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ﺗﺮﺟﻤۀ ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺗﺎزه ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ دوﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دول اﺗﺤﺎدﯾۀ اروﭘﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻋﺮب ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
روﺳﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ” آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ارﺗﺶ آزاد ﺳﻮرﯾﻪ دراﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﻗﺮارﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف اﯾﻦ ﯾﻮرش
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻓﺮﺿﯿﺎت و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻠﯿﻪ “داﻋﺶ” و “اﻟﻨﺼﺮه” ﻫﻤۀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻫﺪف
ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ  ،ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد.
ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺪف اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ را ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ
“ﺗﺮورﯾﺴﻢ” ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .از اول ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
رژ ِﯾﻢ اﺳﺪ ﭘﺎﯾۀ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻃﻼع دول درﮔﯿﺮ
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ اﺳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﺮای آن ﮐﻪ در آﯾﻨﺪۀ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف اول او ﺑﻮد ،ﻻاﻗﻞ درﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮرﯾﻪ .ﻫﺪف دوم
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ دل ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮر”ﺳﺘﺎن”ﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﮑﻮت ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ،
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ “ﺳﺎﻣﯽ ﺷﮑﺮی” وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟۀ ﻣﺼﺮ ﺣﺎوی ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﺋﯽ
ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاﺿﻊ داﻋﺶ ،دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را داراﺳﺖ.
درک ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﻦ اﺳﺪ
اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ روﺳﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻘﺎی او ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره دو ﻧﻈﺮ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :ﯾﺎ دوﻟﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ روی
اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی “داﻋﺶ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ رژﯾﻢ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ
ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور

رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از “ﮔﺮۀ اﺳﺪ” ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﮐﻪ
رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری اﺳﺖ دم ﻧﺰﻧﻨﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ ،و ﻧﯿﺰ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺎری و در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪون ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
ﺷﺪۀ اﺳﺪ ﺑﺮ ارﯾﮑۀ ﻗﺪرت را درک و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم ﻣﺴﺌﻠۀ “ﺗﻀﻤﯿﻦ” ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد
“اﻋﺘﻤﺎد” ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از “اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻢ ﺷﺪه”
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻤۀ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزی
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ در وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ و روی ﺟﻨﺎزۀ
ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺟﺮﯾﺎن دارد.
اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ
آﯾﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﺑﺤﺮان و ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺿﻮح و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ “ﺣﺰب اﻟﻠﻪ” و “ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ”
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﯽ ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮ ـ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺪ و رژﯾﻢ
او ﺑﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﻪ و اروﭘﺎ در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از آن ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎری ،ﺑﺎزی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف ،در
ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺤﻮن از رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی دارﻧﺪ .روﺳﯿﻪ
ﻋﻈﻤﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻮدای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻈﻤﺖ دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی
ﮔﺎز و راﻫﻬﺎی ﺻﺪور اﻧﺮژی ﺑﯿﻦ اروﭘﺎ و ﻗﻔﻘﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .ﻫﺮدو
ﮐﺸﻮر در راس ﺧﻮد آدﻣﻬﺎﺋﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﻣﻐﺮور ﺗﺮک و روس
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ آن ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ
راﻫﻬﺎی ﻋﺒﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ای ،ﮐﺮدﻫﺎ و ﻋﺮاﻗﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ از ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ای ﻣﺜﻞ “ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﻮرﯾﻪ
ای” )و ﺗﺄﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آن( در ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﻄۀ ﻗﻮت دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن
اﺗﻼﻧﺘﯿﮏ )ﻧﺎﺗﻮ( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد در ﺟﺮﯾﺎن دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اش در ﺳﻮرﯾﻪ ،اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ دﺳﺖ اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ آﻧﮑﺎرا
ﺑﻪ ارزش اﯾﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪۀ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ،ﺑﺨﻮﺑﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﮑﻮ
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ازﺧﻂ ﻻزم ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ  .آﻧﮑﺎرا ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ “ﻧﺎﺗﻮ” را ﺑﻪ ﺻﺤﻨۀ ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دراﻓﺘﺎدن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ در ﺑﺤﺮان
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﯽ وﺟﻮد روﺳﯿﻪ در
ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد.
وﺿﻊ آﻟﻤﺎن اﻣﺎ ﻓﺮق دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺧﯿﺮاً ﻣﻮﺿﻊ روﺷﻨﯽ در اﯾﺴﺘﺎدن
ﮐﻨﺎر روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﯾﺴﺘﺎدن در ﮐﻨﺎر رژﯾﻢ اﺳﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد “ﺣﺰب اﻟﻠﻪ” ،اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دو دل و ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ .اﻻن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ آن
دﺳﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ
ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ اروﭘﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻦ ﺧﻮد را از آﺗﺶ آن دور ﺑﺪارد ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﻮازن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ را ﺑﺮﻫﻢ زده و اﮔﺮ
اروﭘﺎ از ﺧﻮد ﺗﺤﺮک ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ِی روﺷﻦ و ﮐﺎﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و
ﮔﺎﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻢ
دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﺮح ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اراﺋﻪ داده در ﺑﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺸﮕﻪ ﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری .اﯾﻦ روزﻫﺎ؟ ﭼﺮا ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻪ؟
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌۀ اروﭘﺎ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﺪاراﻧﻪ ،ﯾﮑﺒﺎر در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ
ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات اﺗﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ درﺑﺎره اش ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻫﻮﻻﻧﺪ “راه ﺣﻞ داﻫﯿﺎﻧﻪ”ای
ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از “ارﺗﺶ آزاد” و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ اﻣﺮ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻣﺸﻖ ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬۀ ﺿﺪ “داﻋﺶ”.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ اﯾﻦ راز را ﺑﺮای ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻮﻻﻧﺪ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻮﻻﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺶ از ﺑﯿﺦ
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدش روﺷﻬﺎی وﯾﮋه ای دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ و از آن اﻟﻬﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ داوﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون اﯾﻨﺮوزﻫﺎ از ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از رژﯾﻢ
اﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ “ارﺗﺶ آزاد” ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ )ﻣﺜﻞ وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﺮاق و راﺑﻄۀ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و اﻗﻠﯿﻢ( .او درﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﻮﻻﻧﺪ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮازن ﻗﻮا در اﺗﺤﺎدﯾۀ
اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ازﻃﺮف واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﺻﻼ ً واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ وﺣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ در اﯾﻨﻤﻮرد ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب وﯾﮋه ای دارد .در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺆﺗﻠﻒ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﻣﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
روﺳﯿﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن راﺑﻄۀ اﻗﺘﺼﺎدی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب وﺟﻮد دارد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و
ﺧﻮد را ازﻣﻬﻠﮑۀ ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ دور ﻧﮕﻬﺪارد.
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ .در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب دروﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺮﺗﮋﯾﮏ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً واﺣﺪ ﻗﺮار دارد .آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﺮق
ﻧﺸﺪن در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ “داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ”
از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺳﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺿﻌﻒ و ﺗﺰﻟﺰل و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
روﺳﯿﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
“ﻫﻤﮑﺎری” ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت
“ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﯿﻨۀ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ” و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاﺋﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ “ﺑﺪ ﺟﻮری ﻋﯿﺒﻨﺎک
اﺳﺖ” ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
“ﻣﻌﯿﻮب” دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .روﺳﯿﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮاغ

ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ از واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎ رﯾﺨﯽ روﺑﺮوﺳﺖ
ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﮑﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘۀ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺒﺮد .آﻧﻬﺎ در ﺻﺪدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی روﺳﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ
اﯾﺠﺎد ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی و
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .ﺳﺮﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺪ ﺑﺮ ارﯾﮑۀ
ﻗﺪرت اﺳﺖ آﻧﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ و ﺑﺮﻏﻢ ادﻋﺎﻫﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و
ﻧﯿﺰ ،دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﺮب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ “ﻗﺼﺎب” دﻣﺸﻖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را در
ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺮﺻۀ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در “ﻧﻬﺎﯾﺖ” اﺳﺪ از ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر زده ﺷﻮد ﯾﺎ در رأس
ﻗﺪرت در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮرﯾۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﻣﺴﮑﻮ اراده
ﮐﺮده رژﯾﻢ اﺳﺪ را در آﯾﻨﺪۀ ﺳﻮرﯾﻪ “ﺷﺮﯾﮏ” ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﺳﺖ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ و در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺪ
زده اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدای ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .روﺳﯿﻪ درﺣﺎل اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺠﺎت اﺳﺪ و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻮان اوﺳﺖ ﺗﺎ از او ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪۀ ﻗﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
آﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در
واﻗﻊ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی روﺳﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﺑﺸﺎر
اﺳﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺠﺎت ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ ﻣﻨﻬﺎی ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻓﻌﻼ ً ﻧﮕﻪ دارد.
راﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤۀ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺣﻀﻮرﺧﻮد در آﺳﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﺸﺮوع ﻣﯽ داﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮرﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣۀ
رﺳﻤﯽ روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوع
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ در اﻇﻬﺎرات اوﺑﺎﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع وﺻﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺴﮑﻮ از “ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ” ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﻮﻗﻊ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮی ﻣﺸﺮوع ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
درﮔﯿﺮی را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ آن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ از زاوﯾۀ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ
و از ﻧﻘﻄۀ ﺳﻮرﯾﻪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺒﺮی و
ﺳﻠﻄۀ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ “داﻋﺶ” ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣۀ رﺳﻤﯽ از ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ﺗﺎ داﻣﻨۀ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اراﺿﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
)

علاوه بر اعلام ایجاد یک دفتر هماهنگی در بغداد با مشارکت ایران ،روسیه ،عراق و سوریه ،از نخستین روزهای

عملیات نظامی روسیه ،هنگام ترجمۀ این مطلب در خبرها شنیدم که چند تن ازاعضای دولت عراق در دیدار امروز خود در
مسکو رسماً از روسیه برای دخالت مستقیم درعراق به همان شکل سوریه ،دعوت به عمل آورده اند .هرچند آمریکا مدعی
است که گفته های مقامات رسمی عراق در مسکو نقطه نظرهای شخصی آنها بشمار می رود و نظر رسمی دولت عراق نمی
باشد – .مترجم

روﺳﯿﻪ
دارﯾﻢ
ای ﮐﻪ
ﻗﺪرﻫﻢ

(

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت را در دﺳﺖ
و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﯾﮋه
از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻋﺮاق اﻣﺘﺪاد دارد ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ  .واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻌﻼ ً ﮔﺮدن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد.

ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣﺪاﺧﻠۀ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دوﻟﺘﻬﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﺘﯿﺠۀ اﻣﺘﻨﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﺑﻪ روﺳﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮاق و
ﺳﻮرﯾﻪ و اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎم روﺳﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﮐﺎرآﺗﺮﯾﻦ و
ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻨﻢ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد
ﮐﺎرآﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻫﻤۀ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﺑﺎﻣﺎ ﻗﺼﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻧﺪارد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی دراز ﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮان روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺗﻼق آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ دارﻧﺪ از ﮐﻒ
ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
در ﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪ درﺳﻮرﯾﻪ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت
وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای روﺳﯿﻪ
وﯾﺎ وﯾﺘﻨﺎم و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .وﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در دوران
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﻣﺴﻠﺢ
را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﮑﺴﺖ دادن ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ،ﯾﺎری ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از
ﭼﯿﺰی واﻫﻤﻪ ﻧﺪارد.

درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﻢ وﻗﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑـﻮدن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗـﯽ ﻣﺜـﻞ ” داﻋـﺶ ” و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ ”
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن” ﭘﯿﺶ روی روﺳﯿﻪ از آﻧﭽﻪ روﺳﯿﻪ دﭼﺎرش ﺷﺪ  ،ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ!!!
ﻣﻨﺒﻊ :اﻟﺤﯿﺎت ،ﺟﻤﻌﻪ  ۹اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۵

____________________________
* ﺧﺎﻧﻢ درﻏﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﻟﺤﯿﺎت در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ.

