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  ستراتيژی نظامی روسيه و چين جھت مھار امريکا

١  

  

  يرراسينیی فدريکو پ

  ستراتيژی نظامی روسيه و چين جھت مھار امريکا: هامپراتوری درماند

 امريکاقدرت نفرت انگيز نظامی و اقتصادی . نداگر تر جلوه با نگاھی به منظر سياسی جھانی ماه گذشته، دو روند بيش

 جھان چندقطبی، در ايجاد مجموعه ای از زيرساخت ھا، مکانيزم ھا و روش ۀکه عرص درحال کاھش است، درحالی

اين مجموعه از سه .  شتاب گرفته استامريکاقطبی  تک) جھان( و محدود کردن اثرات منفی زمان قدرت ھای مھار

 ئیات اقتصادی، و باالخره، چگونه و چراتغييرات جاری، سپس تغيير نظامی ۀ بر جنبءمقاله تشکيل شده است که، ابتدا

  .کند قطبی، تمرکز می جھان چندۀقطبی به عرص تر از اردوگاه جھان تک گذار کشورھای کوچک

در طول ھفته ھای . توان در جنگ سوريه مشاھده کرد  را میامريکايکی از محسوس ترين عواقب کاھش قدرت نظامی 

، شھری را کامل کرده )١(ک ديرالزورستراتيژيو متحدانش آزادی تاريخی و ) اس ای ای(گذشته، ارتش عربی سوريه 

در حال حاضر، تمرکز . گرايان، از القاعده ای گرفته تا داعش تسخير شده بود ماند، که برای بيش از پنج سال توسط اسال

و ارتش ) اس دی اف(، و ھردو نيروھای دمکراتيک سوری )٢( يافته تغييرھای نفتی جنوب شھر آزاد شده  بر ميدان

  ئیھدف نھا. ھستند کرده اند که ھنوز در دست داعش ئیھا عربی سوريه، يورش آتشينی را برای آزاد ساختن سرزمين

 آستانه جلسۀ حتی بخشی از مذاکره کنندگان صلح در امريکا (امريکادست گرفتن منابع سوريه و تقويت موقعيت ه ب

) ٣( سوريه ۀيای تجزيؤ در رامريکاکه چقدر  جھت درک اين.  سوريه استۀ آيندۀدر مذاکرات بعدی دربار) نيست

گونه ببيند که در آزادی حلب و سپس  را ھمان) ۴ (امريکاھای مکرر  تست که فرد شکس شکست خورده است، تنھا کافی

رغم ارعاب، تھديدات و حتی برخی  ارتش عربی سوريه علی.  فراتۀديرالزور ديده شد، و اکنون در عبور از رودخان

) ۶(ار از نفت چنان عليه داعش در استان ديرالزور نبرد کرده، و در مناطق سرش ، ھمامريکااوقات نيز تھاجم مستقيم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 فدراسيون روسيه، چتر حمايتی الزم را جھت ئیدمشق در طول جنگ به لطف حمايت نيروی ھوا. کند روی می پيش

  .دست آورده استه  برای بالکانيزه کردن سوريه بامريکاھای  مقاومت در برابر تالش

 ستراتيژیالوی، ناشی از تنظيم  سوريه مانند يوگسيۀ واشنگتن جھت تجزۀ شکست خوردستراتيژیتر بر  تأکيد بيش

 در جلسهدر طی چند ھفته گذشته، چندين . ًظاھرا مشھود وفادار ترين متحدان واشنگتن در منطقه و فراتر از آن ست

اين . صورت پذيرفته است) ٨(و اسرائيلی ) ٧(ُتايان ترک، سعودی  آستانه و مسکو بين امثال پوتين و الوروف با ھم

 اسرائيل جھت تعقيب ۀويژه در رابطه با آرزوی ديرينه  سوريه به لطف خطوط قرمز مسکو، بۀد آينستراتيژی ھا جلسه

 در امريکاحتی وفادارترين متحدان . در سوريه و طرز برخورد تھاجمی نسبت به ايران است) رژيم چنج( رژيم تغيير

جھتی تغيير شروع به نشان دادن ريکااممتحدان . حال طراحی آينده ای در سوريه با اسد به عنوان رئيس جمھور ھستند

ھا  گيری توانند در تصميم ند و در آينده می ا جنگۀ کرده اند که بروشنی برندئیھا سوی مصالحه با جناحه واقع بينانه ب

 اوضاع تغييرجھت ) انخاردو(و سلطان ھا ) سعودی و قطر(ياھا و آرزوھای بلندمدت شيوخ ؤر. تأثير گذار باشند

 در تحقق امريکا ئیعدم توانا. دانند را بخوبی می ھا اين انه در تصوراتشان به پايان رسيده است، و آنسوريه و خاورمي

 تازه شروع امريکاعواقب برای . در دمشق، متحدان واشنگتن را نااميد کرده است) ٩( رژيم تغييروعده ھای خود جھت 

 خود باشد، بايد ۀر کردن مخالفان و دوستان به اراد بدون ايجاد يک وضعيت نظامی که قادر به مجبوامريکا. شده است

  . به آن خو نگرفته استامريکاکه  شروع به برخورد با واقعيتی جديد بکند که شامل سازش و مذاکره است، چيزی

توان در  چه واشنگتن تصميم بگيرد عليه يک دوست سابق عمل کند را می ُتواند رخ دھد، چنان چه که می  نمونه ای از آن

نشين کوچک در مرکز  از زمان آغاز تھاجم عليه سوريه، اين شيخ. است) ١٠(ديد که شامل قطر) فارس(حران خليج ب

پنج سال بعد، .   با ھدف مسلح و تأمين مالی کردن جھادگرايان در خاورميانه و سوريه بوده استئیھا و نقشه ھا طرح

گونه که   سوريه، شورای ھمکاری خليج فارس، ھمانر و ھيچ پيروزی در جنگ الپس از ھزينه کردن ميلياردھا د

 عربی و ۀرفت، به جنگ برادرکشی بين قطر و ديگر کشورھا مانند عربستان سعودی، کويت، امارات متحد انتظار می

دھد، که اين خود حقيقتی  ھا کمک مالی ارائه می کند که به تروريست ھا دوحه را محکوم می آن. مصر فرو رفته است

ھای  مصر در اين چارچوب نيست، و مرتب با تروريست(ھا  ھا روابط خودشان را با جھادی اما آن. انکارستغيرقابل 

دھند که تنھا   را نشان میئی، از قلم می اندازند، و يک دورو)الھام گرفته از اخوان المسلمين در سينا در جنگ است

  .ھا به رقابت بپردازند توانند با آن رسانه ھای اصلی می

رسد،  نظر میه  حمايت شده بود، بامريکائیقب اقدامات رياض عليه دوحه، که توسط بخش بزرگی از دم و دستگاه عوا

ًسوی ھم کشاند و روابط ديپلماتيک را مجددا آغاز کردند ه  شش ماه بعد، باالخره قطر و ايران را بًکه تقريبا اين ). ١١(ّ

 تضادھا واختالفات ۀھا در خاورميانه بوده اند، منعکس کنند ز جنگھا در جھات مخالف بسياری ا دو کشور که برای سال

و ) ١٢(تر شدن دوحه و تھران  رسد، که با نزديک نظر میه ب. ديکته شده توسط مواضع مربوط به تھران و رياض است

جھت قطر برای  تغييراين . ھا و محاصره ھا، بر اختالفات مشترک غلبه يابند و وضع سابق ادامه نيابد دور زدن تحريم

  .ک توصيف گرددستراتيژيتواند به عنوان يک شکست  رياض تنھا می

معروف ) گاز (ۀبا نگاھی به شش سال گذشته، يکی از داليلی که باعث بروز جنگ در سوريه شد مربوط به خط لول

ن جنگ  ظھور طور باورنکردنی، پايان ايه ب. خواست بسازد و عراق و سوريه را وصل کند است که ايران می) ١٣(

ک مخالف و متفاوتی ستراتيژيھا مخالف بودند و اھداف  بيند که برای سال  میئیيک خط انتقال جديدی را بين کشورھا

 ۀايران و قطر در حال حاضر درگير در توافقات تجاری ھستند، و شايعاتی وجود دارد که جھت ساخت خط لول. داشتند

اين ايده .  مديترانه پايان يابد، يک تالش مشترک شده استبحيرۀرد تا به که بايد از عراق و سوريه بگذ) ١۴(جديدی 
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 جديد ۀکار، به يک عرضه کنند ترين ميدان گازی جھان  بھره برداری شود و با انجام اين ًست که مشترکا از بزرگ ای

وليت کامل اين شکست با ؤواشنگتن و رياض بايد مس. دنبال تنوع واردات انرژی خود استه برای اروپا تبديل شود که ب

  .عھده بگيرند قياس حماسی را به

يای ؤبايست ھرگونه ر حتی دولت يھودی می. ات سريع حوادث در منطقه و فراتر از آن ستتغييراسرائيل دليل روشن 

که نتانياھو چندين بار تالش کرد که پوتين را نسبت به  رغم اين گسترش سرزمينی خود را در سوريه رھا سازد، علی

گرا، قادر شد که به  پوتين زرنگ و عمل. وجود خطری متقاعد سازد که اسرائيل با حضور ايران در سوريه مواجه است

اما . اسرائيل بفھماند که ھر درخواستی که شرايطی را به روسيه يا متحدانش در سوريه تحميل کند، بشدت رد خواھد شد

قدر  ھای سياسی روسيه آن شخصيت. ديگر خواھند داشت ا يکچنان روابط خوبی را ب زمان، مسکو و تل آويو ھم ھم

 اسرائيل را که در ئیھای دوجانبه ای را با متحدان ديرپای خود در سوريه بازی کنند، يا توانا باشعور ھستند که بازی

 هللا را به چنين ايران و حزب عالوه، اسد روسيه، ھم به. کم بگيرند سازد، دست پا می کند و آشوب به منطقه اخالل می

حتی اگر پوتين ھم تمايل داشته باشد به نتانياھو کمک کند که بعيدست، قوانين بين المللی اين . سوريه دعوت نموده است

گونه که معدودی  گذارد، ھمان  مسکوست که به قوانين بين المللی احترام می اگر چيزی روشن است، اين. کند را منع می

ھای سوريه  دھند، يا در آسمان  کشورھای خارجی که در سوريه عمليات انجام میۀھم. دکنن کار را می از کشورھا ھمين

  . اول ھيچ حقی ندارند، چه برسد که تصميماتی را بر حاکميت قلمرو سوريه تحميل کنندۀکنند، در درج پرواز می

ژيم بود، پس از شش سال  رتغييراگر ھدف تل آويو گسترش مرزھای غيرقانونی در بلنديھای جوالن و رھسپارشدن به 

 کمک به دمشق در مبارزه با تروريسم نفوذ خود را در ۀايران به لطف ارائ. ًوضعيت کامال متفاوت پايان يافته است

 ۀچنين شبک  جنگی و استفاده با مھمات جنگی خود را افزايش داده است، ھمۀحزب هللا تجرب. سوريه  گسترش داده است

حزب هللا و ايران به عنوان سازندگان صلح . ھواداران خود را در سراسر خاورميانه گسترش داده استارتباطات و 

چنين اسرائيل و عربستان سعودی  ھای جھادی و ھم خاورميانه ديده شده اند، که نقش مثبتی در جنگ عليه تروريست

. ھای تروريستی کمک کنند پول به سازمانھرطريقی تالش کرده اند تا با سالح و   که بهئیبازی کرده اند، کشورھا

ًرا در محيطی کامال متفاوت، با ھمسايگانی متخاصم و دوستانی که  واشنگتن، رياض و تل آويو شش سال بعد خودشان

 نفوذ ايران و روسيه ۀطور فزاينده ای در اطراف حوزه بينند که ب ُکنند، و در کل، خاورميانه ای می کاری می تر ھم کم

  .ندز دور می

جمھوری دمکراتيک . شود  ديده میکوريا رۀروشنی در شبه جزي  بهامريکايکی ديگر از نشانه ھای کاھش قدرت نظامی 

دست آورده است و به تھديدات ه  برنامه خود بۀی را از طريق توسعئ کامل ھسته ئیتوانا)  شمالیوريایک (ورياخلق ک

ی ئ ھسته ۀاين برای پيونگ يانگ الزام آور بود که يک بازدارند. کند  کم تر توجه میجاپان جنوبی و وريای، کامريکا

) ١۵(ک ستراتيژياھميت . سرد کند  شمالی را دلوريای رژيم در کتغيير موافق امريکائیگذاران  ايجاد کند تا سياست

دکترينی  جمھوری خلق چين، ۀ تحديد و محاصرستراتيژی به پيروی از وريا رژيم در جمھوری دمکراتيک خلق کتغيير

  .شکست خورده و معروف به محور آسياست

ھای معمولی  ی، و به دليل سالحئبه علت بازدارندگی ھسته ) ١۶( قادر نيست به جمھوری دمکراتيک خلق کره امريکا

چنان به شعار  نرال ھايش که ھمجمپ و تر. ، حمله نمايدبازدارنده ای که پيونگ يانگ صبورانه در کشور نصب کرده

ی ئبين دو قدرت ھسته ) ١٧(دھند، سئول و توکيو را به بازی خطرناک عقاب و کبوتر ه ھای آتش ادامه میآتش و شعل

 جنوبی را، زيرا ورایويژه جمھوری که کند، ب ھای ترمپ ھمه را در منطقه نگران می تعجبی ندارد، که حرف. کشاند می

توجه به اين ارزيابی، ارزش دارد اشاره شود که با . ترين ھزينه را خواھد پرداخت چه جنگی رخ دھد، سنگين چنان
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 فاجعه بار عليه پيونگ يانگ، ۀجانب که در صورت وقوع اقدام يک ، چون)١٨(سادگی غيرقبل تصورست  نظامی بۀگزين

  . خود شوندامريکائی از متحد ئیسئول و شايد ھم حتی توکيو حاضر به جدا

رو ھستند، کاھش قدرت نظامی ه  با فشار از طرف واشنگتن روب اسد و ديگر رھبران جھان کهونچ ُکيم جون ان، ھم

مملو از تھديدات ) ١٩(نرال ھای اطراف اوجترمپ و . کنند  درک کرده اند و از آن بھره برداری میً را کامالامريکا

. ستند نيکوريا ۀ مسير حوادث مناطق مختلف جھان، از خاورميانه گرفته تا شبه جزيرتغييرپوچ ھستند، و قادر به 

ات کم و نتايج به ھمان صورت باقی تغيير، )پروکسی ھا(خواھد اين از طريق اقدام مستقيم باشد يا از طريق نيابتی ھا  می

  .ھاست  شکست مداوم اھداف و مقاصد آنۀدھند مانند، و اين نشان می

 سبک رژيم سعودی که تنھا ل کرد، و بهوست که اگر کشوری را نتوان کنتر  اينامريکاگذاران  قانون راھنمای سياست

فايده است و بايد نابود  نباشد، پس آن کشور بی) رھای نفتیالد(رال از طريق چيزی مانند پترودامريکادر خدمت منافع 

.  ھنوز در اذھان مردم تازه استامثال ليبي. نوع ديگر جلوگيری شود گردد تا از گسترش روابط آن کشور با رقبای ھم

راه با متحدان خود، جلو  بار، ھم ، روسيه از طريق نظامی مداخله کرده است، و بيش از يکبختانه برای جھان خوش

گرفت و يا ) وريااوکراين، سوريه و جمھوری دمکراتيک خلق ک( را در امريکاوليت ارتش ؤاقدامات عاری از حس مس

  .ًعمدا کارشکنی کرد

رسد که بتدريج مقداری  نظر میه ، ب)٢٠(پ باشد مترن، بيش ازآن که پيروزی در اين مفھوم، شکست ھيلری کلينت

ُچه فرد سماجت بر شعارھای تند و تيز را به سقوط تزريق کرده است، البته چنانادراک به اين امپراتوری در حال 

شد،  ن رئيس جمھور میکلينتانسان بدنش به لرزه می افتد اگر فکرش را ھم بکند که در اين شرايط فعلی . حساب نياورد

سوی يک درگيری تمام عيار با روسيه در اوکراين و سوريه و يا جنگ ھسته ه بينی ب که با سرعت کامل قابل پيشکسی 

  .رفت  شمالی در آسيا میوريایای با ک

ست که کشورھای ديگر را  کنند که اين نه تنھا غيرممکن ھای او به آرامی به يک واقعيت جديد عادت می نرالجمپ و تر

دکترين قديمی ايجاد ھرج و مرج در . ھا را نابود ساخت طور فزاينده ای مشکل است که آنه اين بل کرد، بلکه وکنتر

که ھمه چيز آرام شود به عنوان يک ابرقدرت ظھور خواھيم نمود، اکنون خاطره ای ست  جھان، با اين چشم انداز وقتی

سابقه، در مسير بازسازی و  رغم نابودی بی یفقط نگاھی به خاورميانه، حتی به سوريه، عل.  دورستۀکه متعلق به گذشت

  .کند آرامش حرکت می

 را در محدود ساختن ماشين جنگی ئیبھا سان نقش فوق العاده گران  اقتصادی چين بدينئیقدرت نظامی روسيه و توانا

متعارف حتی ی و ئ با  دست يافتن به بازدارندگی سھمگين ھسته ورياجمھوری دمکراتيک خلق ک.  کرده اندأ ايفامريکا

 در حوادث داخلی شده است که موجب تخريب و ھرج و امريکاثر مانع نفوذ ؤطور مه تری برداشته است، و ب گام  بيش

  .شود مرز می

ًپس از تقريبا ھفتاد سال ). ٢١(را قبول کند  که برای واشنگتن سخت است که اين واقعيت را بپذيريد، ولی بايد آن در حالی

 به اين وضعيت امريکاخاکی، دوستان و دشمنان ۀ ب امپرياليستی ساخته شده در سراسر  کراز ھرج و مرج و تخري

واشنگتن اکنون تنھا مانده با ژست اعتبار نظامی که متعلق به گذشته است و با رئيس جمھوری . کنند شروع به واکنش می

  .که مملو از سروصدا و خشم است

ر، نفت، و نقش پول ال بندوبار اجازه داده اند، برمبنای پيوند ذاتی بين دھای مالی که به ھزينه ھای نظامی بی دستگاه

) ٢٢(قطبی به جھان چندقطبی  گذار نظم جھانی از واقعيت جھان تک.  جھان استۀ به عنوان  ارز رايج ذخيرامريکا

  . ھای اقتصادی و ديپلوماتيک روسيه و چين  گره خورده استستراتيژیًعميقا به 
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 کننده تعيينکند، که ھمه عوامل  را بررسی می) يوان نفتی( طال، سرمايه گذاری، ديپلوماسی و پترويوان  بعدی نقشۀمقال

  .ای ھستند که دگرگونی و تقسيم قدرت را در مقياس جھانی تسريع کرده اند

   

  :درباره نويسنده

ھا و  ھا، سياست ، جنگفدريکو پی يرراسينی، نويسنده ای  آزاد و مستقل است که متخصص در امور بين المللی

 . ھاستستراتيژی

  

  :برگردانده شده از

  کستراتيژيآنالين ژورنال بنياد فرھنگ 

A Failing Empire: Russia and China's Military Strategy to Contain the US  

IERACCINIFEDERICO P25.09.2017 |   

-chinas-and-russia-empire-failing/2017/09/25/news/org.culture-strategic.www://https

html.us-contain-strategy-military  
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