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 ؟چرا .حمله به سوریه

قطعی  -با اجازه کنگره -سوریهحمله نظامی به دولت اوباما بر این نکته تأکید می کند که  :طرح مسأله

 . است

 چرا؟ : همه می پرسند

جهانی مخدوش  ارزش ها و رویه های .(گاز ساردین)استفاده از سالح های شیمیایی: پاسخ ساده این است

ایران و یا  ،توسطشده و اگر با سوریه برخوردی صورت نگیرد،ممکن است این عمل در همین کشور

 .توسط دیگران تکرار شود، پس اسد باید تنبیه شود

ت دولت های طرفدار حمله نظامی به آیا مسأله به همین سادگی است؟ منتقدان چه می گویند؟ اهداف متفاو

سوریه چیست؟ پیامدهای خواسته و ناخواسته این عمل کدام است؟ راه حل های انسانی برای صلح و 

 دموکراسی در منطقه چیست؟

 :نقد مطرح می سازند/ناقدان چند پرسش: پرسش ها و نقدها پیرامون اصل اتهام -یکم

در استفاده از سالح هسته ای هیچ گونه  ...وعرب، سازمان ناتو، با این که دولت های غربی، اتحادیه: اولا 

دولت آمریکا ) برخی از محققان سالح های شیمیایی در اصل استفاده تردید کرده اندتردیدی ندارند، اما 

تأیید  را تن 180تن اعالم کرد ولی سرویس های اطالعاتی فرانسه دستکم  0011نزدیک کشته شدگان را 

 :بنگرید خبرگزاری فرانسهگزارش سه مورد زیر در به . (کرده اند

 -المللی در استکهلم لوژیکی مٔوسسه تحقیقات صلح بینرئیس پروژه امنیت شیمیایی و بیو -جان هارت -الف

: می گوید که او هنوز شواهد غیر قابل ردی که نشان دهد اصولا سالح شیمیایی بکار رفته ندیده است

دهند که حاکی از استفاده  نشان نمی  م هیچ کدام چیزی دقیقی ا ویدئو هایی که من در چند ساعت گذشته دیده"

 ".که بروی اعصاب اثر میگذارند باشداز یک مواد فسفری 

در : "گوید می -های شیمیایی در فنالند مدیر وریفین، مٔوسسه تائید اجرای کنوانسیون سالح -پااول ونینن -ب

به [ ظاهرا]، به این دلیل که آنهائی که [که سالح شیمیایی استفاده شده]ام  حال حاضر من هنوز متقاعد نشده

خود   در حالت واقعی. خود هیچ گونه لباس مخصوص و دهان بند طبی ندارندمردم مجروح کمک می کنند 

 ".آنها هم مجروح خواهند شد و عالئم آن را خواهند داشت

گوید شواهد  می -های شیمیایی است سردبیر مجله س ب ر أان ورلد که تخصص آن سالح -گوین وینفیلد -پ

: شیمیایی که ارتش سوریه دارد، بکار برده شده است های از آن نیست که مواد شیمیایی که در سالح  حاکی

ها خود در حال مرگ هستند، که نشان از  ها و پرستار ما هنوز گزارشی که حاکی از آن باشد که دکتر"

این خود حاکی از آن است که درجه مسمومیت در . باشد، را ندیده ایم های شیمیایی می استفاده از سالح

 ".آن احتمال چیزی در سطح پائین تر است. ستسطح سالح شیمیایی سرین نی

http://www.radiofarda.com/content/o2_john_kerry_syria_assad/25092385.html
http://www.persian.rfi.fr/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%25
http://www.hindustantimes.com/world-news/RestOfAsia/Syria-over-1-300-massacred-in-chemical-attack-by-army/Article1-1110869.aspx
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اند شک دارند که مواد  گزارش داد که کارشناسان غربی که بخشی از ویدئو ها را دیده هارتص اسرائیل -ت

اگر چه آنها تاکید دارند که به هیچ نتیجه گیری قطعی بدون شیمیایی در سطح سالح بکار برده شده است، 

افسرسابق  -این روزنامه همچنین گزارش داد که آقای دن کسزتا. توان رسید دیدن تمام شواهد و قرائن نمی

هیچ : "گفت -از مهمترین مشاوران این موضوع در بخش خصوصی  لشکر سالح شیمیایی آمریکا و یکی

های مخصوص نیستند که از آنها در برابر  کمک می کنند خود دارای لباس نروحییک آن آنهائی که به مج

های ارتش سوریه  بنابر این مواد شیمیایی استفاده شده در سطح سالح. کند سالح شیمیایی محافظت می

که متخصص شناخته شده در مورد اثرات در معرض مواد شیمیایی  -همین طور، استیو جانسون". نیستند

های  رار گرفتن در دانشگاه کرنفیلد در انگلستان، که با وزارت دفاع انگلستان در مورد سالحخطرناک ق

یاتی که ما دیده ایم، تعداد بالی قربانی در یک ناحیه بزرگ ئبر اساس جز: "گفت -شیمیایی کار کرده است

مقدار زیادی مواد  در این صورت قربانیان آن باید دارای. باید حاکی از پخش وسیع مواد شیمیایی باشد

خود باشند، که به آنهایی که به آنها کمک می کنند هم صدمه خواهد رساند، [ بدن و لباس]شیمیایی بر روی 

 ". بینیم ما یک چنین چیزی نمی  ولی

از سالح شیمیایی  اسدجنایتکار تاکنون دولت آمریکا شواهد و قرائن قویی برای استفاده رژیم سکولر : ثانیاا 

ما می "مرتبه از عبارت  12، جان کری در نطق کوتاهش  نیویورک تایمزبه نوشته . رده استارائه نک

حمله نظامی به  پرچمداراستفاده دولت سوریه از سالح شیمیایی استفاده کرد و اینک به در مورد " دانیم

 . سوریه در دولت اوباما تبدیل شده است

از ( اخوان المسلمین)یا میانه رو( القاعده، جبهه النصرة)از کجا معلوم که مخالفان اسالم گرای تندرواما 

کودکان و زنان و مردان بی گناه غیرنظامی را همه کشته شدگان چ ؟این سالح ها استفاده نکرده باشند

  ، و حتی یک تن از مخالفان اسد در میان کشته شدگان نیست؟هستند

نفر را دستگیر کرده که به  ۲۱، پلیس ترکیه 1100مه  01در  گزارش خبرگزاری رویترزبه : ثالثاا 

های ترکیه هم  روز نامه. های تروریستی متهم بودند  و از آنها مواد شیمیایی کشف شد عضویت در سازمان

کیلو سرینم ماده  ۱نفر عضای جبهة النصرة در ترکیه دستگیر شدند که از آنها  ۲۱د که گزارش دادن

 (.به این ویدئو بنگرید)ای، بدست آورده شده بود شیمیایی برای سالح هسته

که احتمال  گفت -روه تحقیق کننده سازمان مللعضو سوئیسی گ -پونته  در همین دوران، خانم کارل دل

دل پونته در مصاحبه . شورشیان از سالح شیمیایی بر علیه ارتش سوریه در ماه آوریل استفاده کرده بودند

وجود دارد که شورشیان دست به این عمل زده اند، " سوء ظن قوی و محکم"که  با تلویزیون سوئیس گفت

از این که ارتش سوریه این کار را    وی افزود که هیچ نشانه ای. آن غیر ممکن استقطعی اگر چه اثبات 

 .یامدکرده بدست ن

چرا دولت آمریکا در برابر استفاده صدام حسین از سالح های شیمیایی علیه نظامیان ایران و مردم  :رابعاا 

هزار تن انجامید، نه تنها سکوت کرد، بلکه با سری کردن اسناد  0خود در حلبچه که به کشته شدن حداقل 

حتی کری در سخنان خود . جیه استبه کمک صدام حسین شتافت؟ این یک بام و دو هوایی چگونه قابل تو

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.542849
http://www.nytimes.com/2013/08/31/world/middleeast/support-slipping-us-defends-plan-for-syria-attack.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130831&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/08/22/world/middleeast/syria.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/08/22/world/middleeast/syria.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/08/22/world/middleeast/syria.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/08/22/world/middleeast/syria.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.reuters.com/article/2013/05/30/us-syria-crisis-turkey-idUSBRE94T0YO20130530
http://www.youtube.com/watch?v=xiaDSIxs4GM
http://guardianlv.com/2013/08/syrian-chemical-weapons-attack-carried-out-by-rebels-says-un/
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22424188
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22424188
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22424188
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22424188
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آیا دولت آمریکا که اطالعات پیش روی نیروهای نظامی  ".ایران قربانی سالح های شیمیایی شد:"گفت

رجوع شود به )ایران را در اختیار صدام حسین قرار داد تا او با سالح های شیمیایی آنان را نابود سازد

 ، در آن موارد ارزش ها و رویه های جهانی را مخدوش نمی کرد؟(اسناد منتشر شده توسط فارن پالیسی

نیویورک در  -عضو ارشد بنیاد آمریکای جدید و استاد دپارتمان مطالعات جنگ کاج لندن -آناتول لیون

زمانی که صدام در حلبچه در برابر نیروهای ایرانی  0288در سال :"در این مورد نوشت 01/6/21تایمز 

که به ایران در جنگ با عراق کمک نکرده  و مخالفان ُکرد از سالح شیمیایی استفاده کرد، آمریکا برای آن

 ".باشد، در برابر این حمله سکوت اختیار کرد

پوتین طی مصاحبه چرا دولت آمریکا اسناد خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه نمی کند؟ : خامساا 

پایه است که ارتش سوریه از   نهایت بی است را مطرح کرد و افزود که این یک ادعای بیهمین درخو ای

 .سالح شیمیایی استفاده کرده است، برای این که آنان هیچ سودی از این کار نمی برند

دولت آمریکا که خود در جنگ عراق از سالح های شیمیایی استفاده کرده،چگونه می تواند  : سادساا 

سوریه را متهم   آمریکا در حالی: "نوشته وبسایت کامون درامزعمل مجازات کند؟ ابت همین برا دیگران 

ها در جهان بوده  سالح( پست سر هم)کند که خود استفاده کننده سریالی به استفاده از سالح شیمیایی می

،  هافینگتون پستد استفاده دولت آمریکا از اورانیوم ضعیف شده در عراق، به مقاله های در مور". است

 .بنگرید  Democracy Nowو   الجزیره

شورای امنیت سازمان ملل  قطعنامهچرا اوباما که در دوران بوش بارها اعالم کرده بود که بدون  :سابعاا 

 ز به حمله به هیچ کشوری نیست، اینک قصد دارد با نقض قوانین بین الملل دست به اقدام زند؟دولت مجا

اوباما در خصوص ضرورت مجوز شورای امنیت طی مقاله ای سخنان پیشین  وبسایت فاکس نیوزحتی 

" حمله بدون مجوز به سوریه؛ مغایر با حقوق ملل"همچنین به مقاله ) سازمان ملل را به او یادآور شد

 .(بنگرید

های گذشته پیشروی های زیادی داشته و مخالفان با اسد طی ماه رژیم سکولر نیروهای  :هدف اوباما -دوم

دریافت کرده اند، ...تمامی کمک هایی که از آمریکا، دولت های غربی، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و

هدف دولت اوباما وارد آوردن ضربه های اساسی بر سازمان نظامی اسد است تا . به شدت تضعیف شده اند

 :گفت 01/6/21اوباما در  .ا میان مخالفان و دولت شکل گیردآن، موازنه قواساسی با تضعیف 

 ."کند تضعیف را اسد رژیم های توانایی که است قرار و بود خواهد بازدارنده و محدود سوریه به حمله"

، و رئیس  استاد حقوق دانشگاهای کلمبیا و ییل، رئیس بازنشسته مرکز حقوق قانون اساسی-مایکل رتنر

 :گفته است -در اروپا که در برلین اقامت دارد  های اساسی کنونی مرکز حقوق بشر و قانون

اند که بشار اسد این  مطبوعات و کارشناسان راجع حمله شیمیایی صحبت می کنند، و قبول هم کرده  تمامی"

در . این تکرار دوباره عراق است با همان بهانه ها. گویند که اینها همه بهانه است نمی  کار را کرده، ولی

نیروهای اسد در حال   یان پول و اسلحه داده که اسد را سرنگون کنند، ولیدو ماه گذشته آمریکا به شورش

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/25/secret_cia_files_prove_america_helped_saddam_as_he_gassed_iran
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/25/secret_cia_files_prove_america_helped_saddam_as_he_gassed_iran
http://www.nytimes.com/2013/09/02/opinion/attack-syria-talk-to-iran.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/09/02/opinion/attack-syria-talk-to-iran.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/09/02/opinion/attack-syria-talk-to-iran.html?_r=0
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23911833
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23911833
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23911833
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23911833
https://www.commondreams.org/headline/2013/08/27-3
http://www.huffingtonpost.com/joseph-a-palermo/british-government-syria-intervention_b_3840926.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/08/20138281479399319.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/08/20138281479399319.html
http://www.democracynow.org/2013/8/30/us_prepares_to_strike_syria_over
http://www.foxnews.com/opinion/2013/08/26/can-obama-act-on-syria-without-appearing-to-be-hypocrite-or-fraud/
http://www.radiozamaneh.com/95179#.UiXwatJx83k
http://www.radiofarda.com/content/f4_obama_confident_get_permission_congress_syria/25094559.html
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=10653
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در سوریه را بمباران   خواهد مراکز مهمی پس، بر طبق گزارش نیویورک تایمز، اوباما می. پیشرفت هستند

ید از اوباما با  از لحاظ قانونی. هدف آنها تضعیف اسد استبه سالح شیمیایی ندارند، و   کند که اصالا ربطی

حمله به سوریه باید یا در : المللی اول قوانین بین. دو دسته قوانین پیروی کند، اگر بخواهد حمله قانونی باشد

دفاع از خود باشد، که چون سوریه به آمریکا حمله نکرده، قابل قبول نیست، یا باید رضایت شورای امنیت 

با   اعالم جنگ به یک کشور خارجی:  داخلی از لحاظ. را بدست آورد، که شورا این کار را نخواهد کرد

خواهد قدرت  اوباما قصد ندارد از کنگره این اجازه را بگیرد، چون اولا می  کنگره آمریکا است، ولی

در کنگره حمایت برای این کار   رئیس جمهور در این مورد را حفظ کند، ثانیاا معلوم نیست به اندازه کافی

و نمی توان به طور از این گونه انتقادات اوباما مسأله را به کنگره ارجاع داده  البته بعد]"وجود داشته باشد

 . [قطع گفت که کنگره مجوز صادر خواهد کرد

بهترین تبیین را از  نیویورک تایمزدر  -المللی محقق مرکز مطالعات استراتژیک و بین -ادوارد لوتوک اما

پیروزی اسد یا مخالفان، که گروه های اسالم گرای می نویسد که . سیاست دولت اوباما ارائه کرده است

پیروزی اسد یعنی پیروزی . منافع ملی آمریکا استسلفی چون القاعده در آنها دست بال را دارند، به زیان 

 :پس باید جنگ را تا بی نهایت ادامه داد. نی پیروزی تروریسم و القاعدهایران، و پیروزی مخالفان یع

تنها ...در شرایط فعلی یک بن بست طولنی مدت، تنها نتیجه ای است که به منافع آمریکا لطمه نخواهد زد"

درگیری ارتش . یک بن بست بی انتها: می تواند برای ایالت متحده مطلوب باشدیک نتیجه وجود دارد که 

اسد و متحدان ایرانی و حزب اللهی آن در جنگ علیه نیروهای افراطی القاعده، چهار دشمن واشنگتن را 

این که این . گرفتار جنگ علیه خودشان کرده و مانع حمله به آمریکایی ها یا متحدان آمریکا خواهد شد

بهترین گزینه حال حاضر است، تاسف انگیز و در واقع فجیع است اما حمایت از آن به معنی اقدامی 

و تنها راه دستیابی به این . هدف آمریکا باید حفظ این بن بست باشد. ظالمانه علیه مردم سوریه نخواهد بود

رت گرفتن هستند و از هدف تجهیز مخالفان در زمانی است که به نظر می رسد نیروهای اسد در حال قد

. سوی دیگر توقف ارسال تسلیحات در زمانی است که به نظر می رسد مخالفان در حال پیروزی هستند

یک حرکت قاطعانه به ...این استراتژای به سیاستی که دولت اوباما تا به امروز اتخاذ کرده، نزدیک است

بن بست تنها گزینه سیاسی این مرحله، هر سویی که باشد، آمریکا را  به مخاطره خواهد انداخت؛ در 

 ".عملی موجود است

خواهد  آمریکا نمی: "در مقاله دیگری به طرح همین هدف پرداخته و نوشته است 01/6/21نیویورک تایمز 

 ".درگیر در سوریه، پیروز نبرد شوند های هیچ یک از طرف

 

همین مدعا  01/6/21در در مصاحبه با بی بی سی فارسی  -سرکنسول پیشین اسرائیل در آمریکا -آلون پینکاس

 :گفته استرا تأیید کرده و 

که در صورت سرنگونی بشار اسد جایش را خواهند گرفت احتمال به اندازه او، یا حکومت حزب آنهایی "

هرچند رسما این مساله را تایید  -هم اسرائیل و هم آمریکا . بعث بد، غیرقابل اعتماد یا خطرناک هستند

http://www.nytimes.com/2013/08/25/opinion/sunday/in-syria-america-loses-if-either-side-wins.html?_r=0&gwh=32ECA98E500170262FC99500C544FA83
http://www.nytimes.com/2013/09/02/opinion/attack-syria-talk-to-iran.html?_r=0
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/09/130903_l03_u01_israel_iv.shtml
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س از سقوط اداره سوریه توسط یک بشار اسد تضعیف و زخمی شده را به هرج و مرجی که پ -کنند  نمی

 ."دهند رژیم او به راه خواهد افتاد، ترجیح می

ع اساسی در تمامی بحث ها، منافع ملی آمریکا و متحدان آن وموض: منافع ملی آمریکا و متحدانش -موس

 :گفت CNNه ب 1100اوت  10اوباما در . است

ها از من انتظار دارند به عنوان رییس جمهور کاری را انجام دهم که چشم  کنم که آمریکایی تصور می"

بینیم که ما را به واکنش سریع و  گاهی چیزهایی را می. باشد منافع بلندمدت کشورمانانداز آن بر پایۀ 

های بال ما را به  شت و حتی با تحمیل هزینهخواند، ورودی که به پایان خوبی نخواهد دا ورود به آن فرا می

 ". کند تر می دهد و اوضاع منطقه را پیچیده شرایط دشوارتری سوق می

منیتی آمریکا و متحدانش در منطقه، امنافع حمله شیمیایی در سوریه تهدید به : "گفتاوباما در روز جمعه 

 ".از جمله اسرائیل و اردن محسوب می شود

که اولین وظیفه اوباما تأمین منافع ملی  نوشتاوت  16در  -سفیر پیشین آمریکا در ناتو -رابرت هانتر

 :او ادامه می دهد. آمریکا است، نه هیچ چیز دیگری

های اطالعاتی دوباره اطالعات را برایمان تحریف  اجازه بدهید امیدوار باشیم که در آینده سرویس

اتفاق افتاد و نتیجۀ آن همچنان در حال  1110کنند، همانگونه که در جریان جنگ شوم عراق در سال  نمی

به عالوه، بازگشت به عقب دشوار است زمانی که . یانه و ثبات منطقه استتهدید منافع آمریکا در خاورم

شود، بسیار سخت است که باور کنیم  -حتی محدود -ایالت متحده آمریکا به طور مستقیم وارد مبارزه 

بشار اسد آنقدر احمق است که از سالح شیمیایی استفاده کند، مگر اینکه کنترل و فرماندهی ارتش آنقدر 

اگر به این اصل توجه . بوده که برخی از افسران آن بدون اجازۀ اسد دست به این کار زده باشندضعیف 

شویم که از ورود آمریکا به جنگ سوریه و  شود؟ متوجه می کنیم که چه کسی از وضعیت موجود منتفع می

این حرکت . ند شدمنتفع خواه( های آن منجمله القاعده و شاخه)سقوط دولت، تنها شورشیان و حامیان آنها

ما ا. تواند حتی احتمال افزایش قربانیان و بال بردن کشتار علیه علویان سوریه را به همراه داشته باشد می

نتایج بد بارآمده سبب مسلح شدن و تجهیز و  در صورتی که وارد جنگ شویم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

ی خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان و از آموزش افرادی همچون اسامه بن لدن و توسل به آن برا

 1110همه بدتر بزرگترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در طول تاریخ یعنی حمله به عراق در سال 

را  -ای از شیعه شاخه -کنند تا رژیم اقلیت علوی حال عربستان سعودی، قطر و ترکیه تالش می.شد

کار شوند، اقدام متقابل و تشدید تنش در منطقه متوقف نخواهد حتی اگر آنها موفق به این . سرنگون کنند

برای اوباما دیر است که از اعراب حاشیه خلیج فارس بخواهد که از حمایت خود از بنیادگرایان ...شد

اسالمی از بدترین نوع آن و گسترش آن در منطقه دست بردارند؛ از مصر گرفته تا پاکستان و افغانستان؛ 

گذارید به خاطر بیاوریم که در افغانستان پس از ب...شوند اا نیروهای آمریکایی نیز کشته میجایی که متعاقب

چه اتفاقی افتاد؟ هیچیک از اینها وضعیت بهتری  1110آنکه طالبان را ساقط کردیم و یا در عراق پس از 

ها دلر  و تریلیون در مقایسه با دیگری ندارد؛ حتی اگر اینگونه هم باشد، آمریکا هزاران نیروی انسانی

http://www.cnn.com/2013/08/23/politics/obama-cnn-new-day-interview
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130830_em-obama-syria.shtml
http://www.lobelog.com/obama-should-resist-the-call-to-intervene-in-syria/
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برای اوباما دیر است اما خوشبختانه برای دولت اوباما استراتژیک فکر کردن . برای آن خرج کرده است

که منطقه خاورمیانه از شمال آفریقا تا جنوب غربی آسیا همگی  برای خاورمیانه خیلی دیر نیست؛ دیدن این

در پیش  منافع آمریکادر این منطقه براساس  ای را قسمتی از یک نقشه هستند و باید سیاست ماهرانه

 . "گیرد

داگالس  .آمریکا و متحدان آنان است" منافع ملی"بدین ترتیب، محل نزاع، نه حقوق بشر و دموکراسی، که 

در مخالفت با مداخله نظامی بریتانیا در سوریه  -وزیر خارجه پیشین و از اعضای حزب محافظه کار -هرد

خواهد داد که ببینم که چگونه بمباران و موشک باران مستقیم سوریه می تواند از به عمر من قد ن: "گفت

به نظر من این حمالت صرفا به گسترش و شدت گرفتن جنگ داخلی در سوریه . رنج مردم سوریه بکاهد

 ".می انجامد

همه . شان دچار خطاهای اساسی شوند" مناقع ملی"ممکن است دولت ها در تشخیص : مسأله مهم این است

ضمن آن که . بارها در عمل این خطای فاحش را نشان داده اند -اعم از استبدادی و دموکراتیک -دولت ها

همان گونه که ذکر شد، هدف آمریکا و اسرائیل،به نوشته  .منافع ملی دولت های گوناگون، متفاوت است

ا به سود منافع ملی خود قلمداد نیویورک تایمز، جنگ بی پایانی است که هیچ پیروزی نداشته باشد و این ر

 .می کنند

 کلنگی کردن آنو نقش مخرب این دو کشور در تحولت منطقه  :بازی عربستان سعودی و قطر -مچهار

 -با هماهنگی کامل اسرائیل -خصوصاا عربستان سعودی که توسط شاهزاده بندر. غیر قابل کتمان است

 :ه  شاهد و قرینه زیر بنگریدب. استخاورمیانه جدید را برعهده گرفته طراحی 

 :او می گوید. نان برژینسکی دارای اهمیت بسیار استسخ -الف

ا، اوبام. توسط عربستان و قطر حمایت می شد، جنگ در سوریه همه گیر شد که ۱۱۲۲در پایان سال "

، بر طبق یک گزارش ۱۱۲۱بعد در بهار . کند که اسد باید برود ناگهان، بدون هیچ گونه آمادگی اعالم می

سال انتخابات در آمریکا، سازمان سیا به   یعنی ۱۱۲۱مارس  ۱۲بسیار افشاگرانه نیویورک تایمز در 

. های ترکیه پیوند بزند تالش های عربستان و قطر را با کند که تالش می  مدیریت ژنرال دیوید پتراوس سعی

ثبات شده و   آیا این یک موضع گیری استراتژیک بود؟ چرا ما ناگهان تصمیم گرفتیم که سوریه باید بی

ورق بر  ۱۱۲۱دولت آن سرنگون شود؟ آیا این را اصالا به مردم آمریکا توضیح داده ایم؟ بعد در اواخر 

سیاست در   بنابراین تمامی. نیستند" دمکرات"ها همه  یرومعلوم شد این ن. علیه شورشیان به نحوی بر گشت

که در مورد حمله دانالد رامسفلد با من مشورت کرد،   وقتی...دوباره قرار گرفت  این مورد مورد بررسی

در مورد سوریه   ولی". حمله کن، طالبان را سرنگون کن، و بالفاصله آن کشور را ترک کن"من گفتم 

لبنان و اردن هر . ثباتی دارد که به جاهای دیگر هم سرایت خواهد کرد  کار تاثیر بی مساله این است که این

شیعه و سنی بپیوندد، و ممکن است که  عراق ممکن است وارد جنگ شود و به جنگ . دو آسیب پذیر هستند

 ".است  وضع بسیار غیر قابل پیش بینی. ما با ایرانیها برخورد نظامی داشته باشیم

http://nationalinterest.org/commentary/brzezinski-the-syria-crisis-8636
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ها  به تاخیر افتاده نیست؟ رویای نئوکان   ای  آیا این واقعا یک واکنش زنجیره: "او می پرسید خبرنگار از

که وارد عراق شدند این بود که اشغال عراق یک تاثیر دمینویی در خاورمیانه ایجاد کند، به طوری   وقتی

 ".که ما رژیم ها را یکی پس از دیگری سرنگون کنیم

امیدوارند که حوادث سوریه آبروی از دست رفته ( نئوکان)اینها. طور باشدممکن است همین : "پرزینسکی

چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم این است که شرایط   ولی. آنها در مورد عراق را به آنها باز گرداند

ین با ا( نئوکان ها)نظرات اینها . است که به عراق هجوم برده شد  از زمانی  منطقه بسیار انفجاری تر

گوید منافع استراتژیک اسرائیل در این  کند که می نظریه که راست افراطی در اسرائیل هم از آن حمایت می

کنم که این نظریه یک فاجعٔه  من فکر می  ولی. ثبات شوند، مسموم شده است  های او بی است که همسایه

. از میان خواهد برد  ه را هم به کلیدراز مدت برای اسرائیل است که اگر اتفاق بیفتد نفوذ آمریکا در منطق

 ".مهم است آمریکا  منافع ملیبرای من 

 :در بخشی از آن آمده است. است طی مقاله ای مبسوط به نقش شاهزاده بندر پرداخته نیشنمجله  -ب

پس باید شناخت بهتری . های آن درمانده است از زیرمجموعه  حاال در کنترل عربستان و یکی  بهار عربی"

های  از شاهزاده بندر داشت که به صورت مهمترین سیاستمدار ماکیاولی در آمده است و رهبری تالش

داشت به   که بندر سفیر عربستان در آمریکا بود، و سعیسال پیش بود  ۲۱فقط . عربستان را به عهده دارد

به آمریکا [ سپتامبر 00]شهروند کشور او در حمله تروریستی ۲۱مردم آمریکا توضیح دهد که چگونه 

ها پیروان وهابی گری بودند  تروریست. ارتباطات بین عربستان و القاعده واضح شده بود. شرکت داشتند

های  ترین خانواده از با قدرت  و بن لدن متعلق به یکی. یغ آن تامین می شودکه توسط عربستان بودجه تبل

ها به صورت جنگ آمریکا با آنهایی در آمد که هیچ  جنگ آمریکا با تروریست  ولی...ثروتمند عربستان بود

درتمند نتیجه این بود که ایران، بعد از سرنگونی صدام حسین، بسیار ق. در حمله تروریستی نداشتند  نقشی

در حمله   که ایران هیچ نقشی  شیعه دشمن آزادی است، در حالی حال ادعا می شود که ایران . شد  تر

علی رغم این که بسیاری از شورشیان سوریه طرفدار . کند تروریستی نداشت، چون از سوریه حمایت می

های  ربستان هم مرتب اسباب بازیع. کند های آمریکا را ناراحت می القاعده هستند، رابطه اسد با ایران باز

چیز بیشتری لزم است گفته شود؟ حال بهار . کند را خریداری می -اسلحه آمریکایی   -جنگی گرانقیمت ما 

های عربستان برای تغییر خاور میانه آن  سعودی است، و گزارش وال استریت ژورنال به خوبی تالش

از این کار   های عربستان در سوریه فقط یکی تالش. کند طور که این کشور دوست دارد را توصیف می

عربستان از نظامیان مصر برای سرنگونی اخوان هم حمایت کرد، و آن حمایت را با مقدار زیادی . هست

اند برای از بین  میلیاردی دلری که که عربستان، کویت، و امارات به مصر داده ۲۱. پول نقد نشان داد

که شبیه نقش او در   یک نسل قبل بندر، در نقشی"نویسد،  استریت ژورنال میوال . بردن تروریسم نیست

سوریه است، به سیا کمک کرد که مجاهدین افغانی را مسلح کند که در برابر اشغال افغانستان توسط 

حتی قبل از آن بندر به سیا کمک . این چنین بود که بن لدن به افغانستان آمد. شوروی مقاومت می کردند

 ".ه بود که به شورشیان کنترا در نیکاراگوئه اسلحه بفرستدکرد

 :نوشته استدرباره ی نقش شاهزاده بندر  1100اوت  10وال استریت ژورنال  -پ

http://www.thenation.com/article/175932/prince-meet-man-who-co-opted-democracy-middle-east#axzz2dZjeaRy3
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323423804579024452583045962.html#articleTabs%3Darticle
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بندر بن سلطان رئیس سرویس اطالعاتی عربستان همچنان با مراکز فرماندهی مخالفان مسلح شاهزاده 

سوریه ، کاخ الیزه ، کاخ کرملین و دولت های دیگر کشورها برای اجرای اولویت نخست سیاست خارجی 

عادل "بندر بسیار به آمریکا سفر نمی کند زیرا . عربستان یعنی براندازی نظام سوریه در ارتباط است

سفیر عربستان در واشنگتن مأمور شده است تا کنگره و اعضای مرّدد دولت باراک اوباما رئیس " الجبیر

رؤسای سرویس های  .جمهوری آمریکا را برای حمایت بیشتر از طرح براندازی نظام سوریه ترغیب کند

دیک مرزهای سوریه و اطالعاتی عربستان ، آمریکا ، اردن و متحدان این کشورها تالش می کنند که نز

با این حال شماری از مسئولن آمریکایی نگران افتادن  .اردن به مسلح کردن و آموزش مخالفان بپردازند 

بندر و عادل به علت  .سالح های ارسال شده برای افراد مسلح، به دست گروه های وابسته به القاعده هستند

بینی نمی کنند؛ ولی امیدوار هستند که کفه ترازوی برتری ارتش سوریه، پیروزی گروه های مسلح را پیش 

 .قدرت را به نفع این گروه ها سنگین تر کنند تا بتوانند دمشق پایتخت سوریه را تحت کنترل در آورند

دستگاه دیپلماسی عربستان به همراه کردن تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا مانند جان مک کین و لیندسی 

ندازی نظام سوریه اکتفا نکرد بلکه نمایندگانی را مانند سناتور بن نلسون که طرفدار گراهام با سیاست برا

دخالت آمریکا در بحران سوریه نبودند ، به سوی خود جلب کرد به نحوی که بن نلسون پس از دیدار با 

قدرت های عبدهللا بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ریاض اعالم کرد که آمریکا از هر طرِح مورد توافق 

اصلی منطقه خاورمیانه حمایت خواهد کرد و یک مسئول ارشد سرویس اطالعاتی آمریکا نیز اعالم کرد 

منابع خبری به روزنامه .  که عربستان نقشی اساسی در بحران سوریه ایفا می کند و نباید نادیده گرفته شود

ندازی نظام سوریه تابستان سال وال استریت ژورنال اعالم کردند که عربستان توانست برای طرح برا

یک مرکز عملیاتی را در اردن احداث کند که این مرکز دارای فرودگاه و انبارهای اسلحه است و  1101

عربستان همچنین . شاهزاده سلمان به سلطان معاون وقت بندر بر این مرکز مستقیماا نظارت می کرد 

های اطالعاتی و آموزش دادن به عوامل این مرکز  توانست موافقت آمریکا را برای تهیه و ارائه گزارش

نامه ای شدید اللحن به اوباما  1100منابع مذکور اعالم کردند که پادشاه عربستان آوریل .عملیاتی کسب کند

فرستاد و در این نامه گفت که اعتبار آمریکا در صورت اجازه دادن به بشار اسد برای تحت کنترل 

عربستان هفته گذشته تالش بیشتری را برای تحریک .ال خواهد رفت درآوردن اوضاع سوریه زیرسؤ

آمریکا جهت اقدام نظامی ضد سوریه به کار برد و با اشاره به ادعای استفاده نظام سوریه از سالح 

شیمیایی در استان ریف دمشق، اعالم کرد که اوباما باید به وعده برخورد با نظام سوریه در صورت زیرپا 

 ".مز عمل کندگذاشتن خط قر

دولت عربستان را متقاعد کرد که یک میلیشیا  -"شاهزاده جهاد"یا  -که  بندر می گویدنویسنده دیگری  -ت

 شورشیان سوریه یک فرمانده. هللا بر پا کند قوی برای سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان و دشمن حزب

حال   این همان مردی است که ماجرا جویی نظامی او در بیروت شکست خورد، ولی. دارند و آن بندر است

وی جنگ جویان چچن و همین . کند که تعادل قوا در سوریه را به نفع شورشیان عوض کند می  دارد سعی

و تسلیحاتی آنها، و   مالی  او فرمانده آنها، حامی. طور سنی را مسلح کرده و به سوریه فرستاده است

بندر بود که پادشاه عربستان را متقاعد کرد که برای حریری میلیشیا  ۱۱۱۲بعد از . سخنگوی آنها است

فقط بعد از چند  ۱۱۱۲در اولین نبرد در بیروت در   میلیون دلر خرج این کار کرد، ولی ۱۱۱. درست کند

http://english.al-akhbar.com/node/16652
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رای وی هیچ چیز مهم تر از سوریه نیست، او در حال حاضر هم ب. ساعت جنگ این میلیشیا تارو مار شد

او درباره . هللا است درباره یمن، عراق، و لبنان صحبت نمی کند، و فقط به دنبال شکست ایران و حزب

گوید که هشت ماه فرصت دارد که شورشیان را در سطح بال مسلح کند و  سوریه خوشبین است، و می

کند که تا دو ماه  او تصور می. وریه دست بال را نداشته باشدتعادل قوا را به طوری عوض کند که رژیم س

در عین حال، مشکالت زیادی . آینده میوه کارهای خود را خواهد چید، و مسیر جنگ عوض خواهد شد

های زیاد بین شورشیان و این حقیقت که عربستان قادر نیست که ماهیانه  وجود دارند، از جمله شکاف

 . آموزش دهدشورشی را  ۰۱۱بیشتر از 

، بندر به پوتین به نوشته ال مونیتور. شاهزاده بندر اخیراا به مسکو سفر کرد و دیداری با پوتین داشت -ث

در   هیچ نقشی( اند که به سوریه هم فرستاده شده)اینها . کنیم های چچن را ما کنترل می روریستت: می گوید

در حالی که عربستان یک ]در آینده سوریه یک کشور دمکراتیک خواهد بود. آینده سوریه نخواهند داشت

به این شده است  منجر  بهار عربی[. رژیم کامالا منحط با فاصله کهکشانی با دموکراسی و حقوق بشر است

در مصر تجربه اخوان را . های تندرو و رادیکال حضور دارند گروه  در لیبی. که چند کشور از دست بروند

ما می توانیم امنیت . کنیم، و شما هم باید همین کار را بکنید ما از ژنرال السیسی حمایت می. داشتیم

به شرطی که با روسیه به )د را تضمین کنیم های المپیک که سال آینده در روسیه برگزار خواهد ش بازی

ها دلر در  ما حاضریم که میلیارد. ما نمی خواهیم با روسیه در مورد نفت و گاز رقابت کنیم(. توافق برسیم

 -روسیه سرمایه گذاری کنیم، و با روسیه در مورد ثبات قیمت نفت همکاری کنیم، به شرطی که روسیه

در مورد ایران هم بخاطر . دست از حمایت از سوریه بردارد -ملل خصوصاا در شورای امنیت سازمان

هر توافقی بین ما برای . ای آن و نقشش در سوریه ما خواهان رسیدن به توافق با روسیه هستیم برنامه هسته

 . غرب هم قابل قبول خواهد بود

ایران همسایه روسیه . دها به عقب بر می گرد روسیه با ایران قرن  دوستی: پوتین در پاسخ او می گوید

سال  ۲۱روسیه . کند ای حمایت می است، و روسیه از تالش ایران برای تولید سوخت برای رآکتور هسته

روسیه معتقد است که سوریه . های چچن توسط عربستان حمایت می شوند است که آگاه هست که تروریست

روسیه تحولت مصر . کشور دارای نقش باشدراه حل نظامی ندارد، و دولت کنونی سوریه باید در آینده آن 

معتقد است که نظامیان مصر باید محتاطانه عمل کنند، وگرنه آن کشور وارد جنگ   کند، ولی را دنبال می

 .خواهد شد  داخلی

شاهزاده بندر که . تا حدی که من می فهمم، همین اندازه شاهد از نقش مخرب شاهزاده بندر کفایت می کند

 :دلر نفتی را پشتوانه دارد، به همراه اسرائیل، دو هدف را تعقیب می کندصدها میلیارد 

نسبت به سلفی  -اخوان المسلمین. حذف اسالم گرایان میانه رو و برکشیدن اسالم گرایان سلفی -الف

. نیروهای تجدید نظر طلب، میانه رو، قائل به بازی حزبی و انتخاباتی به شمار می روند -وهابی ها/ها

به عنوان مثال با راه انداختن کودتای مصر و سرکوب بی رحمانه  -به دنبال حذف این گونه نیروهابندر 

: کودتای مصر"رجوع شود به مقاله )را برکشد( وهابی ها/سلفی ها)است تا نیروهای خودش -اخوانی ها

http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/08/saudi-russia-putin-bandar-meeting-syria-egypt.html#ixzz2d5UVLSNv
http://news.gooya.com/politics/pdf/AG082313.pdf
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اسرائیل هم طبعاا به اسالم گرایان میانه رو روی خوش نشان نمی دهد،  ."(یه ارتجاعمحور عقالنیت عل

 .بلکه اسالم گرایان بسیار تندرویی چون القاعده مطلوب اوست

به گفته رهبران عربستان سعودی، جنگ افغانستان و عراق موجب افزایش قدرت ایران در سطح  -ب

سال  2ها بعد از  آمریکایی: "گفتبه واشنگتن پست  -عربستانوزیر امورخارجه  -سعود الفیصل. منطقه شد

ایران  مقابله با قدرتن سعودی هدف اصلی رهبران عربستا!". عراق را در سینی طال تقدیم ایران کردند

مطابق اسناد ویکیلیس، رهبران عربستان دائماا زمامداران آمریکا را برای حمله نظامی به ایران . است

، بندر پس از مطابق اسناد ویکیلیسباز هم ". سر مار ایران را قطع کنید:"تحت فشار گذارده و گفته اند که

هزار تن  01، شروع به ساختن یک میلیشیای سلفی در لبنان کرد که اینک تعداد اعضای آن به 1116سال 

 .سوریه، جنگ نیابتی مورد تأیید اسرائیل است جنگ .بالغ می شود

نیز ضمن گزارشی نوشته که عربستان و اسرائیل برای هدفی مشترک که همان متقاعد  خبرگزاری رویترز

ها بر دوست مشترکشان در کاخ سفید  هر دوی آن. کنند مریکا برای حمله به سوریه است، تالش میکردن آ

ها همزمان نگاهی مداوم بر دشمن  و هر دوی آن. آورند تا پاسخی سخت به بشار اسد بدهد فشار می

ندارند که اکنون نه اسرائیل و نه عربستان دیگر مثل سابق اطمینان . مشترکان در منطقه دارند؛ ایران

عربستان که ایران را رقیبی برای نفوذ خود . آمریکا بتواند از چیرگی ایران بر جهان عرب جلوگیری کند

داند، با حمایت از مخالفان دولت سوریه و تالش برای سرنگونی بشار اسد به مواجهه به  در منطقه می

پیشتر افشای اسناد . خته استهای ایران نه فقط در سوریه، بلکه در تمام کشورهای عربی پردا طرح

عبدهللا تا چه حد مشتاق اقدام نظامی آمریکا علیه   محرمانه دیپلماتیک آمریکا، نشان داده است که ملک

خواهد که برای پایان دادن به تهدیدات  در یکی از این اسناد، فرستاده عربستان از واشنگتن می. ایران است

 ".سر مار را قطع کند"ای تهران،  هسته

بدون تردید، هدف بسیاری از کشورها از به راه انداختن جنگ داخلی سوریه و تعقیب  :تنبیه ایران -مپنج

بسیاری از دولت ها این هدف را به صراحت . سرنگونی بشار اسد، ضربه وارد آوردن بر ایران است

 . اند مک کین و دیگر نئوکان ها هیچ گاه این هدف را پنهان نکرده. بارها اعالم کرده اند

بعد یک . که آمریکا باید با بمباران نیروی هوائی سوریه را نابود کند گفته است 1100جون  6در مک کین 

منوع، ایجاد کند و در آن شورشیان را آموزش دهد، آنها را مسلّح منطقه امن در سوریه، منطقه پرواز م

" اپوزیسیون معتدل"گوید که  مک کین می. های پاتریوت محافظت کند کند، و منطقه را با موشک

ها جنگ را  آیا انجام این کار: "پرسد بعد می. خواهد که کشورش به دست القاعده و جبهة النصرة بیفتد نمی

ها شانس  آیا از کشتار بیشتر جلوگیری خواهد کرد؟ آیا به معتدل. واهد کرد؟ احتمال خیربالفاصله تمام خ

جنگ سوریه را به فاجعٔه استراتژیک برای بهتری برای پیروزی خواهد داد؟ آیا کمک خواهد کرد که 

 ". مثبت است  هللا تبدیل کند؟ به نظر من پاسخ همگی ایران و حزب

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=iraq-revives-sunni-shiite-tensions-among-neighbors-2005-10-09
http://www.radiofarda.com/content/f8-wikileaks-saudi-asked_us-to-attack-iran/2233158.html
http://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=08BEIRUT910
http://www.reuters.com/article/2013/09/02/us-syria-crisis-israel-saudi-insight-idUSBRE9810CE20130902
http://www.reuters.com/article/2013/09/02/us-syria-crisis-israel-saudi-insight-idUSBRE9810CE20130902
http://www.washingtontimes.com/news/2013/jun/6/mccain-hits-us-policy-syria-assad-wont-end-war/?page=all


11 

 

که هدف او و آمریکا از بین  گفت 1100دسامبر  6در  -ارجه قبلی آمریکاوزیرامورخ -هیالری کلینتون

عادل قوا در خاور میانه را به سود خود برهم زده و خواهد ت آمریکا می. بردن نفوذ ایران در سوریه است

 . اگر بتواند نفوذ ایران در سوریه را از بین ببرد، یک دستاورد بزرگ برای آن کشور خواهد بود

بقای رژیم . اجازه دهید صریح صحبت کنیم: "می گوید 1101سپتامبر  18در نطق دیگری کلینتون در 

دیگر هیچ شّکی وجود ندارد که ایران هر کاری را حاضر است انجام دهد تا . سوریه به ایران بستگی دارد

ه کرد که اجازه ندهند ایران اسلحه برای او به همسایگان ایران توصی". بماند  نوکرش در دمشق باقی

 .سوریه بفرستد

خود گوشزد کرد که اگر سوریه تنبیه نشود، ایران و حزب هللا جسور خواهند اخیر جان کری هم در نطق 

 .اما برای عربستان سعودی و اسرائیل، سوریه ای کردن ایران نیز هدف مطلوبی است. شد

 -ترین جنگ غرب در تاریخ دنیای مدرن آغاز شود  قبل از این که احمقانه: گفته استرابرت فیسک نیز 

های کروز که قرار است به  باید گفته شود که موشک -مقصود من البته حمله آمریکا به سوریه است 

قصد آنها این . آنها آسیب رساندن به ایران استهدف . به سوریه ندارند  ربطی سوریه شلیک شوند اصالا 

جدید و بسیار چالک است، که نقطه مقابل محمود  رئیس جمهوراست که حال که ایران دارای یک 

. نژاد است، به جمهوری اسالمی ضربه بزنند، چرا که ایران حتی قدری با ثبات تر هم شده است احمدی

ایران عمیقا در جنگ سوریه درگیر است، و . یران استهدف از حمله به سوریه در واقع جنگ با ا

برای غرب پیروزی ایران در جنگ سوریه غیر قابل قبول   پیروزی اسد پیروزی ایران خواهد بود، ولی

 .است

در نشست افتتاحیه اجالس اتحادیه عرب در قاهره  -وزیر خارجه عربستان سعودی -شاهزاده سعود الفیصل

درها را برای ورود نیروهای سپاه پاسداران ایران، حزب هللا لبنان و '': که دولت سوریه گفت 01/6/21در 

دیگر کشورهای مجاور باز گذاشته به گونه ای که سوریه اکنون به سرزمینی تبدیل شده که می توان گفت 

با حمله  ،لبنان و عراقایرالجز ،ه شدت از حمله به سوریه دفاع کرد، اما مصراو ب. ''سرزمین اشغالی است

 .مخالفت کردند به سوریهنظامی 

 فعلیایجاد موازنه قوا و ادامه وضعیت ،حمله ازاگر چه هدف اوباما : پیامدها و تبعات رویدادها -مشش

عربستان سعودی، قطر، ترکیه، امارات، بحرین، )و نیروهای منطقهاست، اما محافظه کاران آمریکایی 

 . و به کمتر از آن رضایت نمی دهندسرنگونی رژیم اسد بوده  به دنبال ...(اردن، و

 .سوریه آینده در بهترین وضع، به عراق سه بخشی کنونی تبدیل خواهد شد -الف

اگر اسد سرنگون شود، سوریه به احتمال زیاد به سه بخش سنی نشین، کردها و علوی ها تجزیه خواهد  -ب

 .شد

این امر نه . مدت بسیار طولنی و سرایت آن به کل منطقه است بدترین حالت، ادامه جنگ داخلی به -پ

 .تنها لبنان و عراق را در بر خواهد گفت، بلکه به ترکیه و دیگر کشورهای منطقه هم سرایت خواهد رد

http://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2011/1206/Why-Iran-might-be-worried-by-Hillary-Clinton-s-meeting-with-Syria-exiles
http://www.csmonitor.com/USA/Foreign-Policy/2012/0928/Hillary-Clinton-Iran-will-do-whatever-it-takes-to-prop-up-Syrian-crony
http://www.commondreams.org/view/2013/08/30-3
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2013/09/02/%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%25D
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برخی دولت ها از افغانی، عراقی، لیبیایی، سوریه ای، مصری کردن منطقه سود می : راه حل ها -مهفت

اما آنان به این فکر . (پروژه کلنگی کردن منطقه)گ داخلی باید با مدیریت تداوم یابدمنازعه و جن. برند

نمی کنند که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت این وضعیت به سود آنان باشد، ولی در بلند مدت به زیان 

 :برخی از راه حل ها به شرح زیرند. منطقه نیازمند صلح و دموکراسی است. همه خواهد بود

که قدرت یافته،  -سکولر یا اسالم گرا -پروژه های سیاسی منطقه تاکنون این بوده که هر هویتی -الف

در صورتی که هویت های مختلف و کثرت واقعی . کوشیده است تا دیگران را از قلمرو سیاسی حذف کند

بازی  ،ه افراد و گروه هابدون پذیرش حق مشارکت سیاسی هم. جوامع باید به رسمیت شناخته شوند

 .دموکراسی عملی نخواهد شد

و براساس پیمان امنیت جمعی که به تأیید  دهتسلیحات کشتار جمعی باید از منطقه جمع آوری شتمامی  -ب

اسرائیل تنها دولت مخالف عاری  .شورای امنیت سازمان ملل برسد، امنیت همه کشورها تضمین شود

 .سازی منطقه از سالح های کشتار جمعی است

مبنی  -چهار جانبه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان مللدر چارچوب طرح ه ی فلسطین مسأل -پ

 . حل شودباید  -تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلیبر 

تصور دولت آمریکا پس از بوش این بوده که در جهان فاقد . باید تغییر کندات منطقه شیوه حل منازع -ت

این سیاست نادرست، نه تنها به دموکراتیزه کردن . مسائل را یک طرفه حل کردابرقدرت رقیب، می توان 

ن فار. منطقه و بهبود وضعیت حقوق بشر منتهی نشد، بلکه امنیت و زندگی روزمره مردم را مختل کرد

 :است" خراب کردن"ریکا فقط و فقط در مقاله مهمی به خوبی نشان می دهد که کار دولت آم پالیسی

در اقدامی کوتاه  1110در سال . آمریکا ظرف یک هفته طالبان را از قدرت ساقط کرد 1110در سال "

تش معمر قذافی در یک حمله هوایی کوتاه ار 1100در سال . مدت صدام حسین را از بغداد به بیرون راند

آمریکا می : بنابراین آمریکا می تواند به اسد درسی بدهد که هرگز فراموش نخواهد کرد. را ویران کرد

تواند ظرفیت تولید سالح شیمیایی سوریه را نابود کند، هواپیماهای این کشور را بمباران کند و تانک های 

حس رضایت بخشی به آمریکا بدهد اما  می تواند نابود کردن و خراب کردن.  آن را زمین گیر کند

حمالت . همانطور که در افغانستان، عراق و لیبی شاهدش بودیم، تا همین مرحله قابل اجرا بوده است

این . موشکی آمریکا به نیروهای اسد باعث نمی شود که سوریه به یک دموکراسی باثبات تبدیل شود

این حمالت . قاعده را نابود و بی اعتبار نخواهد کردحمالت گروه تروریستی جبهه النصره، وابسته به ال

همانطور که مارتین دمپسی، رئیس ستاد . مطمئنا جنگ داخلی در سوریه را نیز متوقف نخواهد کرد

می استفاده از نیروی نظامی آمریکا : "مشترک نیروهای مسلح آمریکا در نامه نوزدهم آگوست متذکر شد

اما نمی تواند مسائل قومی، مذهبی و قبلیه ای تاریخی و اساسی موجود که  تواند توازن نظامی را تغییر دهد

کشمکش خشونت آمیز بر سر قدرت پس از .. بر شدت این درگیری ها می افزایند را حل و فصل کند

چه کسی می داند؟ شاید اگر آمریکا انرژی بیشتری صرف پرداختن به "...رانی اسد ادامه خواهد داشتکمح

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/29/wounded_giant_united_states_syria
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/29/wounded_giant_united_states_syria
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/29/wounded_giant_united_states_syria
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کند و کمتر به تنبیه و سرزنش دیگران بپردازد، بار دیگر بتواند خود را به کشوری تبدیل  ارزش های خود

 ".کشوری که نه الهام بخش خشم که الهام بخش امید باشد: کند که حضورش واقعا ضروری باشد

پیاپی  اما نتیجه حمالت. بنابر ادعا، مبارزه با تروریسم یکی از اهداف حمله به افغانستان و عراق بود -ث

. مختلف، تضعیف نیروهای میانه رو مسلمان و رشد نیروهای سلفی و تروریستی بود کشورهایبه 

رویکردهای نژادپرستانه یک ذات ثابت . نیز به این فرایند کمک بسیار کرده است" صنعت اسالم هراسی"

ی توان بر مسائل صلب برای مردم منطقه و اسالم قائل شده و این تصور را دامن می زنند که با زور م

باید فرصتی برای سخن . عکس العمل این کنش، رشد افراطی ترین نیروها بوده است. منطقه غلبه کرد

 .گفتن و عمل کردن نیروهای دموکرات و میانه رو فراهم گردد

. ترکیه که قرار بود به عنوان الگوی منطقه معرفی شود، به دولتی با مواضع رادیکال تبدیل شده است -ج

به همین دلیل اردوغان . ؟ برای این که احساس خطر می کند که دارند فرش را از زیر پایش می کشندچرا

او می کوشد تا از طریق قطبی کردن جامعه . هر روز سخنرانی کرده و مواضع تندتری اتخاذ می کند

رت ترکیه وقتی کشوری با قد. خود، نیروهای حامی اش را متحد کرده و بدین ترتیب بر خطر فائق اید

 عضو ناتو احساس خطر می کند، تکلیف دیگران روشن است که چیبست؟

رژیم های  .باید فرق های عمده ای میان رژیم های دیکتاتوری و دموکراتیک وجود داشته باشد -چ

اما . استبدادی نه محصول آرای آزاد و رقابتی مردم اند، نه وقعی به مطالبات و رضایت مردم می گذارند

. کراتیک نمی تواند نسبت به نظرات اکثریت مردم به تفاوت باشد و درست برخالف آن عمل کندنظام دمو

به عنوان دو دولت دموکراتیک، نمی توانند نظر  -در مورد حمله نظامی به سوریه، دولت آمریکا و فرانسه

 . اکثریت مردم خود را نادیده بگیرند

درصد در این خصوص به  ۱۲درصد مردم مخالف حمله هستند،  ۲۲، در فرانسه گزارش رویترزبه 

 .منطقه را به آتش خواهد کشید  درصد فکر می کنند که حمله نظامی تمامی ۰۱اولند اعتماد ندارند و 

 ۲۲درصد از حمله حمایت می کنند،  ۱۱نشان می دهد که  هافینگتن پسترسنجی در مورد آمریکا، نظ

درصد مردم  NBC ۲۱نظرسنجی تلویزیون مطابق . درصد هنوز مطمئن نیستند ۰۲درصد مخالفند، و 

درصد معتقدند که آمریکا  ۱۱. اعتقاد دارند که اوباما باید مجوز حمله به سوریه را از کنگره دریافت کند

درصد از حمله هوائی،  ۱۱  نوط به اعزام سربازان باشد، ولینباید در سوریه دخالت کند، در صورتی که م

بر . درصد مخالفند ۲۲که ثابت شود اسد از سالح شیمیایی استفاده کرده، حمایت می کنند، و   در صورتی

  هفته پیش همین نظر خواهی)درصد مردم مخالف دخالت در سوریه هستند ۱۰، رویترز  نظر خواهیطبق 

درصد فکر می کنند که آمریکا باید کاری انجام دهد  ۱۱، و فقط (درصد مخالفند ۲۱نشان می داد که 

 (.درصد بود ۹در هفته پیش حاکی از حمایت فقط   همین نظر خواهی)

درصد آنان خواستار حمله نظامی  ۲۶،مطابق یک نظرسنجیدم اسرائیل است که از همه جالب تر نظر مر

 .هستند -بودن دخالت اسرائیل -به سوریه توسط اروپا و آمریکا

http://www.reuters.com/article/2013/08/31/us-syria-crisis-france-poll-idUSBRE97U05120130831
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/28/syria-poll_n_3832395.html
http://firstread.nbcnews.com/_news/2013/08/30/20256971-nbc-poll-nearly-80-percent-want-congressional-approval-on-syria?lite
http://www.reuters.com/article/2013/08/30/us-syria-crisis-usa-poll-idUSBRE97T0UO20130830
http://www.jpost.com/National-News/Polls-Israelis-want-US-Europe-to-attack-Syria-but-against-IDF-intervention-324787
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حکومت سکولر و مخالفان اسالم )به گزارش سازمان ملل، در جنگ داخلی سوریه طرفین :نتیجه -هشتم

گزارش سازمان به . شده اند...مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت،استفاده از کودکان، و( گرایش

استفاده از سالح های . آواره کرده استتن از مردم سوریه را  101میلیون و  6، این جنگ تاکنون ملل

 -حکومت یا مخالفانش -هر کس. شیمیایی جنایت کثیف دیگری است که بر جرائم قبلی آنان افزوده شد

در این که رژیم سکولر  .مرتکب چنین جنایت هولناکی شده باشد،اخالقاا و از نظر حقوقی محکوم است

 .شده اند، شک و تردیدی وجود نداردحافظ و بشار اسد مرتکب جنایات هولناک زیادی 

راه حل به شمار نمی رود، بلکه بر مسائل و مشکالت  -تحت هر عنوان و هدفی -حمله نظامی به سوریهاما 

از همه  .خواهد افزود و منطقه را گرفتار دور باطی خشونت کرده و بر نفرت و کینه و انتقام خواهد افزود

بندر تعیین شاهزاده اله رو پادشاهی منحط عربستان سعودی شود و فجیع تر این است که دولت اوباما دنب

آیا . ، نه دموکراتیکافغانستان، عراق، لیبی و سوریه را کلنگی کردند .کند که آمریکا چگونه باید عمل کند

مدیریت جنگ داخلی سوریه به گونه ای که طرفین همدیگر را در بلند مدت نابود سازند و سوریه ای بر 

آیا دولت های کنونی از نظر اخالقی رشد کرده اند وقتی مناقع  رند، معقول و اخالقاا موجه است؟جای نگذا

آیا همراهی و همسویی با چنین طرح هایی با ادعای  ملی شان از طریق نابودی دیگران تأمین می شود؟

آن به  این چگونه دموکراسی سازی است که رهبری دموکرات و مدافع حقوق بشر بودن سازگار است؟

قرار ...( عربستان سعودی، قطر،و)دست منحط ترین و بیگانه ترین دولت ها با دموکراسی و حقوق بشر

 دارد؟

کلیه نیروهای دموکرات منطقه در برابر رژیم . شکاف اصلی منطقه، شکاف دیکتاتوری و دموکراسی است

ونی به نظام دموکراتیک ملتزم به هدف گذار از نظام های استبدادی کن. های فاسد دیکتاتور قرار می گیرند

فارس، /عجم، کرد/شیعه، عرب/سنی: از جمله -فعال کردن دیگر شکاف ها. آزادی و حقوق بشر است

  .به حاشیه راندن دموکراسی و حقوق بشر منتهی خواهد شد -...سکولر، و/اسالم گرا

http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%25D
http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%25D
http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%25D
http://www.dw.de/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%25D

