرنرخانفجاريرشد

وانایراسالمیجمهوريبهریالبرابرينرختنزل. نیستبحرانیشود،میگفتهکهآنچهاندازهبهایرانواقعیاوضاعولی
اینوجباتمکهبکنندجوییتالفیحاضرندبلکهکردندایستادگیتنهانهآنهاولیکردواردحساسیضربهکشوراینمردم

کره. نبودبیشهوابادسعودي،نفتباایرانیصادراتکردنجایگزینبرمبنیسعودآلهايوعده. استشدهفراهمکار
حاالودادافزایش%7,1میزانبهانرژيهايحاملعوضدرایرانبهراخودصادرات2012سالاولماه11طیجنوبی
سالدرایراننفتهايخریدافزایشبرايخودراسخعزمبرچین. شودمینزدیکدالرمیلیارد6بهصادراتکلیحجم

هبتوسلبدونهاپرداختسامانهظاهربهکهاستایناست،بدترهمهازیوروودالربرايکهآنچهولی. نمودتأکید2013
دالرازکلیطوربهخودهايپرداختدرتااستمصممپکنمالیسیاستبراتکاباایران. پوشدمیعملجامهارزدواین

.بگیرندالگوایرانازحاضرندنفتکنندگانصادرجملهازوکشورهافزایندهتعداد. کندامتناع

»خریدخواهیدفناوريخواهید،نمیرامانفتوقتی: «مقاومتاقتصاد
ریمتحبابتواندکهکرددعوت»مقاومتاقتصاد«ایجادبهکشوردولتازایرانمعظمرهبرخامنهايعلیاهللاآیتاوت23روز

کردهاعالم2011سالدررهبرکهاست»اقتصاديجهاد«خطادامهجدیداصطالحاینالبته. کندمقابلهالمللیبینهاي
حاملصادراتبهخودوابستگیبایدایراناسالمیجمهوريکهاستآنبرناظرمقاومتاقتصادهمواقتصاديجهادهم. بود

.بزنددستنفتیغیربخشمحصوالتوفناوریهاصدوربهودهدکاهشچشمگیريطوربهراانرژيهاي

آالتماشینراایرانواردات%80تقریباً . دهدمیتشکیلراایرانصادرات%80بهقریبخامنفتصادراتحاضرحالدر
جهاداساسیهدف» 80/80«وابستگیفرمولاینکردنبرطرف. دهندمیتشکیلصنعتیسازنیممحصوالتوصنعتی

هايبرنامهازترکوتاهمدتطیهدفاینبهرسیدن»مقاومتاقتصاد«ازاسالمیجمهوريریاستمنظور. استاقتصادي
.استقبلی
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تواندمینفت،نهوهافناوريفروشصورتدرایرانکهداشتاظهارخودهمشگیلحنباجدیداً نژاداحمديمحمود
واکنشاهحرفاینبهطعنهآمیزتفسیرهايموجباغربرفتمیانتظارکههمانطور. باشدداشتهبیشتريبرابر10درآمدهاي

انجمن2011سالدر. شودمیاساسبیطعنهاینایراندرعلموصنایعواقعیتوسعهبهتوجهباولی. دادنشانخوداز
نظرازاسالمجهانقدرتبزرگترینبهآیندهسال3تافقطتواندمیایرانکهبودکردهاعالمگزارشیطیلندنسلطنتی
سالگردسومینوسیمناسبتبهروزآندر: پوشیدعملجامهپیشبینیاین2012سالفوریه3. شودتبدیلهافناوري
رساندهدهشتعیینفضاییمداربهوپرتابموفقیتبا»صنعتوعلمنوید«ایرانیملیماهوارهایراندراسالمیانقالبپیروزي

.شد

شاخهیکتنهاداردجا. باشدالزم2011-2012هايسالدرهافناوريزمینهدرایرانهايدستاوردبرشماريکنمنمیفکر
زماندرروسیهدرکهاستفناورينانومنظورم. باشدجالبروسخوانندهبرايتواندمیآنوضعیتکهشودذکرصنایع
ناوريفتوسعه«ویژهستاددبیر»سرکارسعید«گفتهبه. کردطیرا»سریعرشد«مرحله»مدودفدمیتري«جمهوريریاست

دوازدهممقامدرواسالمیکشورهايمیاندراولمقامدرفناوریهااینتوسعهنظرازاسالمیجمهوريحاضرحالدر،»نانو
حداقل.   دارداختصاصنانوفناوريبهایرانیمحققانعلمیمقاالت%12کالیفرنیا،دانشگاهاطالعاتطبقبر. داردقرارجهانی

ایراندانشگاه17درمنظمطوربهنانوصنعتبامرتبطهايرشتهوهستندکاربهمشغولبخشایندرایراندرشرکت150
یندهآدریاشوندمیصادرخارجبهشدند،ساختهفناورينانوازاستفادهباکهایرانیمحصوالتبعضی. گردندمیتدریس
.شوندصادرتوانندمینزدیک

اهتحریمکهمیشودروبروعدیدهايمشکالتباخودتکنولوژیکیوعلمیتوسعهراهسربرایراناسالمیجمهوريالبته
نهمیکهشودمیمشاهدهبلندمدتراهبردنبودنوسیستمیبرخوردفقدانحاضرحالدر. نیستمشکالتاینمهمترین

وردنآجایکامکانکهمیکندوادارملیمربوطراهبردونظريواحدمبنايایجادبرايهاتالشبذلبهراکشورمسئولینامر
فناوريگیريکاربهوتوسعهبردولتینظارتاعمالها،کوششاینهدف. بدهدراواحدمکانیزمایجادومجزاهايتالش
السدروگذشتهسالدر»اقتصاديجهاد«کهگفتتوانمییقینبه. اندشدهپخشمتعددهايطرحبینکهاستهایی
.یافتخواهدتکامل»فناوريوعلمجهاد«بهتدریجبهجدید

جمعیتیهاينشیبدرفراز
یتیجمعهايشاخصبارابطهدرجدیديچالشبابلکهاقتصاديمسایلباتنهانهایرانیجامعهتماموایراناسالمیجمهوري

سالدرزنانبرايسال72ومردانبرايسال69(زندگیبهامیدچونمهمیهايشاخصکهحالیدر. استشدهروبرو
پایدارکاهشایراندردهد،میتشکیلراملیناخالصتولید%3,9معادلبهداشتبخشهايهزینهومیکندرشد) 2011

این. 2011سالدرزنیکازايبهتولد1,9تا1977سالدرزنیکازايبهتولد6,6از: شودمیمشاهدهولدوزادنرخ
گفتنی. استیافتهتنزل2,1تا8,1ازمذکوررقمآنجاکهخوردمیچشمبهروستاییمناطقدرخصوصبهولدوزادکاهش

.شدحاصلسال200ظرفشدیدافتایناروپادرکهاست
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براي. نمودآغازراخودنزولیسیرسپسوشدمتوقفرسید،خوداوجبه2007-2008هايسالدرکهایرانجمعیترشد
اینمالیتأمینوخانوادهتنظیمملیبرنامه2012سالاوتماهدرکهگفتبایدشوددركبهتراوضاعبودنخطیراینکه
میتأکیدکودکانومادرانتندرستیتأمینبرکهشودمیپیادهسالمتیوولدوزادبرنامهآنجايبهوشدهقطعبرنامه

.شوندمیطراحیهستند،اجتماعیامتیازاتازبستهايشاملکهولدوزادتشویقجهتدردیگرهايبرنامه. کند

مینهزدربحرانیهايپدیدهکردنبرطرفراهسربردارد،ارتباطکشوراقتصاديواجتماعیاوضاعباکهجديمانعیکالبته
سالدرایرانیجامعهتوسعهاساسیهايگرایشازیکی) ولدوزادافزایش(زمینهایندرهاتالشکهداردوجودولدوزاد

الی15جوانانبیکارينرخایران،آمارمرکزگزارشطبقبر. دادخواهدتشکیلنیزجدیدسالدرودادهتشکیلراگذشته
افزایشها،تحریمنتیجهدر. رسدمی%36,7بهواستباالترهمباززنانبیندررقماین. استرسیده%23,8بهساله24

ديجموانعجوانهايخانوادهراهسربرامراینکهباشدنمیکارنیرويبازارنیازهايگويپاسخکشوردرشغلیهايفرصت
.کندمیایجاد

بهیتوجهکمواعتبارافتکهگونهايبهاست،آمدهپدیداشتغالنیازهايوآموزشسطحبینجديتعادلیبیآن،برعالوه
دهشمتوسطمهندسیوفنیکادروکارگرانکمبودوعالیتحصیالتبامتخصصینفزونیباعثحرفهايمتوسطآموزش

.میکندایجابزیاديوقتبلکهمالیتوجهقابلهايهزینهتنهانهمسایلاینفصلوحل. است

ايمنطقهرهبريبارواتمیانرژيآژانس»افشاگرانهبرهنگی«تعهد،عدمجنبش
بودخواهدحقازدوردارد،اختصاصگذشتهسالدرایراناسالمیجمهوريتوسعهاساسیهايگرایشبهکهمقالهایندر

رویدادسهزمینه،ایندرمتنوعرویدادهايوقوعوجودبا. نکنیماشارهایرانخارجیسیاستهايجنبهبعضیبهچنانچه
.دارندکلیديحالت

بهکهایران. شدبرگزارتهراندرگذشتهسالاوتماهدرکهکرداشارهتعهدعدمجنبشسراناجالسبهبایدهمهازقبل
هوريجمکهاستشدهبرخوردارآمیزيموفقیتسیاستکردندنبالبرايبیشتريامکاناتازرسید،جنبشدورهايریاست
لغایتیولسادهسیاستاین. کندمیدنبالخارجهاموروزیرمقامبهصالحیاکبرعلیانتصابازبعدخصوصبهایراناسالمی

درمتحدانشومتحدهایاالتفقط»قضااز«کهکشورهاازکوچکیگروهکهکردتوجهواقعیتاینبهحقبرایران. استمؤثر
مامتبرايخواهندمی»غاصبان«همین. اندآوردهدرخودانحصاربهرا»المللیبینجامعه«مفهومهستند،گروهاینعضوناتو

وقرتاختیاراتخودشانالبتهکهباشدبرگزیدهايکشورهايدستدرتنهابایدجهانیروندهايادارهکهکنندثابتجهان
واستعماريشدهشناختهتفکرهمانباامروزجهانواقع،در. دادهانداختصاصخودبهرابشریتتکلیفتعیینوامورفتق

.دادهاندتغییرراآنظاهرفقطکهداردکاروسر»پوستسفیدانسانبار«اندیشههمان

استیناواقعیتولی. اندنکردهکشفجدیديچیزایرانمقاماتوبودروشنکافیاندازهبهنیزآنازقبلاندیشهاینالبته
راغربامراینکهکننددفاعاصلاینازکهدارندکافیسیاسیارادهآنها. آوردندزبانبرراموضوعاینهمهازاولآنهاکه
جهتدرایرانخارجیسیاستخطکهاستآنسیاسیسمفونیایندرخشاناجراينتیجه. اندازدمیغضبوخشمبه
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منطقهايغیرهايقدرتراندنبیروننیزوموجودمناقشاتوحادمسایلفصلوحلجهتمنطقهايهايائتالفتشکیل
افیک. استنشستهثمربهوپوشیدهعملجامهخزر،منطقهومرکزيآسیايقفقاز،ماورايفارس،خلیجمنطقهمیانه،خاوراز

.شوداشارهسوریهبهرابطهایندراست

بیانیه. کردارزیابیدرستراآناهمیتکسیکمترزمانآندرکهشدحادثدیگررویدادتهراندرسراناجالسجریاندر
اجرايبرايراایرانحقاست،) ساختگیخواندهخودجهانیجامعهنهو(واقعیجهانیجامعهدیدگاهمبینکهجنبشنهایی
کهدششناختهرسمیتبهکشورهاییتوسطآمیزصلحاتمبرايایرانحق. بخشیدمشروعیتمسالمتآمیزهستهايبرنامه

.ببرندحساببدانوابستهالمللیبینهايسازمانوغربازخواهندنمیوکننددفاعخودتوسعهراهازحاضرند

ضاياعبامذاکراتجریاندرایرانملیامنیتعالیشورايدبیرجلیلیسعید. کردواردشکنیدندانضربهایرانآنازبعد
. داردآمادگیهاتحریملغوعوضدرايهستهبرنامهکنترلزمینهدروسیعگذشتهايبرايایرانکهداشتاظهار5+1گروه
درهککردنداتمیانرژيالمللیبینآژانسبهراپیشنهادهمینایراننمایندگان. شنیدفهمیقابلغیرزمزمهجوابدرولی

نامفهومهايدرخواستطرحاهمیت،کمهايبهانهآلودتبجستجويبهکارشناسان. رسیدفرا»حقیقتلحظه«حالهمان
دراعاوض. بودشدهخوانده»ناجوانمردانهجعل«غربیمعتبرمتخصصینتوسطآنازقبلکهپرداختندهاییدادهبهاستنادو

سازماناینکهدادنشانوکردبرداريپردهخود»برهنه«ماهیتازجهانیانهمهدیدگانبرابردرآژانس: شدشفافنهایت
.باشدمیخودمالیحامیانخدمتدرکهاست»جیبیسازمان«یکفقطالمللیبینرسمیاعتباروجودبا

صحنهاساسیفعاالن. استشده2012سالمهمنتایجازاي،منطقهقدرتعنوانبهایراناسالمیجمهورينهاییاستقرار
سیايآمیانه،خاورمناقشاتازیکهیچتواننمیایرانباگفتگوبدونکهمیکننددركراواقعیتاینتدریجبههمجهانی
میمنجرناکامیبهایرانبدونکاريانجامبرايآنهاتالشهايهمه. کردفصلوحلکاملطوربهراجنوبیقفقازومرکزي

الشتازوفعالخارجیسیاستازنداردقصدعنوانهیچبهایرانولیاستسنگینینسبتاً باراي،منطقهرهبريبار. شود
.بکشددستالمللیبینومنطقهايامنیتبرقراريبرايخودهاي

*****

دیدجدورایراندر. بودخواهدمتشنجگذشتهسالاندازهبهاست،شدهشروعکهسالی. بوددشوارگذشتهسالدرایراناوضاع
دربارهمذاکرات. شدخواهدعوضریشهايطوربهدولتترکیبقوياحتمالبهوشودمیبرگزارجمهوريریاستانتخابات

زاانسانیضدووحشتناكهايتحریمعواقبکاهشجدیدهايراهدنبالکشوراین. یافتخواهدادامهایرانايهستهبرنامه
هايفناوريزمینهدرراخودهايبرنامهباالترچههرسرعتباحالعیندروگشتهغربکشورهايومتحدهایاالتسوي

تصادي،اقواجتماعیتوسعهمسایلترینپیچیدهفصلوحلاستعدادیعنیاساسیگرایشولی. دادخواهدتوسعهنانووباال
ازهک»مستقلونیرومندایران«اندیشهبهپایبندياساسبروحدتحفظوجدیدخطراتوچالشهابهشایستهپاسخدادن
یندهآدولت-تردیدبدون-وفعلیدولترفتارناپذیرتغییرخطنیزآیندهدروماندهباقیخودقوتبهاست،مهمترهمه
.دادخواهدتشکیلراایران
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اسراییلبرايمرگبارخطر
یفستراتوفآنتون

بازيسوریهدرآن،غربیمتحدانواروپااتحادیه،متحدهایاالتهماننداسراییل
آشکارهايتروریستجملهازومخالفانازحمایتباومیکندخطرناکیبسیار

قتلبهباوسوریهسرزمیندرتروریستیاعمالوتحریکاتدادنترتیبباو
نیروهايآمدنکاررويوکشوراینفروپاشیموجباتآن،مردمرساندن
آناورشلیمرژیمکهبگیرندرااسدرژیمجايبایدکهمیکندفراهمراجدیدي

کهمعناستبداناینواستشدهواقعسوریهکناردراروپااتحادیهوآمریکاخالفبراسراییلولی.  داندمیخودمخلرا
اگر. ودشتماماسالمگرایانهمهتنفرمورد»صهیونیستیرژیم«ضرربهتواندمیهاتروریستتوسطسوریهدرقدرتغصب
چنداندولاسراییدولتینظامبرايبلکهمردمبرايفقطنهآنهاخطربیفتد،آنهادستبههممیکروبیوشیمیاییهايسالح

یکباتواندمیاسد،بشارچونهشیاريولیناپذیرسازشونیرومندحریفدستازشدنخالصبااورشلیم.  شدخواهد
خصوصهبدینیافراطوتروریسمسیاسی،ثباتیبیپرورشگاهبهبعدهاسالتاکهشودروبرونشدهکنترل»زنبورالنه«

.گردیدخواهدتبدیلاسراییل،علیه

بالقدرعربیجمهورياینسنتیدشمنانهمهمیاندراسراییلتنهاسوریه،درمخالفانوحکومتبینمناقشهابتدايدر
وکردهخوددارياسدبشارمنفیوصفازاورشلیمرسمیمقامات.  دادمیخرجبهاحتیاطآنخاكدرمسلحانهرویارویی
علتان،کارشناسغالبعقیدهبه. شدندنمیپیداسوریهدولتیضدنیروهايیاورانمیاندرمعینیمدتتااسراییلنظامیان

نشدنلحوبدبسیارروابطبرقراريضمنودارندمشتركمرزسوریهباآنهاکهبودایناسراییلسیاسینخبگانرفتاراین
یشبینیپقابلمجموعدروهشیارالییک،شخصیتیکهاسدجايبهکهخواهندنمی،)دیگرمسایلو(سرزمینیمسایلبعضی
برقرارارفعلی»بدصلح«حتیاورشلیمبانتوانداستممکناسالمیامارتاینزیراشوندروبرواسالمیامارتیکبااست،
ایاالتابهمبستگیبراسراییلرهبراننزدخودامنیتبرايدلسوزياین،بربنا.  نمایدهمزیستیآنباحالتایندروکرده

ترکیهاررفتتابودترموجهوترمعقوالنهنظراینازاسراییلرفتار.  کردپیداتفوقاسراییل،متحداناروپا،اتحادیهومتحده
اماکندرهاناآرامیوکردهابارویاروییجدیددوربازیرابردمیرنجسورينظامیانشبهبهخودکمکازاکنونهمکه

ازبیشمداخلهبهاسراییلوکردهتغییراوضاعجدیداًولی. شودمیروبرونظامیانشبهتربیتاردوهايوآوارگاناستقرار
.استپرداختهمخالفانطرفازسوریهرویاروییدرپیش

میکنندنفوذسوريمخالفانصفوفدراسراییلویژههايسرویس
الساوایل. جنگندمیاسدبشاردولتوارتشعلیهکهدارندحضورمخالفانیمیاندر»موساد«اطالعاتسازماننمایندگان

شهروند49از7زمانآندر. دادنداطالعواقعیتاینازشدند،گرفتهاسارتبهدولتیسربازانتوسطکهترکیافسرانگذشته
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هماراسراییلکوماندويدستهآنها.  بودنداسراییلاطالعاتسازمانافرادکهکردنداعالمخودشواهددرترکیهشدهبازداشت
.استزدهدستمخالفانازمستقیممسلحانهحمایتبهکهکردندذکر

طبق.میکنندفعالیتاردنوترکیهمجاورمناطقدربلکهسوریهپایتختدمشقدرومرزيمناطقدرتنهانهموسادمأموران
.میکندتربیتراالقاعدهاعضايبلکهسوريعاديمعترضاننهاردن،خاكدرمذکوراسراییلافسرانشواهد

مراکزاآنهبراي.  گردندمیمنتقلسوریهسرزمینبهکهمیکنندآمادهرانظامیانشبههمترکیهخاكدراسراییلیمأموران
»حقیقهال«مخالفانسایت. دادخبرامراینازمللسازماندرسوریهسفیرجعفريبشارکهاندشدهایجادنظامیعملیاتیویژه
فوریههمادرشدهمنتشراطالعاتطبقبر.  کرددرجاستانبولدراسراییلتوسطسوريمخالفانآمادگیدربارهمطالبینیز

. کردندطیراگروهیهايرسانهباروابطبرقراريواطالعاتآوريجمعدورهاسدمخالفهايدستهفعاالنگذشته،سال
احد«امن. داشتعهدهبررانظامیانشبهتربیتمراکزگونهاینریاستاستانبولدرکهاستاسراییلیافسر،»بومسنیر«

نایصحتدربارهکارشناسانونکردهتأییدرااطالعاتاینرسمیمنابعازیکهیچ. شدفاشنیزويسوريمعاون»هندي
باسوريمخالفانمبارزهدراسراییلشرکتدهندهنشانخودبهخوداطالعاتاینوجودولیدارندمعینیشبهاتخبرها
.استاسدجمهوررئیس

روهیگهايرسانهصدايوسرپرگزارشوسیلهبهکنندگانقیاماستقرارمحلبهیهوديدولتشهروندانترانزیتیانتقال
درآبزااسراییلیهايعربکهنفردواین.  رسیداثباتبهاند،افتادهمخالفاناسارتبهاسراییلازنفردواینکهبرمبنی

اآنهبهکمکبرايکهمخالفانمیانازآنهارزمیبرادرانکهکردندشکایتوگرفتهتماسخودخویشانوقومباآمدند،
سرویسهککردتصوربتوانمشکل.  نمودندممانعتمیهنبهآنهابازگشتازوسوزاندهراآنهااسراییلیهايپاسپورترفتند،

حتیکهشدمعلوم.  باشندنداشتهاطالعهمسایهکشوربهنظامیمأموریتباخودشهرونداناعزامازاسراییلویژههاي
مناقشهدرهااسراییلیشرکتفقطنهآنها،ازیکیاگباریا،آفو. داشتنددستدررااطالعاتایناسراییلپارلماننمایندگان

درآگباریا،گفتهبه.  اندرفتهجنگبراياسراییلیجوانانازنفر70کهکرداعالمبلکهدادهقرارتأکیدموردراسوریه
بعد.  گمارندمیخدمتبهرااسدبشارمخالفانبهکمکداوطلباننشینعربروستاهايوشهرهادرهمهازقبلاسراییل

نیروهايحضوراین،بربنا. نمایندمیمنتقلسوریهسرزمینبهآنجاازوفرستندمیترکیهبهراجنگبهمندانعالقهآناز
.شوندمیکنترلهاسرویساینتوسطحتماً ولینشدهمحدودویژههايسرویسافرادبهسوریهدراسراییلی

میکنداستفادهسوریهملتکردننابودبرايمخالفانازموساد
طوربهراآنهاترکی،شدهاسیرنظامیانگزارشبهمیکنند؟چکارهمسایهکشورخاكدراسراییل»موساد«سازمانافراد

الزعبیعمران.  کردنداعالمراهمینترکیهرسمیهايشخصیتازعدهاي. کردندآمادهتروریستیاعمالانجامبرايهدفمند
سراییلیاوزیر،گفتهبه. کردمتهمسوریهدرتروریستیاعمالموجدرداشتندستبهمستقیماًراموسادسوریهاطالعاتوزیر

ردممالبته. میکنندانتخابخودهدفعنوانبهراسوریهعالیدرجهدیگرمتخصصیننیزوپزشکانودانشمنداناغلبها
العاتاطاینپخشازنبایدشرایطایندر.  شوندمیحمالتاینقربانینیزندارنددستجنگیعملیاتدرکهمسلحیغیر

میهمکاريالقاعدهاعضايبابلکهسوريمخالفانباتنهانهاسراییلیمأمورانشد،اشارهفوقدرکههمانطورکهکردتعجب
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سوریهملتنابوديبینیم،میکههمانطور.  استشدهشناخته1شمارهتروریستیشبکهعنوانبهجهانسراسردرکهکنند
.دهدمیتشکیلرا»مخالفان«اصطالحبهبااسراییلهمکاريآشکارواساسیجنبه

کنونتادولتبهوفادارنیروهايدولتی،مقاماتوسوریهنظامیفرماندهانگفتهبه. داردزیادياهمیتهماسلحهتحویل
اییلیاسرهايسالحکهاستبعید. اندکردهضبطوکشفکردند،میاستفادهآنازمخالفانکهرااسراییلساختهايسالح
تادهافاسدبشارمخالفاندستبهکنند،میکنترلتماماًرامیانهخاوراوضاعکهیهوديدولتویژههايسرویسآگاهیبدون
.باشد

. هستندنظامیانشبهفعالیتاطالعاتیپوششمشغولبرند،میسربهسوريمخالفانصفوفدرکهاسراییلینگارانروزنامه
لفانمخاواسدبشاربین»اطالعاتیجنگ«مهمعاملریزد،میاسراییلبهوابستهگروهیهايرسانهازکهاطالعاتیسیالب

توانمیمجالتوهاروزنامهصفحاتدروجهانیگروهیهايرسانهرسمیمجاريدرواینترنتدر.  دهدمیتشکیلرااو
مختلفکشورهايازهاتروریستونظامیانشبهآندرکهکردمشاهدهرا»جنگیعملیاتمحل«ازهاگزارشزیادتعداد

خالفبرکهاستگفتنی. شوندمیمعرفیواقعیقهرمانانوآزاديراهمبارزانعنوانبهاند،شدهتربیتجنگبرايکه
خبرنگاراناست،شدهمحدوددولتدستورطیآنهاجابجاییآزاديکهاسدبشاربهوفادارخارجیوسورينگارانروزنامه

مصاحبه»معترضانرهبران«باودارندجابجاییآزاديکنند،میکارمخالفانمیاندرکهآمریکاییواروپاییاسراییلی،
ازیکیزیدبوااهللاعبدمثال،براي. میکننداعتباربیگذشتهازبیشتررانافهممخالفان،اغلبهامصاحبهاینالبته. میکنند

.کنندمیغارترامحلیمردممرتباً وهستنداسدمخالفانمیاندرالقاعدهافرادکهکرداعتراففرماندهانگونهاین

میدهند،میانجامسوریهخاكدراسراییلمأمورانکهعاديجاسوسیواطالعاتآوريجمعمهم،نکاتاینبهعنایتبا
حاضرحالدر.  دهندمییادهاسوريبهراکارهمینترکیهخاكدرموسادمأموران. شودمحسوب»آزاربی«کاریکتواند

گزارشکهبود»موساد«سازمانهمانامثال،عنوانبه. دارنداطالعسوریهاوضاعازهمهازبیشتراسراییلویژههايسرویس
کهیساتیتأسبرنظارتبههااسراییلی. کردتکذیبشیمیاییهايسالحبهاسدبشارنیروهايتوسلدربارهراسوريمخالفان

ارکبهزیراشودنمیتعجبباعثامراینکهکنندمیزیاديتوجهشود،مینگهداريشیمیاییهايسالحسوریهدرآنجا
کاراینجاريشرایطدر. بزندلطمهاسراییلبهجملهازوسوریهبامرزهمکشورهايهمهبهتواندمیهاسالحاینگیري

ورتصدرکهگفتوساختفاشراامرواقعیتموسادسابقرئیس»یاتومدانی«ولیباشددمشقنفعبهتواندمینظارتی
تواندمییهوديدولتمیکروبی،وشیمیاییهايسالحهايزرادخانهبرآننظارتدادندستازواسدبشاررژیمتضعیف

توانمیتومیابا»نیوزاسکاي«بریتانیاییتلویزیونیشبکهمصاحبهاز. آوردعملبهتروریستیضدعملیاتسوریهخاكدر
بهدتوانمیعملیاتاینکند،شروعجنگیعملیاتسوریهخاكدراسراییلاگرکهفهمدمیخوبیبهاوکهگرفتنتیجه
ابنظامیغیرمعمولیشخصعنوانبهکهاسراییلاطالعاتسازمانسابقرئیسولی. شودمنجرمیانهخاورسراسردرجنگ

روریستیتهايسازماندستبهجمعیکشتارهايسالحافتادنباتواندنمیاسراییلکهنمودتأکیدکرد،صحبتخبرنگاران
.خیریااستسازگارهاسازماناینازاورشلیمحمایتباهانگرانیاینندادتوضیحیاتومدانیولی. کندسازش
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دهدمینشانسوریهارتششیمیاییمهماتهايانباربههواییضرباتکردنواردبرمبنیاردنمقاماتازاجازهدرخواست
رايبکهشدهاندواقعاردنباسوریهمرزامتداددرتأسیساتاین. نمایدمیبررسیراسوریهبهتجاوزاحتمالاسراییلکه

.استالزماماندولتمثبتپاسخاسراییلیهايجنگندهبرايهواییکریدورایجادبرايوآنهابمباران

تسایکهشدبرگزارسوريمخالفانریاستبااسراییلینظامیانمحرمانهمذاکراتاردنخاكدرجدیداً کهاستگفتنی
ردیديتمخالفاننهاییپیروزيمورددریهوديدولترهبرانمنبع،اینگزارشبه. دادخبرامرایناز»نخیل«اسراییلیخبري
شده،لاشغاجوالنارتفاعاتترك–گویا-ونظامیانشبهبهاسلحهمکملتحویل.  بزنندچانهآنهاباخواستندلذاوندارند

منطقهلتشکیواورشلیمباجاویداندوستیقولفقطمخالفاناز.  شدعنواناسراییلیطرفهايپیشنهادازبخشیعنوانبه
.کندتضمینرااسراییلجمعیتامنیتبایدکهخواهندمیرااسراییلوسوریهمرزناحیهدرگیرضربه

گیردمیانتقامسوریهازمخالفانکمکبهاسراییل
اینزاهدفکهبکنندطبیعیسئوالخودازماخوانندگانکهدهیممیاحتمالشد،تشریحفوقدرکهواقعیتیبهتوجهبا

هايتروریستباراآنتااستپرداختهاسدبشارالییکرژیمنابوديوبراندازيبهاسراییلدولتچراچیست؟هافعالیت
شبهاسراییلچراهستند؟یهوديدولتمخالفمجموعدرآنهاولیاستپیشبینیقابلغیررفتارشانکهکندعوضاسالمی

میکند؟نابودراسورينظامیانغیرچرادهد؟میآموزشواسلحهزنند،میدستتروریستیاعمالبهکهرانظامیانی

رژیمتهگذشدرآنهااگر.  کردهاندبازنگريسوریهدرخودثباتبابرخورددراسراییلیمسئولینکهاستایناساسیفرضیه
نفعبههکشدهانداعتقاداینشریکبیشتراسراییلحکومتیمحافلاالنکردند،میمحسوب»قبولیقابلهمسایه«رااسد

یهوديدولتوقتدفاعوزیرباراكاهودتوسطاصلاین2011سالاواخر.  شودتبدیلدومافغانستانبهسوریهکهآنهاست
وجهتجالب. بودخواهدمثبتیرویدادمیانهخاورمنطقهسراسربراياسدبشاررژیمسقوطکهداشتاظهاروي. بودشدهاعالم
سطحوجودباکهاستروشن. بودکردهپیشبینیرا»آیندههايهفتهدر«سوریهدولتسقوطزمانآندرباراكکهاست
.کرداشتباهاسراییلدفاعوزیرچیز،همهازموساداطالعاتباالي

مرجوهرجچاردسوریهاسد،بشاراحتمالیسرنگونیازبعد.  شودتعجبباعثنبایداسراییلمتعاقبرفتارودیدگاهتغییراین
دبعی. کنندتقسیمخودبینراآمدهدستبهقدرتخونریزيبدونوسرعتبهشدنخواهندموفقمخالفهايگروهوشده
اراضیدرعبالمانتواندمیاسراییلولی. کندمقابلهاسراییلباتشریفاتیطوربهحتیبتواندحالتایندرسوریهکهاست
. بزنددستخودنفعبهنظامیجملهازمختلفعملیاتبهسوریهخاكدروشدهمستقر) جوالنارتفاعات(اختالفمورد

ازمانسازموساداماو. کنندمقابلهاسراییلارتشافرادباتوانستنخواهندسوریهرفتهبینازوشدهمنحلمسلحنیروهاي
حریفانمهمترینازیکیدیگر،عبارتبه. شدخواهدرهاخودعربیدشمنورقیبمهمترین،»مخابرات«سورياطالعات

چهرهپیگیريباجاريمرحلهدرسوریهکهشودمییادآوري. رفتخواهدبینازمیانهخاورمنطقهدراسراییلژئوپلتیکی
ازویکندمپشتیبانیاهللاحزبجنبشوفلسطینیمقاومتجنبشازوورزیدهمخالفتاسراییلهايتجاوزکاريبابیشتري
نظرزاونکردهامضاصلحپیمانکنونتاکشوردو. طلبدمیاست،شدهاشغالناحقبهکهراجوالنارتفاعاتاعادهاسراییل
.هستندجنگحالتدرحقوقی
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احتمالبهجدیددولتکهاستاین) سوریهدرمخالفانپیروزيصورتدر(اسراییلبرايمناسبومهماندازهايچشماز
اهگروهاکثرکهاستایرانیضدشعارهايازبرداشتاین. کردخواهدقطعراتهرانبادمشقنزدیکپیمانیهمروابطقوي

.دهندمیبروزخودازاسدبشارمخالفاحزابو

رژیمزااورشلیمکهاستاینکشورشانویرانیزمینهدرسوريمخالفانبهاسراییلمساعدتعللازیکیکهآیدمینظربه
ازکهبوداسدبشار. گیردمیانتقامتهرانبادوستیومنطقهدراسراییلیتجاوزکارانهسیاستباپیگیرانهمقابلهخاطربهاسد

وحرفبااو. دکرمغلوبرااسراییلکهشدتبدیلعربیسیاسی–نظامینیروياولینبهکهکردپشتیبانیاهللاحزبجنبش
تیبانیپشهافلسطینیبخشآزاديمبارزهاز،)دیپلماتیکصحنهدرمساعدتودوستانهانسانکمکهاياسلحه،تحویل(عمل
وهشدداخلیسیاسیرویاروییدستخوشکهلبناننیروهاياردن،کوچکمسلحنیروهايخالفبر–سوریهارتش.  نمود
هکاستکشوريتنهاسوریه. شودمیمحسوبمنطقههايارتشترینآمادهازیکی–استداخلیمسایلگرفتارکهمصر
الاعماساسهمتواندمیامرهمینکهباشدمی»لوانت«منطقهدراسراییلکنندهمتوازنومقابلنیرويحدوديتااقلحد

.دهدتشکیلرااسراییلمقاماتازاسراییلسادهانتقامهم،معقوالنه

والنجارتفاعاتدر»امنیتحصار«ساختراستاایندراسراییل. استکردهپیشبینیراهاتروریستيبالقوهخطراورشلیم
دردولتازدفاعجدید،حصاراینهدفکهداشتاظهارپردهبیاسراییلوزیرنخستنتانیاهوبنیامین. استکردهشروعرا

فتادناصورتدرحصاراینآیاولی. شوندمیجمعسوریهواسراییلبینگیرضربهمنطقهدرکهاستهاییتروریستبرابر
ایندهد؟نجاتراهااسراییلیتواندمیمیکنند،مبتنیتروریستیاعمالبرراخودفعالیتکهنیروهاییدستبهسوریهتمام

.ندارداحتیاجیپاسخبهسئوال

حمایتبا:  آوردمیعملبهخطرناکیبازيسوریهدراروپااتحادیهومتحدهایاالتیعنیآنغربیمتحدانهماننداسراییل
آن،مردمقتلباوسوریهسرزمیندرتروریستیاعمالوتحریکاتدادنترتیبباآشکار،هايتروریستومخالفاناز

رژیمکهبگیرندرااسدرژیمجايبایدکهمیکندفراهمراجدیدينیروهايآمدنکاررويوکشوراینفروپاشیموجبات
دانباینواستشدهواقعسوریهکناردراروپااتحادیهوآمریکاخالفبراسراییلولی.  داندمیخودکارمخلراآناورشلیم
ایاناسالمگرهمهتنفرمورد»صهیونیستیرژیم«ضرربهتواندمیهاتروریستتوسطسوریهدرقدرتغصبکهمعناست

دولتیظامنبرايبلکهمردمبرايفقطنهآنهاازخطربیفتد،آنهادستبههممیکروبیوشیمیاییهايسالحاگر. شودتمام
اسد،بشارچونهشیاريولیناپذیرسازشونیرومندحریفشرازشدنخالصبااورشلیم.  شدخواهدچنداندواسراییل

نمیدانروگرمبارزههايشیوهترینغیرانسانیوترینپلیدازکهشودروبرواينشدهکنترل»زنبورالنه«یکباتواندمی
ارگرکافراداینعلیه»امنیتحصار«نه.  اندگذاشتهنمایشبهخودکشوردرراواقعیتاینکنونتاسوريمخالفان.  شود
حفظفقطولیشودتعجبباعثادعااینشاید. سوريمخفینیروهايباموسادقبلی»دوستانههايتماس«نهوشودمی

ازپیشزابیشاسراییلسیاسینخبگانمتأسفانه. باشدمیسوریهطرفازیهوديدولتامنیتضامنسوریه،درفعلینظام
.اندگرفتهفاصلهسادهفکرایندرك
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