
READ IN ENGLISH

درباره اين مقاله

چکيده

سيد حسين موسويان نوشته است نخستين قدم(برای

حل مسئله سوريه) بايد برقراری يک آتش بس مبتنی

بر مذاکره ، انتقال قدرت و شناسايی نقش ايران و

ساير ھمفکرانش در منطقه باشد و نه مسلح کردن

شورشيان  يا حمله نظامی.

سيد امير حسين موسويان نويسنده:

١٣٩٢ ٢٠ ارديبھشت نشر:

Originals  Syria حوزه ھا    :   
 Iran  

.٢٠ارديبھشت  نشر سيد امير حسين موسويان برای المنيتور , نبض ايرانتوسط: 

 

ور کارجامعه بين المللی را به خوداختصاصجنگ سوريه و مناقشات ھسته ای ايران، و نياز فوری به يافتن راه حلی بادوام برای آن ھا دست
داده است.

ران نيز از اولويت برخوردار است.ديدار علی اکبر صالحی وزير خارجه ايران از دمشق و امان آشکار کرده است که سوريه برای  اي

االسد رياست جمھوری سوريه و عبدهللا دومصالحی در راه سفر خود به دمشق که به منظور ديدار با مقامات رسمی اين کشور از جمله  بشار 
ر به منظور خاتمه بخشيدن به يک جنگپادشاه اردن نيز ديدار کرد و در اين ديدارھا بر  ضرورت گفتگويی ملی ميان سوری ھا بايکديگ

داخلی که  اين کشور مسلمان را به ويرانی کشيده است تاکيد ورزيد.

يت روسيه از بشاراالسد خاتمه ببخشد بااز سوی ديگر،  سفر جان کری وزير خارجه آمريکا  به روسيه  با  اين اميد که بتواند  به حما
کرملين مدت سه ساعت او را منتظر نگهاستقبالی سرد روبرو شده است.والديمير پوتين رييس جمھور روسيه قبل از ديدار با کری در کاخ 

 يکسره خود را به بازی کردن  با خودنويسميداردو در حالی که ديپلمات بلند پايه آمريکايی از ادامه بحران در سوريه داد سخن می گفت،
خود مشغول کرده بود.

 دوستانه را کاھش داده و درجھت گسترش يک جنگ منطقه ای  در خاور ميانه پيشبحران سوريه درواقع حاصل پنج تحول عمده است و بگونه ای آشکار امکان دستيابی به يک راه حل
ت.ميرود که پی آمد ھای عمده ای را برای کشور ھای منطقه ، آمريکا و اسرائيل در بر خواھد داش

ت اوباما به رييس جمھور سوريه اخطار  ميکند که استفاده از مواد شيميايی  درارتباط با دخال2012نخستين مسئله،  مقوله استفاده ازسالح ھای شيميائی در سوريه است. در ماه اوت 
 امر"مسير بازی را دگرگون خواھد کرد" . يکی از اعضای برجسته ھيئت بررسیآمريکا در اين درگيری ھا به منزله  يک خط قرمز محسوب می شود وبعد ھم تاکيد می کند که اين

ارال دل پونته دادستان سابق ديوان محاکمات جنايی سازمان ملل که زمانی بر رسی جرائمسازمان ملل استفاده  شورشيان سوری ازيک ماده شيميائی موسوم به سرين را تاييد کرده است. ک
ی است که بازرسان اين ھيئت با قربانيان، پزشکان و ساير افراد در کشور ھایجنگی يوگوسالوی سابق و رواندا را به عھده داشت گفته است که مدارک بدست آمده حاصل گفتگوھاي

يايی در سوريه ، با ردگزارش سازمان ملل می گويد  آمريکا شديدا در مورد اين ادعا که پایھمسايه  داشته اند . جی کارنی سخنگوی کاخ  سفيد  اما  ضمن  تاييد استفاده از سالح ھای شيم
شورشيان را به ميان می کشد، ترديد دارد

تدای اين نا آرامی ھا روابط نيرومندی با القاعده بر قرار کرده بودند.  القاعده در اوائل،نکته دوم مسئله ارتباط  شورشيان سوری با نيروھای القاعده است. گروه ھای شورشی سوری از اب
د ،کمک ھای فنی ، نظامی و مالی در اختيار  شورشيان سوری  قرار می داد. يکی ازبويژه در زمان  استقرار شبکه ھايی از جھاد گرايان سلفی که از خارج به سوريه آورده می شدن
 خواھد گرفت. رھبران سلفی  آشکاراگفته است" يقينا در آينده ھمآھنگی ھای بزرگتری ميان  اين دوگروه صورت

ير دفاع آمريکا اخيرا تاييد کرده است که واشنگتن مسلح ساختن شورشيان سوریسوم مسئله مواضع استراتژيک آمريکا در حمايت ازتند رو ھا و شورشيان سوری است. چاک ھيگل وز
اه ھايی برای گسترش حمايت ھای آمريکا از نيروھای مخالف بشار االسد گمارده است. کيتلينرا امری غير  محتمل نمی داند. اوباما نيزھمزمان  اعضای تيم امنيت ملی خود را  به يافتن ر

ی ويژه تاريکی و خودرو ھا از جمله اقالمی ھستند که موضوع بحث و بر رسیھيدن سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا گفته است" تجھيزات مخابراتی بيشتر، تسليحات، عينک ھا
جدی در صدد مسلح ساختن شورشيان است.خواھند بود". عالوه بر اين ، مقامات بلندپايه دولتی نيز فاش کرده اند که کاخ سفيد به طور 

شدن افرطگريان  که در مقايسه با دولت غير مذھبی اسد در مقابل آمريکا و اسرائيلخط مشی سياسی کنونی آمريکا و تل آويو يک اشتباه سھمگين وکوته بينانه است وبه نيرومند تر 
موضعی خصمانه تر دارند، خواھد انجاميد.

ادريد را برنامه ريزی کرده بودند وھم اکنون نيز به طرح وتنظيم درگيری ھای قومیافراط گرايان نيزبا آن ھايی که حمالت تروريستی يازدھم سپتامبر نيويورک  و عمليات لندن و م
به  آمريکا، ترکيه و اسرائيل آسيب خواھند رساند. ترديدی نيست که ايران بخشی ازنفوذمشغولند در يک اردوگاه قرار می گيرند.  گروه ھای افرطگرای سلفی- جھاد گرا بيش از ايران، 

خود در منطقه راازدست خواھدداد اما قدرتمند باقی خواھد بود.

فضوالت ھسته ای) است. اسرائيل با اين حمله دوھدف عمده را دنبال کرده است. اول ايجادنکته چھارم حمله اسرائيل به سوريه و استفاده نوع جديدی از سالح محتوی اورانيوم تخيله شده(
نيروھای اسد بودند، ودوم  به درازا کشاندن جنگ ھای داخلی در سوريه  واطمينان ازتعادل قدرت به نفع شورشيان که در ماه ھای اخير در حال از دست دادن  پايگاه خود در مقابل 

رای امنيت اظھار کرده است که حمله اسرائيل نشانگر رابطه ميان تل آويو وگروهضعيف ماندن کشور در سال ھای آينده است. وزارت خارجه سوريه طی  نامه ای به سازمان ملل وشو
از يکصد و بيست کشور از کشورھای  نھضت غير متعھدھا از شورای امنيت خواسته اند  ھای تروريستی فعال در سوريه و از جمله جبھه  النصرت که با القاعده پيوند دارد، است. بيش 
ی اجتناب از وخيم تر شدن اوضاع  درمنطقه که ميتواند منجر به يک جنگ منطقه ای دامنهتا با مسئول شناختن اسرائيل در اين حمله و عواقب آن ، حمله اسرائيل را محکوم کرده و  برا
ی از تکرار آن اتخاذ کند.دار تر شده و صلح و امنيت منطقه و جھان را به خطر بياندازد، تدابير الزمی را  برای جلوگير

مله ھوايی به سوريه را دارد". پوتين رييس جمھور سوريه به نتانياھو و اوباما ھشداردر حالی که رييس جمھور آمريکا از اين تھاجم حمايت کرده و گفته است" رژيم اسرائيل حق يک ح
وريه با سالح ھای پيشرفته روسی خواھدافزود.داده است که روسيه حمالت بيشتری از سوی اسرائيل  به دمشق را تحمل نخواھد کرد و به تجھيز س
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ن بين المللی است. اصول وھنجار ھای نھفته در منشور سازمان ملل متحد از جمله مادهتجاوز اسرائيل به حريم حاکميت سوريه که با حمايت آمريکا صورت می گيرد تخلفی جدی از قواني
" را ممنوع کرده است.دوم بند چھارم" تھديد ويا استفاده از زور بر عليه تماميت ارضی ويا استقالل سياسی يک دولت 

سوری با تخريب مقبره حجر ابن عدی( ر.ع)  و بيرون کشيدن بقايای جسد او مرتکبنکته پنجم مربوط به "جنگ مقابرمقدس" است. اخيرا فرقه گرايان سنی ، تروريست ھا و شورشيان 
ام اول شيعيان بود که فرماندھی سپاه مسلمانان  و پيروزی در نبرد ھایحک حرمت شده اند. حجراز صحابه نزديک حضرت محمد(ص.ع) واز حاميان وفادارد حضرت علی(ع.ص) ام

 معاويه خليفه بنی اميه، فرد محبوب  سنی ھای سلفی و منفورشيعيان،  در سالحساس زيادی را بعھده داشت. حجر و پسران او درنھايت بواسطه بيعت باحضرت علی(ع.ص) به فرمان
 منفجر کردند. شورشيان از نظاميان با برخورداری از حمايت خارجی،  مقبره امرابن ياسر از ياران پيامبر(ص.ع) اسالم را2013 ميالدی به قتل رسيدند. ھمينطور درماه مارس 660

 را مورد حمله قرارداده و آنھا را تخريب کرده اند. به احتمال زياد تندروھای سلفی " جنگابتدای نا آرامی ھا در سوريه تاکنون  تعداد زيادی از اماکن مقدسه، از جمله مساجد شيعيان 
ھندداد وموجب  گسترش جنگ ھای داخلی وفرقه ای در بيرون مرز ھای سوريه خواھندمقابر مقدس " را  با تخريب مقبره ھای مقدس شيعه در منطقه و بويژه در عراق وسوريه بسط خوا
سرائيلی را سند اشکاری از جھت گيری آن ھا در اين جنگ داخلی وفرقه ای خواھندشد. اذھان عمومی مسلمانان که از  "جنگ مقابر مقدس " نفرت دارند سياستھای اخير آمريکايی ا

لمان منطقه، که از شورشيان حمايت می کنند ،خواھد شد. بعالوه برای اسد، روسيهدانست. اين حمله اسرائيل  يقينا موجب تضعيف موضع ترکيه ، عربستان سعودی و ساير رھبران مس
آمريکا دراين جنگ  با تروريستھا ھمدست وھمگام ھستند.وايران اين فرصت را  فراھم خواھد کرد تا  اين باور را در منطقه تقويت کنند که اسرائيل و 

خابات آزاد وتحت نظارت سازمان ملل به توافق برسند، قابل حل است.مشکل سوريه با پی گيری يک سياست جدی که درآن ھمه طرفين درمورد تقسيم قدرت از طريق يک انت

س  امروزه ريشه اصلی احساسات ضد آمريکايی در ميان مسلمانان جھان و بويژه درحمايت آمريکا از ديکتاتور ھای فاسد خاور ميانه مثل حسنی مبارک در مصر و يا بن علی در تون
 که به سرنگونی دکتر مصدق  نخست وزير1953حت حمايت سازمان سيا در سال خيابان ھای کشورھای عربی است. در رابطه با ايران، سياست ھای غلط خارجی  از جمله کودتای ت

 و تدارک مواد وفنآوری ھای الزم برای1988-1980 سال  ، حمايت از صدام حسين در حمله به ايران در سال ھای 25برگزيده دموکراتيک ايران و جايگزينی شاه ديکتاتور برای 
استفاده از سالح ھای شيميائی بر عليه مردم ايران  وکرد ھای عراقی سابقه ای تاريخی دارد.

ر خود درمنطقه تغييری داده است يانه ارائه می دھد .تحوالت اخير سوريه ومنطقه زمينه  روشنی در اين رابطه را که آيا آمريکا در سياست ھای بی اث

 مسلمان ديگر، سکوت درمورد بکار گيری سالح ھای شيميايی توسط تروريست ھایمتاسفانه ، آمريکا با  طرفداری از افراط گرايان سوری، حمايت از تھاجم اسرائيل به يک کشور
ر تالش برای بدست آوردن دموکراسی ، ثابت می کند که آمريکا ھمچنان سياستسوری و در سطحی وسيع تر چشم فرو بستن بروی خواسته ھای بحق اکثريت وسيعی از مردم بحرين  د

ھای سنتی خود در خاور ميانه را حفظ کرده است.

آنھا که آمريکا را به سمت يک بحران اقتصادی سوق داد، بايستی درسی موثر بهصرف ھزاران ميليارد دالر در جنگ ھای عراق وافغانستان و تلفات و خرابی ھای دلخراش ناشی از 
نگ سوريه با ماجراجويی ديگری از سوی آمريکا حل شدنی نيست، بويژه آنکه اينواشنگتن داده باشد تا خط مشی خود در خاور ميانه را تغيير دھد. اين درس اين است که مشکل ج

اميد. در عوض  پاسخ اين مسئله در يک راه حل سياسی نھفته است که منافع مشروع ايرانماجراجويی به نيرومند تر شدن يکی از بد ترين دشمنان آمريکا ،سلفی ھای افرط گرا،خواھد انج
اقع در کشتار کمتر است ونه بيشتر. وھمه متحدان منطقه ای آن را در نخستين قدم به رسميت بشناسد،  يعنی يک آتش بس. پاسخ در و

 

 

تحط او اخير کتاب.داشت بعھده را ايران ملی امنيت شورای خارجی روابط کميته سابق رياست که نيوجرسی پرينستون در وودروويلسون مدرسه تحيقاتی پژوھشگر موسويان حسين سيد
 .است رسيده چاپ به کارنگی المللی بين صلح موسسه توسط اخيرا" خاطرات:ايران ای ھسته بحران " عنوان
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Nikos Topouzis •  

We need to be honest at least this one time. Turkey, S.Arabia and Qatar are trying to pull the US

in to a battle that is not to its, and Israel's, interests! By attacking Syria, they are trying to

minimize Iran's influence on the area. And they do it by supporting islamic extremists groups.

 

toumanbeg •  

What Kevin said. I lived and worked in the Islamic crescent from '92 to '98. Didn't live in no

stinking Hilton either, but out in the field with the real Muslims.

They are all delusiional. 100% of them. It is a requirement for being Muslim as far as I could tell.

Anyway, Islam is at war with the rest of the world. The rest of the world thinks that is a huge joke.

It would be except for the nutters bombing pizza huts. Berg and Pearl didn't find it so funny

either. Either the "normal" Muslims put a stop to the Jihadi's or the west will wake up one

morning and exterminate all Muslims.

That would be a bad thing. But we would get over it. Islam wouldn't.

  6

Kevin •  

This guy is just your average mullah spin doctor. First of all claiming that the UN confirmed

chemical weapons use by the rebels is a ridiculous lie. Even the article he linked said nothing of

that sort. Sadly this is the type of laughable distortion we've come to expect from people with ties

to the mad mullahs. It looks like something that belongs on Press TV.

Claiming the rebels have ties with Israel shortly after saying they would be worse for Israel is

even more laughable. What a joke. He is just parroting the same lies as the Iranian regime. Why

in the world did we even allow this guy in our country in a position to influence some of our best

young minds? That is craziness.

If the Israeli strike violated international law then what is the law for arming terrorist groups with

advanced missiles from Iran? How many UN resolutions does Iran regularly violate just by

exporting weapons to anybody?

It is hysterical that he would seek to lecture the US on support for dictators while his own

government gives full support to the bloodiest tyrant in the middle east. He is right about Iran

coloring regional perception in that support for Iran is plummeting in the arab world because of

their support for Assad and their own brutal suppression of the Green Movement. As ever the

mullah hypocrisy knows no bounds.

Wanting to keep a friend in power so that you can maintain an arms pipeline to terrorists in

Lebanon is not a legitimate interest.

  3

Το Μακρύ Ποδάρι  •  

The UN investigator actually did say that evidence gathered points to chemical weapons

use by the rebels.

USA axiomatically denies the possibility of the rebels using chemical weapons against

Assad, although (paradoxically), when it comes to intervening, it includes chemical

weapons falling in the hands of jihadists as an adequate reason (it seems the

differentiating factor is who are chemical weapons used against).
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