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  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٣ نومبر ١٨

 ً    سه نيرو شکل گرفتدر خاورميانه نھايتا
 

ژيک يطور ستراته ربی، ب عۀمقامات ترکيه عقيده دارند، که عربستان سعودی، ھمراه با اردن و امارات متحد

حزب هللا، سوريه، ايران و عراق در يک جبھه و ترکيه، قطر، حماس و : یئعليه منافع دو گروھبندی منطقه 

  . ديگر کار می کنندۀاخوان المسلمين در جبھ

وابسته به حزب هللا گفته می شود، که ترکھا بسياری از » االخبار« لبنانی ۀ گذشته روزنامۀدر گزارش ھفت

علت اختالف بين دو کشور بر سر سياستھا در قبال سوريه و مصر از کشور ه سران اطالعاتی سعودی را باف

 يک مقام ترک در سازمان ملل متحد که نخواست نامش فاش ۀتأئيد واقعيت اين گزارش در مقال. اخراج کردند

  .وح نشان می دھدوضه  خاورميانه را بۀژيک نيروھای عمديشود، روند فعلی جبھه بندی ھای سترات

  . بر اين باور باشند، اين حق آنھاستاگر مقامات ترک واقعاً 

که برای  جالب توجه اين.  قابل مالحظه در خاورميانه موجود است و عمل می کندۀ سه اتحاديامروز عمالً 

  .ه اندمريکا و غرب توافق نکردا ۀيک از اين اتحاديه ھا با اياالت متحد اولين بار در طول نيم قرن، ھيچ

  . و با نگاه دقيقتر مورد بررسی قرار دھيمءجزه بء اجازه بدھيد اين سه بلوک بندی را جز

مساعی . بلوک مورد حمايت ايران شامل اسد در سوريه و حزب هللا در لبنان، مشھورترين آنھاست - اول

ايران از مرز ايران  متشکل از دولتھای طرفدار ۀ گستردۀايران معطوف بر اين است که با تشکيل يک اتحادي

تبديل شده، جای ] فارس[ سرشار از ذخاير انرژی خليج ۀ، به نيروی برتر در منطقاتا دريای مديترانه و ليبي

ايران سعی می .  خاورميانه ظاھر شودۀعنوان قدرتمندترين نيرو در منطقه مريکا را بگيرد و بدين ترتيب، با

  .دست بيابدئی گونه مانع، به توانائی ھسته منظور تضمين اين پروسه در مقابل ھر ه کند ب

جريان شيعه مذھب اسالم در ايران بدين معناست، اين بلوک دارای مرز مشروع در خارج از حدود اقليت 

 به سبب باورھای ايدئولوژيک.  است، اين مانع عيرقابل عبورشيعه مذھب جمعيت عرب می باشد، و احتماالً 

اين شکاف، ايران نابودی اسرائيل را با صدای بلند اعالم می کند، به آن باور دارد و و برای پر کردن 

  .کمک تبليغات با اين ھدف، با آرزوی قلبی آنھا ھمراه سازده اميدوار است توده ھای سنی را ب

ن اين جريا. ، شامل ترکيه، قطر، حماس و اخوان المسلمين می باشد»مقامات ترکيه«بلوک مورد نظر  - دوم

» بھار عربی« شورشھای مردمی تحت عنوان دروغين یاتکاه سنی مذھب اسالم، يک سال قبل اميدوار بود ب

  .به نيروی متحد بدل شود
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آنھا قدرت خود را در تونس و مصر از . ، به سال دھشت برای اخوان المسلمين تبديل گرديد٢٠١٣اما سال 

اما القاعده و . ی را ترجيح می دھدئاضعانه تر منطقه که، مواضع متو امير جديد قطر، مثل اين. دست دادند

 خوب طراحی شده را گيج کرده و ۀسلفی ھا با تشکيل اتحاد نسبتا فعال در سوريه، سعی می کنند اين جبھ

  . خود بگيرندۀنقش رھبری آن را بر عھد

اين . ی گرداندمذکور در ابتدای مقاله برم بلوک سوم گيجی اين بلوک به سھم خود، توجھات را به سوی

شورای ھمکاری خليج فارس، منھای قطر می باشد و  بلوک متشکل از عربستان سعودی، اردن و کشورھای

  .حساب می آيده بلوک پادشاھان محافظه کار سنی ب

ی اخير در جھان عرب، ھنوز در جای خود نشسته اند، اينک ئپادشاھانی که پس از موج شورشھای توده 

  .را در پيش گرفته اند» کوالر نظامیتشکيل رژيمھای س«مشی 

و اين آخرين بلوک، در اين جھت تالش خواھد کرد، که با تأمين مالی و تسليحاتی کامل فرستادگان 

جای ديگری ه بنا بر اين، بايد آنھا را ب. يک از آنھا به کشور بازنگردند ھيچ شان به سوريه، »انقالبی«

  .اما کجا؟ خودتان حدس بزنيد. بفرستند
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