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نامه پسر جمال عبدالناصر
به بشاراسد

«عبدالحکیم» پسر «جمال عبدالناصر»رئیس جمهوری پیشین مصر با ارسال نامه ای برای «بشار اسد»  ،تجاوز سه گانه آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه را
یادآور تجاوز سه گانه رژیم صهیونیستی ،فرانسه و انگلیس به مصر در سال  1956دانست و گفت :آن زمان مصر در مقابل متجاوزان ایستاد و سوریه اعالم
کرد دمشق  ،در کنار قاهره می ایستد و البته مصر،گورستان استعمار با آن چهره زشتش شد و سوریه نیز گورستان استعمارگران و متجاوزان خواهد بود.

...

با صاحب نظران
آمریکا در عهدشکنی شهره است
اســتفان والــت ،اســتاد
روابط بین الملل دانشــگاه
هاروارد/حتــی پیش از روی
کار آمدن دونالــد ترامپ نیز
آمریکا پیشینه قابل توجهی
در عهدشــکنی و نقض وعده
ها و تعهــدات خود داشــت.
دســت کــم واشــنگتن نمی
توانــد دربــاره معامــات و
معاهــدات خــود بــا دیگران
ادعــای پاکدامنــی و امانــت
داشته باشد .در واقع این کشور در دوره تک قطبی جهان ،
بارها کارهایی کرده که متعهد شده بود انجام نخواهد داد.
مطمئنا از قدرت های بزرگ انتظار چنین رفتاری می رود
آن هم در زمانی که پای مسائل مهم در میان باشد .رهبران
آمریکا در طول تاریخ این کشور منطق مشابهی را سرلوحه
خویش قرار داده اند .به عنوان نمونه می توان به معاهداتی
که مقامات آمریکایی با قبایل بومی این کشور امضا کردند
اشاره کرد؛ این پیمان ها به محض پیشروی ایاالت متحده
در امتداد آمریکای شمالی ،شکســته یا با تغییراتی مواجه
شــد .برخی عهدشــکنی های آمریکا از جمله وعده ای که
به میخائیل گورباچف آخرین رهبر شــوروی ســابق درباره
عدم پیشــروی نیروهای ناتــو داده بود ،خــروج دولت جرج
بوش از پیمان ضد موشک های بالستیک در سال ،۲۰۰۲
ســوءمدیریت پیمان کنترل تســلیحاتی «چارچوب توافق
شــده» با کره شــمالی و عهدشــکنی در وعده حفــظ معمر
قذافی در قــدرت را می توان به عنــوان دالیل بی اعتمادی
دنیا به آمریکا نام برد.جهان در زمان حاضر با فردی به عنوان
رئیس جمهوری آمریکا دست و پنجه نرم می کند که به نظر
می رسد هیچ باور یا اعتقاد راسخی ندارد و تصمیمات مهم
در حوزه امنیت ملی را براســاس داســتان های هیجانی و
باورنکردنی برنامه خبــری «فاکس اند فرنــدز» می گیرد.
تا جایی که معلوم اســت وی هیچگاه از هیچ کدام از پیمان
هایی که همتایان پیشین اش امضا کرده اند رضایت نداشته
هرچند نمی تواند توضیح دهد که چه مشکلی با این پیمان
ها دارد.ترامپ فقط می خواهد دربــاره «پاره کردن توافق
ها» صحبت کند بدون آن که پیامدهای چنین اقدامی را در
نظر بگیرد .رئیس جمهوری آمریکا مکرر و به راحتی دروغ
می گوید .ترامپ که می خواهد از هر طریق ممکن اقدامات
روسای جمهوری پیش از خود را بی اثر کند ،در  10ماه اول
ریاست جمهوری خود ۶برابر کل دو دوره ریاست جمهوری
باراک اوباما دروغ گفت .ســرعت سرســام آور تغییرات در
کاخ سفید و کابینه آمریکا نیز مزید بر علت است .در چنین
فضایی هیچ سیاســتی بیش از یک یــا دو هفتــه دوام نمی
آورد.درچنین شــرایطی ،چرا یک دولت عاقــل باید حرف
آمریکا را باور کند؟ چرا یک دشــمن هوشمند باید با آمریکا
در ازای تضمین ،تعهد و وعده های بی اســاس این کشــور
مصالحه کند؟ با توجه به ســابقه آمریکا و شــخصیت رئیس
جمهوری کنونی این کشور ،هیچ دشــمن عاقلی بدون آن
که  ۱۰۰درصد درباره پایبندی آمریــکا به وعده های خود
مطمئن نباشد ،چیزی را قبول نخواهد کرد .با این اوصاف،
کشــورهای در حال مذاکره با آمریــکا ،چگونه مــی توانند
اطمینان حاصل کنند که واشــنگتن فردا روز این توافق را
پاره نکرده یا تقاضــای مذاکره مجدد نخواهد داد؟نشــانه
هایی از این رویــه در زمان حاضر نیز مشــهود اســت .بنابر
اطالعات منتشــر شــده از ســوی مرکز تحقیقــات «پیو» در
آمریکا ،آمار افرادی که به رهبری این کشور اعتماد دارند از
زمان پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تا نخستین
ســال ریاســت جمهوری ترامپ از  ۶۴درصد به  ۲۲درصد
کاهش یافته اســت .همچنین درصد قابل توجهی از افراد
در دنیا بر این باورند که «شی جین پینگ» رئیس جمهوری
چین و «والدیمیر پوتین» همتای روس وی کسانی هستند
که «کار درست را درباره امور جهانی انجام خواهند داد» و
نه رئیس جمهوری کنونی آمریکا.
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تداوم سیاست یک بام ودو هوای ترکیه

تحلیل رسانه ها

بندبازی دیپلماتیک اردوغان
دکترعلیرضارضاخواه-مدلسیاستورزیسرانحزبحاکمعدالتوتوسعه
چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاســت خارجی ترجمان کامل
ماکیاولیسم مدرن است .ترک ها با وجود این که بندبازهای خوبی نیستند بر
این باورند که بندبازی و حرکت روی گســل های میان کشورها ،الگوی خوبی
برای سیاست ورزی اســت .امری که در شــیوه رفتاری آنکارا در قبال تحوالت
منطقه و به ویژه بحران سوریه قابل مشاهده اســت .اردوغان یک روز به دامان
پوتین می افتد و روز دیگــر در آغوش ترامپ غش می کند .البته این سیاســتی
نیست که ترک ها از بیان آن شرمنده باشند .روز گذشته وزیر امور خارجه ترکیه
اعالم کرد ،ترکیه بین روســیه و آمریــکا طرفدار یک طرف نخواهــد بود .مولود
چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به حمله اخیر موشکی انگلیس،
فرانسه و آمریکا به سوریه گفت :ما میان روسیه و آمریکا یکی را انتخاب نخواهیم
کرد .همچنین ما میان رژیم اســد و آمریکا و فرانســه و انگلیس نیز یک طرف را
انتخاب نمیکنیــم .وزارت خارجه ترکیــه در بیانیهای پــس از حمالت هوایی
آمریکا با کمک نیروهای هوایی فرانســه و انگلیس علیه تاسیساتی در سوریه،
این اقدام را ستود و آن را "عملی مناسب" دانست.
▪سیاست های پر تناقض

یورونیوزدرتحلیلیپیرامونایننوعرفتاردولتاردوغاندرفضایدیپلماتیکمی
نویسد ،احتماال سردرد خواهید گرفت اگر سیاستهای ترکیه در قبال سوریه را
دنبال کنید .آنکارا انواع و اقسام راهبردهای متناقض را در قبال آن چه اینروزها
درباره دمشق میگذرد اتخاذ کردهاست .حتی الزم نیست به پیشینه این روابط و
مناسبات پربسامد رجب طیب اردوغان با بشار اسد در سالهای اخیر بپردازیم.
شایدبررسیچندروزمنتهیبهحملهموشکیآمریکابهسوریهبرایفهمچارچوب
بسیار منعطف ترکیه در قبال سوریه کافی باشد .درست پس از حمالت شیمیایی
به غوطه که کشورهای غربی مدعی هستند ،کار دولت سوریه بوده ،بکر بوزداغ،
معاوننخستوزیروسخنگویدولتترکیه ۱۹فروردیندولتاسدرامسئولاین
حمالت شیمیایی دانست .بوزداغ همچنین ابراز امیدواری کرد «اینبار حمالت
شیمیایی دولت اسد بدون پاسخ نماند .در غیر این صورت توافق نامه ها ،قوانین و
سازمانهای بینالمللی معنی ندارد ».اما درست دو روز بعد یعنی  ۲۱فروردین،
رجب طیــب اردوغــان واکنش متفاوتــی به معاون نخســت وزیــرش در خصوص
حمالت شیمیایی غوطه شرقی و دوما نشــان داد" .من عامالن قتلعا م درغوطه
شرقی و دوما را لعنت میکنم .مســئول این قتلعام هر کس که باشد ،تاوان کار
خود را به شدیدترین نحو خواهد داد ".اردوغان هیچ اشارهای به بشار اسد و دولت
سوریهنکرد.اوهمچنینبرخالفکشورهایغربیکهروسیهراهمبهدلیلحمایت
ازاسدمقصرمیدانستند،ازگفتوگوومذاکرهاشباوالدیمیرپوتیندراینرابطه

نتایج معکوس تجاوز  ۳جانبه به سوریه

سخن گفت" :تالش ما برای نابودی تروریستها ادامه دارد ،دیروز من با والدیمیر
پوتین در این خصوص گفت وگو کردم و این مذاکرات ما ادامه خواهد داشت ".یک
روزبعدیعنیچهارشنبه ۲۲فروردینبینالیییلدریمازآمریکاوروسیهخواستبه
دعوای خیابانی خود پایان دهند" .ما از هر دو کشور می خواهیم تا به رقابتهایی
کهموجبکشتهشدنغیرنظامیاندرسوریهمیشودپایاندهند".اردوغانجمعه
 ۲۴فروردین بعد از مراســم نماز جمعه از لزوم برقراری آرامش در ســوریه سخن
گفت":در گفت وگوهایی که با پوتین و ترامپ داشــتم از هر دو طرف خواستم در
قبالحوادثمربوطبهسوریهحساسیتالزمرامدنظرقراردهند.هرچندمقررات
مربوط به استفاده از تسلیحات شیمیایی در قوانین بین المللی جایگاه مشخصی
دارد ،اما نقش ســاحهای متعارف را نیز در تشــدید و ادامه جنگ نباید فراموش
کرد و باید بررسی شود که سالح های شیمیایی موجب کشتار بیشتر میشود ،یا
ی موجب کشتار افراد
تسلیحات متعارف .به همان اندازه که سالحهای شیمیای 
میشود ،کاربرد سالحهای متعارف نیز موجب کشتار کودکان ،زنان و افراد پیر
و جوان بدون تمایز میشود".در چنین شرایطی اما درست ساعاتی پس از انجام
حمالت آمریکا ،انگلیس و فرانسه در بامداد روز شنبه ۲۵فروردین ،وزارت خارجه
ترکیه در بیانیهای از حمالت ائتالف به سوریه حمایت کرد":ترکیه اقدام نظامی
آمریکا،انگلیسوفرانسهراپاسخیعلیهرژیمسوریهمیداند.اینعملیاتاقدامی
در برابر حمله ضدانسانی و خالف وجدان شیمیایی در شهر دوما است و با رضایت
کامل از آن استقبال می کنیم .حمالتی که با استفاده از سالحهای کشتار دسته
جمعی از جمله ســاحهای شــیمیایی علیه غیرنظامیان انجام میشود ،جنایت
علیه بشریت است و شناسنامه رژیم سوریه که بیش از هفت سال است با استفاده
از سالحهای متعارف و شیمیایی به ملت خود ظلم میکند ،در خصوص ارتکاب
جنایتعلیهبشریتوجرایمجنگیثابتشدهاستودروجدانجامعهبینالمللی
دراینخصوصهیچگونهشکوشبههایوجودندارد".بکربوزداغ،معاوننخست
وزیرترکیههمدرتوئیترخوداعالمکردکهآمریکاقبلازشروعحملهبهآنکارااطالع
داده است .بوزداغ همچنین گفت که آمریکا از پایگاه اینجرلیک برای این حمالت
استفاده نکرده است .اما درست همین روز  ۲۵فروردین بینالی ییلدریم نخست
وزیرترکیهمواضعمتفاوتیدربارهوزارتخارجهاینکشوراتخاذکرد":هرچنداین
اقدام مناسبی بود ،اما برای برخورد با بشار اسد کافی نیست .هفت سال است که
در سوریه انسانهای بیگناه قتل عام میشوند ،آیا تنها وقتی که حمله شیمیایی
انجام میگیرد ،انسانیت شما بروز پیدا میکند؟ تا به امروز کجا بودید؟" و باالخره
رجب طیب اردوغان هم  ۲۵فروردین حمالت به سوریه را یک درس خوب برای
بشار اسد خواند":عملیات مشترکی که از سوی آمریکا ،فرانسه و انگلیس انجام
شد ،به رژیم سوریه این پیام را منتقل کرد که قتلعامهایش بیجواب نمیماند.
البته دفاع از مردم مظلوم سوریه باید خیلی پیش از این ها انجام میشد".

▪پاسخ مواضع متناقض ترکیه چیست؟

اماازمجموعهمواضعمتناقضترکیهچهمیتواندریافت؟احتماالکلیدیترین
جمله برای پاســخ به اینهمه ســردرگمی در سیاســت خارجی ترکیه را رجب
طیب اردوغان پنج شــنبه  ۲۳فروردین به زبان آورد .جایــی که رئیس جمهور
ترکیه از هر سه کشــور آمریکا ،روســیه و ایران نام برد":ما متحد آمریکا ،شریک
روسیه و همکار ایران هستیم و آنکارا از این روابط خود دست نخواهد کشید".
ترکیه که در پرتو عملیات پرمناقشه خود در عفرین مورد انتقادهای جدی قرار
گرفته ،تالش دارد با اتخاذ موضعی میانه ،نارضایتی هیچ یک از طرفین را پدید
نیاورد .به عبارت دیگر آنکارا می داند که با عملیات موسوم به «شاخه زیتونش»
به اندازه کافی مناقشه برانگیز بوده است .در نتیجه تالش دارد با اتخاذ مواضعی
متناقض رضایت همه طرفین را جلب کند .از سوی دیگر تاکید چندباره مقامات
ترک بر این نکته که اقدامات کشورهای غربی در قبال سوریه دیر انجام شده،
تالش برای تایید سیاستهایی است که آنکارا طی سال های اخیر در قبال این
بحران اتخاذ کرده و چندان هم موفقیت آمیز نبوده است .از سوی دیگر ترکیه
امروز به خوبی دریافته کــه به راه افتادن یک جنگ تــازه در منطقه رو به انفجار
خاورمیانه ،شعلههای بلندی خواهد داشت که آتشش در چشم تمام بازیگران
منطقهای از جمله ترکیه خواهد رفت .در نتیجه تالش میکند با یکی به میخ و
یکی به نعل زدن ،هم طرفین ماجرا را راضــی نگه دارد و هم بتواند پروندههای
منطقهای خود را پیش ببرد.

بررسی نتایج سفر طوالنی وکم سابقه ولیعهد سعودی به آمریکا

«تو ِرخون» بن سلمان

فادرانی-محمد بــن ســلمان ولیعهد جوان
و قدرتطلب عربســتان ســعودی در سفری
طوالنی و کم سابقه به ایاالت متحده آمریکا،
با شــخصیتهای بســیاری که در حوزههای
سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و رسانهای فعال
هســتند ،دیدارهــای رســمی و غیررســمی
داشته اســت .ســفرهایی که از ســوی رسانه
های جهانــی« ،تو ِر خــون» نام گرفته اســت؛
چرا کــه با هــدف جلــب رضایت کشــورهای
غربی برای برخی تحرکات نظامی در منطقه
صورت گرفتــه و البته با یک پشــتیبانی قوی
رسانه ای همراه شده است.عالوه بر این او با
دو رسان ه «آتالنتیک» و «وال استریت ژورنال»
نیــز مصاحبه کرده اســت .بــا توجه بــه تعداد
بــاالی دیدارهــا و همچنیــن اظهــارات قابل
تأملــش در مصاحبههــای صــورت گرفته ،به
نظر میرســد ضروری است نگاهی تحلیلی،
دستهبندیشده و تا حد امکان جامع به آنچه
در این سفر گذشته است ،صورت گیرد.
▪دستاوردهای نمادین یا دستاوردهای
بنیادین

بروس ریدل مدیر «پروژه اطالعات» موسسه
بروکینگز آمریکا در گزارشی درباره این سفر
می نویســد :دولت ترامــپ اســتقبال گرمی
از محمــد بن ســلمان ،ولیعهد عربســتان ،به
عمل آورده اســت و به موازات آن ،سعودیها
از انتخــاب جــان بولتون به ســمت ســومین
مشاور امنیت ملی ترامپ در کاخ سفید بسیار
خشنودند .اما پشت واژگان گرم و ژستهایی
که مقابل عکاسان گرفته میشود[ ،این سفر]
دستاوردهای بنیادین اندکی به همراه داشت
و انتقادهــا به شــاهزاده ســعودی و سیســتم
سیاســی این کشــور ،بیرون از دولت ،فزونی
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گرفتــه اســت .ترامــپ در جریــان میزبانــی
شــاهزاده در روز  ۲۰مارس ،پوســتری را که
نشانگر فروش اسلحه آمریکایی به عربستان
بود ،نشــان داد .رئیسجمهوری در این باره
ســخن گفت که ســعودیها چقــدر ثروتمند
هستند و شــکایت کرد از اینکه به قدر کافی
ســاح آمریکایــی نمیخرنــد؛ ســخنی کــه
میتواند اشــاره به آن داشــته باشد که ۱۱۰
میلیون دالر قرارداد ماه مه ســال  ۲۰۱۷در
ریاض ،ارزان فروخته شــده اســت .شاهزاده
بــه نظــر معــذب میآمــد زمانــی کــه رئیس
جمهوری گفت که خریدهای عربستان پس
از آن اجــاس« ،پــول خــرد تــه جیــب» آنها
بوده و پوســتری را بــاال برد که نشــاندهنده
معامالت مطلوب او بود .ســعودیها در حال
خرید مهمات بیشــتری از آمریکا برای جنگ
یمن هستند اما بزرگترین معامله تسلیحاتی
محمد بن سلمان تا کنون ،خرید ۴۸جنگنده
«یوروفایتر تایفــون» از انگلیس بوده که هفت
میلیارد دالر ارزش داشــته اســت .تایفون به
وسیله کنسرسیومی از شرکتهای انگلیسی
و اروپایی ساخته میشود.
▪ارتـــش مــیــلــیــاردی و لــی بــی خاصیت
سعودی

ســعودیها بودجه دفاعی هنگفتــی دارند.
گزارش ساالنه انستیتو بینالمللی مطالعات
اســتراتژیک دربــاره مســائل نظامــی ســال
 ۲۰۱۷نشانگر آن اســت که عربستان بعد از
آمریکا و چیــن از نظر بودجه نظامــی در مقام
ســوم جهان قــرار دارد .ســعودیها با حدود
 ۷۷میلیارد دالر بودجه نظامی ،از نظر هزینه
سرانه نظامی در مقام اول جهان قرار دارند.
بــا وجود ایــن ،نتیجه ایــن ســرمایهگذاری را

میتوان در جنگ یمن دید که تبدیل به باتالق
گرانبهایی شده است که پایانی برای آن فع ً
ال
در افق دید وجود ندارد.
▪بولتون آدم سعودی ها در کاخ سفید

ســعودیها دربــاره بولتون بســیار خوشــبین
هستند .رسانههای ســعودی سخنان بولتون
را دربــاره تغییر رژیــم در تهــران ســتودند و از
اظهــارات او در جمع یک گروه اپوزیســیون در
این باره که با آنهــا در ســال  ۲۰۱۹در ایران
جشــن خواهــد گرفــت ،اســتقبال کردهانــد.
رسانههای ســعودی «کابینه جنگ» ترامپ را
تشویق میکنند تا به ایران ،ترکیه و قطر فشار
آورد و آنهــا را از یمن ،ســوریه ،لبنــان و عراق
براند.ولیعهد ســعودی از زمان اعالم سفرش
به آمریکا ،با واکنشهای منفی فراوانی مواجه
شــد .نیویورک تایمز جزئیاتی را از بازداشــت
 ۳۰۰چهره صاحبنام عربستان در ماه نوامبر
منتشر کرد که شــامل اتهاماتی چون استفاده
از شــکنجه بود و بنا بر این گزارش ،دســتکم
یک مورد منجر به مرگ شــده است .در پی آن،
تصویری نهچندان خوشایند از روابط ولیعهد با
مادر و همسرش ترسیم شد و همچنین روابط
میان محمد بن ســلمان و جرد کوشنر ،داماد و
مشاور ترامپ ،مورد بررسی دقیق رسانهها قرار
گرفت .بسیار جالب توجه است که این میزان
گزارش رســانهای از منابعی در کاخ سلطنتی
بیرون میآید که نامشــان برده نشــده اســت.
احتمال درز اخبار بیشتری نیز وجود دارد.
▪جنگ البی ها در قبال هسته ای شدن
ریاض

در واشنگتن ،ترامپ توانست اقدام کنگره را
علیه جنگ در یمن متوقف کند اما سعودیها

کمــاکان بــا بلــوک پارلمانــی قدرتمنــدی
مواجهند که با این جنگ و فروش ســاح [به
عربســتان] مخالف اســت .هــر چــه توجه به
جنگ بیشتر شود ،انتقادها به نقش عربستان
نیز افزایــش مییابد .به تازگی ســازمان عفو
بینالملــل چندین حمله هوایی ســعودیها
و متحدانشــان را دارای مشخصات جنایت
جنگی خواند .رســانههای مطــرح آمریکایی
از محمــد بن ســلمان خواســتهاند تــا جنگ
را متوقــف کنــد .درخواســت ســعود یها
برای کاهــش محدودیت بر ســر راه ســاخت
راکتورهایاتمی،بااظهاراتاخیرولیعهدزیر
سوال رفت .او گفت که در صورت دستیابی
ایران به سالح اتمی پس از شکست احتمالی
برجــام ،عربســتان هم بــه دنبال این ســاح
خواهد رفــت .از آنجا که ترامــپ و بولتون به
دنبال خروج از برجام هســتند ،امکان تحقق
تمامــی ایــن وعدهها وجــود دارد .اســرائیل
نیــز در هفتههــای اخیــر مخالفــت شــدید
خــود را بــا کاهــش محدودیت عربســتان در
زمینه اتمــی ابراز کرده اســت .طبق گزارش
رسانهها ،بنیامین نتانیاهو در اوایل ماه جاری
البیکردن علیه هرگونه توافق اینچنینی با
عربستان را آغاز کرده است .اگر اسرائیلیها
بخواهند جلــوی چنیــن توافقــی را بگیرند،

آنگاه کارزار البیگــری ســعودیها با مانع
جدی مواجه خواهد شد .در این صورت ،این
تظاهر که اســرائیلیها و ســعودیها به طور
پنهان در حال همکاری با یکدیگر علیه ایران
هستند ،زیر سوال خواهد رفت.
▪به دنبال مشروعیت برباد رفته

ولیعهــد ســعودی بــه شــمال شــرقی آمریکا،
ســواحل غربی و تگزاس نیز ســفر کرد تا بسته
اصالحات خــود را که بــه چشــمانداز ۲۰۳۰
موســوم اســت ،بــه ســرمایهگذاران احتمالی
بفروشــد .از این رو تحلیل گران معتقدند باید
ارتباطات ســعودیها را فراتــر از دولت ترامپ
در نظر گرفت .این سفر ولیعهد جوان سعودی
مشــابه ســفر شــاهزاده فیصل بــن عبدالعزیز
در ســال  ۱۹۴۳اســت کــه باعــث شــد از ۷۵
ســال پیش ،ارتبــاط محکمــی میــان آمریکا و
عربستان شکل بگیرد .اما این بار نه بن سلمان
از مشــروعیت فیصل بن عبدالعزیــز برخوردار
است و نه دیگر آمریکا احتیاج چندانی به نفت
ســعودی دارد .لذا بعید اســت سیاســت نفت
در برابر امنیــت دیگر جواب گو باشــد .ترامپ
سیاست شیر دوشی را در پی گرفته سیاستی
یک طرفه که حد یقفی ندارد و قطعا نمی تواند
به رابطه ای طوالنی مدت منتج شود.

آن چه باید از بقایای موشــکهای شــلیک شــده در تجاوز
ســه جانبه بــه ســوریه کــه بســیاری از آن هــا منهدم شــد
برداشــت کرد ،این اســت که این تجاوز به بیشــتر اهداف
خود دســت نیافت و نتایجــی کامال معکوس داشــت.این
تجاوز ،محبوبیت بشــار اســد ،رئیس جمهور ســوریه را در
داخل و خــارج ایــن کشــور افزایــش داد و اقتــدار ائتالف
هایش با روســیه ،ایران و لبنان را بیشتر کرد ،عالوه بر این
که قدرت و صالبت ارتش ســوریه را به رخ کشیده و دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهــور آمریــکا را تضعیف کرد.ما بیشــتر
توضیــح خواهیــم داد و میگوییــم کــه متحد روســیه این
بحران را بســیار موثر و با خویشــتن داری مدیریت کرده و
اجازه داده حمله نمایشی و نمادینی که برای حفظ آبروی
ترامپ انجام شد ،تمام شود ،با وجود انتقادهای شدید که
در بســیاری از محافل عربــی و بین المللی متوجه روســیه
شــد مبنی بر این که آن گونه که بســیاری امید داشــتند با
قدرت به مقابله با ایــن تجاوز نپرداخت و البتــه انتقادها تا
حدی بجا و درست است اما برخی میگویند پاسخ روسیه
غیرمســتقیم و از طریق در اختیار قرار دادن موشکهای
ساخت خود به ســوریه بوده است.خسارات نظامی سوریه
به دو علــت محدود بود؛ نخســت این که بیشــتر پایگاهها و
فرودگاههای نظامی از پیش تخلیــه و هواپیماهای مدرن
به پایگاههای روسیه در حمیمیم و طرطوس فرستاده شده
بود و دوم این که بیشــتر موشــکها ســرنگون یا از اهداف
خــود منحــرف شــد«.اظهارات آناتولــی انتینوف ،ســفیر
روســیه در واشــنگتن که این تجاوز ســه گانه را توهینی به
شــخص والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه دانســته و
تاکید کرد که روسیه به آن پاسخ خواهد داد ،شاید از نقشه
تحرکات آینــده روســیه در خصوص بحران ســوریه و دیگر
مســائل جهان خبر میدهد«».پوتین به حادثه ســرنگونی
یکی از جنگندههایش توســط ترکیــه در نزدیکی مرزهای
سوریه پاسخ فوری و نظامی نداد اما با هوش خود توانست
ترکیه را عمال از پیمان ناتو خارج کرده و به اردوی روســیه
ملحق کند».اگر ما با دقت نگاهی به نقشــه آینده ســوریه و
منطقه بیندازیم میتوانیم چند پیش بینی اساسی داشته
باشیم؛نخست این که استفاده از سالح شیمیایی به عنوان
بهانهای بــرای حمــات نظامی مشــابه دیگــر امکانپذیر
نیســت ،آســیبی که چهره آمریکا و اردوی آن از این قضیه
متحمل شد زیاد اســت به خصوص که تجاوز آمریکا زمانی
صــورت گرفت کــه قــرار بــود کارشناســان ســازمان منع
تسلیحات شیمیایی شروع به تحقیق و بررسی صحنه جرم
و جنایت کنند تا نشان دهند این اردو میخواهد ماموریت
کارشناسان را قبل از آغاز آن متوقف کند.دوم این که انتقام
ســوریه ،ایران و روســیه چه بســا در چارچــوب جنگهای
چریکی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق باشد که
شمار آن ها حدود هشت هزار ســرباز غیر از غیرنظامیان و
نظامیان بازنشسته است.سوم اقدام روسیه ارتش سوریه را
به سامانههای پدافند هوایی مدرنی که شامل موشکهای
اس  300و اس  400است ،مجهز میکند تا با هر موشک
و جنگنــدهای کــه در آینده ،ســوریه را هــدف بگیــرد و در
راس آن هواپیماهای اســرائیلی ،مقابلــه کند.چهارم این
که روابط روســیه و اســرائیل هم به پایینترین سطح خود
تنزل پیدا می کند ،به خصوص که معلوم شــد اسرائیل هم
در این تجاوز شــرکت و از پیش از زمان آن هم خبر داشته و
اطالعاتی از پایگاههای مورد هدف در سوریه را در اختیار
کشــورهای متجــاوز قــرار داده اســت.پنجم ایــن کــه این
احتمال وجود دارد که روســیه با قوت از تالشهای ارتش
ســوریه و متحدانش در بازپس گیری شــهر ادلب و مناطق
جنوب غربــی درعا نزدیــک مرزهــای اردن حمایت کند تا
پاســخی به این حمله ســه گانه آمریکا باشد.ششم این که
پس از بمباران فرودگاه نظامی تیفور در نزدیکی حمص و
شهادت هفت ایرانی و دو برابر آن از نظامیان سوری ،ایران
در برابر رژیم اشــغالگر اســرائیل که این حمله را از آسمان
لبنان انجــام داد قرار گرفته و مــردم ایران از رهبرانشــان
می خواهند به این تجاوز پاســخ دهند.هفتم این که وقتی
حمالت علیه سوریه از پایگاههای آمریکا در قطر و عربستان
صورت گرفته و رژیمهای این کشــورها هم بالفاصله آن را
تایید کردند این موضــوع از حد و اندازه مــزدوری عربها
برای آمریکا پرده برداشت و این که اینها در هر جنگی در
منطقه و به خصوص علیــه ایران در آینــده در جبهه آمریکا
خواهند بود.هشــتم ایــن که احتمــال افزایش خســارات
آمریکا در عراق که بــه پنج تریلیون دالر رســیده هم وجود
دارد چون دولــت عراق از تایید این تجــاوز اجتناب کرده و
بیشتر مردم عراق هم از سوریه حمایت می کنند.آن هایی
که شاهد جشن و سرور هزاران ســوری از مقاومت کشور و
دولت شان در برابر این تجاوز بودند میزان خسارت آمریکا
و اسرائیل را درک میکنند همان گونه که درک میکنند
که اسد در قدرت باقی است و قدرتهای بزرگ و متحدان
عرب آن ها از ســرنگونی وی و تغییر نظام او عاجز هستند.
این تجاوز سه گانه همچنین به اجالس سران عرب که قرار
است در ظهران آغاز شود قبل از شروع فیصله داد و بیش از
هر چیز رهبران حاضر در آن را شرمنده کرد چون کشوری
که عضویت آن را به تعلیق درآوردند در معرض تجاوز آمریکا
و اســرائیل قرار گرفت به دلیــل این که در محــور مقاومت
جای دارد نه این که چون ســاح شــیمیایی بــه کار گرفته
باشد ،آن گونه که رسانههای عربی و غربی با یکدیگر شایعه
پراکنی کردند،بعید نیست که ترامپ با اعتراف به شکست
و به منظور کاهش تلفات نظامیانش ،تصمیم عقبنشینی
نیروهایش از سوریه و چه بسا عراق را سریعتر عملی کرده
و این حمله را بهانهای برای توجیه تصمیم خود قرار دهد.
رئیس جمهور آمریکا میخواست قدرت خود و کشورش را
به رخ بکشــد اما در هر دو حال شکست خورد و نظیر کسی
که به هر دو پایش شلیک کرده باشــد ظاهر شد.تجاوز سه
گانه دیگری به تاریخ اعراب وارد شــد و با پیروزی اعراب به
پایان رســید اگر تجاوز ســه گانه اولی پایانی بر امپراتوری
انگلیس بود تجاوز دوم شاید آغازی بر عقب نشینی آمریکا
از منطقه باشــد به گونه ای که به شکســت خــود و پیروزی
سوریه بر توطئهها و بازگشت حاکمیتش بر همه خاک این
کشور اعتراف کند.
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