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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Geo strategic  جيو ستراتژيک

 
   تی يری ميسان:نويسنده

  ٢٠١٢ جون ١٠مرکز مطالعات جھانی سازی 

  ی حميد محو:برگردان از

  ٢٠١٢ جون ١۴

  

  

  :سوريه 

  :شدار روسيهوھ

  نجامد جنگ جھانی بيبه جنگ سوريه ممکن است
 

روند بی ثبات سازی که می بايستی راه را به شکل قانونی برای مداخلۀ . بحران سوريه تغيير ماھيت داده است

 امکان مريکا با برداشتن نقاب، رسماً ا اياالت متحدۀ . باز کند، شکست خورده است– ناتو –تالنتيک انظامی پيمان 

يد شورای امنيت داشته باشد، ئه به سوريه بی آن که نيازی به تأا يعنی حملحمله به سوريه را مطرح کرده، و مشخص

ی فراموش شده است که روسيۀ والديمير ئ گو.و يعنی دقيقا ھمان شيوه ای که برای حمله به کوزووو به کار برد

  .لتسين نيستيپوتين، روسيۀ بوريس 
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  .  واشينگتن صادر کردشدار به سویومسکو پس از کسب اطمينان از پشتيبانی چين، دو ھ

جھان را در خطر جھانی شدن ) خليج فارس(تداوم نقض حقوق بين الملل توسط ناتو و شورای ھمکاری خليج 

  .منازعه قرار می دھد

 

، رئيس جمھور والديمير پوتين اعالم داشت که ضرورت  ٢٠١٢ جون ٩در بزرگداشت پيروزی عليه نازيسم، روز 

  .را برای فداکاری ھای تازه آماده کند روسيه خود تا می کندايجاب 

رئيس جمھور والديمير پوتين سومين نمايندگی خود را ضامن حق حاکميت کشورش در مقابله با تھديدات مستقيم 

مسکو بارھا توسعه طلبی ھای ناتو، ايجاد پايگاه نظامی در . اياالت متحده و ناتو عليه فدراسيون روسيه دانست

  . کرده استء و بی ثبات سازی سوريه را افشاای، تخريب ليبيمرزھا و گسترش سپر موشک

فردای پيروزی والديمير پوتين در انتخابات رياست جمھوری، از صنايع نظامی روسيه، نيروھای نظامی، و به 

  ). ١(ھمين گونه از ھم پيمانانش بازديد به عمل آورد
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   ۵٠سوخو 

  

 .ا به عنوان خط قرمزی انتخاب کند، که نبايد از آن پا فراتر نھاداو چنين بسيجی را راه اندازی کرد تا سوريه ر

واکی توسط رايش سّوم است، و تھاجم به و قابل مقايسه با تھاجم به چکوسل توسط ناتابرای پوتين، تھاجم به ليبي

  . نجاميد قابل مقايسه با تھاجم به لھستان است که به جنگ دّوم جھانی ا– اگر چنين موردی پيش بيايد –سوريه 

اختناق نه تنھا اشتباه است، بلکه در /تمام تعبيری که از رويدادھای شرق و داخل سوريه مطرح می گردد از انقالب

  .رابطه با مسائل اصلی کامال بی اھميت و بايد آن را در حد ارتباطات سادۀ سياسی تلقی کنيم

است، تالشی تازه برای درھم شکستن » هبازسازی خاورميانۀ گسترد«بحران سوريه پيش از ھمه مرحله ای از 

  ).٢(»جغرافيای سياسی گاز«، و نخستين جنگ »محور مقاومت«

آن چه که در رابطه با سوريه مطرح می باشد، موفقيت بشاراالسد در دموکراتيزاسيون نھادھائی نيست که به ادارۀ 

به تخريب آخرين رژيم مدنی منطقه نائل ) خليج فارس(او واگذار شده، و يا آيا رژيم ھای سلطنتی وھابی در خليج 
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آمده و رژيم اصول گرای مذھبی به جای آن راه اندازی خواھند کرد، بلکه موضوع اصلی اين است که خط فاصل و 

  ).٣(تالنتيک شمالی و سازمان ھمکاری شانگھای در کجا واقع شده استامرز بين جبھۀ سازمان پيمان 

در واقع، ماه ھای متمادی رسانه ھای غربی و . لۀ پيشين شگفت زده می شوندبرخی از خوانندگان ما از خواندن جم

عرب در خليج در طول و عرض شبانه روز در گوششان تکرار می کنند که بشاراالسد ديکتاتور است و به نفع 

  .اقليت علوی تالش می کند، و مخالفان مسلح طرفدار دموکراسی و پلوراليسم ھستند

بشاراالسد پی در پی به آرای . ادھا کافی خواھد که بازنمائی ھای دروغين را بی اعتبارسازديک نگاه ساده به رويد

تمام ديدبانان با يکديگر موافق ھستند رأی گيری به شيوۀ سالمی برگزار شده . شھرداری، رفراندم مراجعه کرده است

تعبير کردند و مخالفان » مسخره«درصد بوده است، در حالی که غربی ھا آن را  ۶٠ شرکت عمومی بالغ بر .است

مسلح نيز که از جانب آنھا پشتيبانی می شوند، در آن مکان ھائی که تحت کنترل داشتند، مانع شرکت  شھروندان در 

  .انتخابات شدند

ھم زمان، مخالفان مسلح نه تنھا عمليات خشونت آميزشان را عليه نيروھای امنيتی افزايش دادند، بلکه به شھروندان 

  .ام نمادھای فرھنگی و تعدد مذھبی نيز حمله کردندو تم

مخالفان مسلح  سنّی ھای مترقی را به قتل رساندند، و سپس به شکل پراکنده و ھر کجا که دستشان می رسيد علوی 

  .ھا و مسيحی ھا را نيز کشتند تا خانواده ھايشان را مجبور به فرار کنند

ولی  -آنھا تأسيس امارات اسالمی مستقل .  کليسا را آتش زدندمخالفان مسلح بيش از ھزار و پانصد مدرسه و

نفر را به جرم کفر محاکمه کرده به  ١۵٠ اعالم کردند و ايجاد دادگاه انقالبی بيش از ورا در بابا عمر -ناپايداری 

  .دست جالدانشان در معابر عمومی سر بريدند

بطن شورای ملی سوريه در تبعيد گردھم آمده و طرح و اين نمايش زار و مفلوک چند سياست باز گم گشته که در 

آزاد تنظيم می » سوريۀ«دموکراتيک ظاھری شان را بی ھيچ رابطه ای با واقعيت عينی کشور و جنايات ارتش 

  .کنند، ھرگز نمی تواند تا مدت بيشتری روی واقعيت پرده بکشد

ھمين اواخر به عنوان نمونه زبان زد بود، ناگھان عالوه بر اين، چه کسی باور می کند که رژيم مدنی سوريه که تا 

آزاد که مورد حمايت ديکتاتورھای وھابی خليج » سوريۀ«به ديکتاتور مذھبی تبديل می شود، در حالی که ارتش 

  ھستند و از فرامين مبلغين تکفيريست اطاعت می کنند به الگوی پلوراليسم دموکراتيک تبديل می شوند؟

ت متحده در مورد احتمال مداخلۀ بين المللی خارج از کادر حقوقی سازمان ملل متحد، به شيوه يادآوری مقامات اياال

فدراسيون روسيه که تا اين جا در موضع . ای که ناتو يوگوسالوی را تجزيه کرد، موجب نگرانی و خشم مسکو شد

ز ديدگاه ا وريت وضعيتاين تحول ستراتژيک به دليل ف. دفاعی به سر می برد، تصميم به ابتکار عمل گرفت

  ).۴(روسيه، و تحوالت مساعد در خود سوريه

 رابطی برای سوريه تشکيل شود که شامل تمام دولت ھای ھمسايه، قدرت ھای منطقه مسکو پيشنھاد کرد که گروه

 گو می شود که جايگزين روابط خصمانۀ فعلی است و  به طور کلی شامل يک اتاق گفت.ای و بين المللی خواھد بود

  .راه اندازی شده است» کنفرانس دوستان سوريه«که توسط غربی ھا به نام 

 که در واقع بازخوانی طرح ارائه شده توسط سرگئی –روسيه ھم چنان از طرح کوفی عنان پشتيبانی می کند 

شد،  روسيه اظھار تأسف می کند که اين طرح به کار بسته ن–الوروف در اتحاديۀ عرب است ولی با اندکی تفاوت 

سخن گويان به گفتۀ لوکاشويچ يکی از . ولی مخالفان مسلح را برای از سر گيری مبارزات مسلحانه متھم نمی داند

اگر چه ھر . آزاد يک سازمان غير قانونی است» سوريۀ«يدگاه حقوق بين الملل، ارتش وزارت امور خارجه، ازد
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ی دولت ھای عضو ناتو و کشورھای عضو پيمان تا سی سرباز سوری را به قتل می رساند، رسما از سو ٢٠روز 

  ).۵(ھمکاری خليج تأمين و ھدايت می شوند و بر ھمين اساس است که طرح کوفی عنان را نقض کرده اند

بر ] (سازمان پيمان امنيت جمعی[با اتخاذ وضعيت صلح طلبانه در مقابله با ناتوی جنگ طلب، والديمير پوتين از 

کاله «درخواست که )  ازمان فعال نظامی و چند منظوره در آسيای مرکز و قفقاز استس: اساس ويکيپديای فارسی 

ھم زمان، جدا سازی نيروھای متخاصم  و مبارزه عليه » کاله آبی ھا«علمکرد . در سوريه توسعه پيدا کنند» آبی ھا

عی اعالم کرد که نيکالئی بورديوزا، فرماندۀ کل سازمان پيمان امنيت جم. نيروھای خارجی در سوريه است

  ).۶( می توانند وارد عمل شوندنظامی آموزش ديده برای اين نوع مأموريت ھا در اختيار دارد که فوراً  ٢٠٠٠٠

نيرويش را برای مأموريت صلح آميز به خارج از سرزمين ] سازمان پيمان امنيت جمعی[برای نخستين بار است که 

ير کل سازمان ملل متحد، بان کيمون، تالش کرد اين ابتکار عمل ھيجان زده، دب. ھای شوروی سابق گسيل می دارد

  . و ناگھان خودش پيشنھاد کرد يک گروه رابط سازماندھی شود)بخوانيد ترور کند(را خنثی سازد 

 وزير امور ،]دوستان سوريه[ی در واشينگتن گروه کار پيرامون تحريمات تعيين شده در کنفرانس ئبا گردھمآ

  ).٧(ن پيشنھاد روسيه را رد کرد و طرح تغيير رژيم را مطرح ساخت کلينتيلریده ھخارجۀ اياالت متح

آنھا مشاھده کردند که بيش . زيسيون از اردوی پناھندگان سوری بازديد به عمل آوردودر ترکيه، نمايندگان پارلمان اپ

 عکس يک انبار هاز ھزار پناھنده در اردوگاه اصلی که توسط سازمان ملل متحد به ثبت رسيده بود، غايب ھستند و ب

نخست وزير رجب طيب اردوغان خواستند که کل از پارلمان اپوزيسيون در مجلس،  نمايندگان. اسلحه کشف کردند

نمايندگان بر اين عقيده ھستند که . ھندگان شبح ناک را که ناپديد شده اند تھيه کندمبلغ کمک ھای بشر دوستانه به پنا

اردوگاه پناھندگان در واقع . اردوگاه پناھندگان برای پوشش دادن به عمليات نظامی سّری به کار برده شده است

  . پشت جبھه استفاده می کنند آمده و از اين محل به عنوان پايگاهامبارزانی را پناه داده است که غالبا از ليبي

نمايندگان حدس می زنند که اين مبارزان احتماال ھمان گروھی ھستند که وارد منطقۀ حوله شده و آن کشتار بزرگ 

  .را مرتکب شدند

يد می کند، يعنی اتھاماتی که ئسفير روس در شورای امنيت را تأويتالی شورکين اين اطالعات اتھامات وارده توسط 

، يان مارتين از امکانات سازمان ملل متحد که به پناھندگان امون در ليبي - ، نمايندۀ مخصوص بان کیبر اساس آن

  ).٨(اختصاص داشته، برای انتقال مبارزان القاعده به ترکيه استفاده کرده است

 ءل، شورای علما به ابتکار عبدهللا اوّ .در عربستان سعودی، بين شاه عبدهللا و قبيلۀ سديری دوباره شکاف افتاده است

ولی در عين حال، شاھزاده فيصل، وزير امور .  اساس آن سوريه سرزمين جھاد نيستهفتوايی منتشر کردند که ب

  . مسلح کنند»علوی ھای غاصب«خارجه فراخوان داده است که مخالفان را عليه 

 کل سازمان ملل متحد و  مون دبير–در حالی که بان کی .  حوادث بسياری به وقوع پيوستجون ٧روز پنجشنبه 

ی عمومی سازمان ملل متحد انتقادات خود را به سوريه مطرح ئ اّول سازمان حقوق بشر در گردھمآناوی پيالی دبير

  .می کردند، مسکو دو موشک باليستيک قاره پيما پرتاب کرد
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  .اق بوده استموشک بوالوا، نامش از يک سالح قديمی اسالو گرفته شده که عصای مارشال نظاميان قز

ک را از يک پار» توپول«آزمايش يک ] فرماندھی نيروھای ستراتژيک روسيه[سرھنگ واديم کووال، سخن گوی 

ی در دريای مديترانه را ئتاب موشک بوالوا از روی زير دريايد کرد، ولی پرئموشکی نزديک دريای مازندران تأ

  .يد نکردئتأ
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 ميانه مشاھده شده است، از اسرائيل تا ارمنستان، و ھيچ سالح شناخته شده ای با اين وجود پرتاب در تمام خاور

  ).٩(وجود ندارد که بتواند چنين اثری در آسمان باقی بگذارد

به ) خليج فارس(مسکو برای جنگ جھانی آماده است، اگر ناتو و شورای ھمکاری خليج : پيغام کامال روشن است 

در طرح کوفی عنان مشخص شده پاسخ نگويند و ھم چنان در تشويق تروريسم الزامات بين المللی به شکلی که 

  .پافشاری کنند

به ھمان شکلی که . بر اساس اطالعات ما، اين ضربۀ ھشدار دھنده در ھمآھنگی با مقامات سوری انجام گرفته است

ار قدرت رئيس جمھور  تشويق کرد، فورا اعتبومسکو دمشق را برای برچيدن بساط امارات اسالمی در بابا عمر

يد شد، و به  محض اين که رئيس جمھور را در حذف گروه ھای ئتوسط رفراندم طبق قانون اساسی تأبشاراالسد 

  .مزدور ياری کرد که در شھرھای کشور حضور دارند، فورا پارلمان تازه و نخست وزير تازه مستقر شد

ی با تروريست ئبرای دفاع از شھروندان در روياروفرمان برای عبور از يک ستراتژی دفاعی به حرکت تھاجمی 

  .ھا صادر شد

 مبارزات روزھای آينده، سخت خواھد بود، .آزاد حمله کرد» سوريۀ«در نتيجه ارتش ملی به استحکامات ارتش 

  .مضافا بر اين که مزدوران به خمپاره، موشک ضد تانک و موشکھای زمين به ھوا مسلح شده اند

واشينگتن به .  پيشنھاد روسيه را برای شرکت در گروه رابط پذيرفت تنش، فرانسه فوراً برای کاھش بخشيدن به

ن، آقای ھوف به سھم  کلينتيلریو خالف گفتمان وزير امور خارجه، ھ. فوريت فردريک ھوف را به مسکو فرستاد

  .خود دعوت روسيه را پذيرفت

جود ندارد، و نه وقتی برای وراجی کردن روی ديگر وقتی برای تأسف خوردن روی گسترش مبارزات به لبنان و

ماھی که برای بی ثبات سازی سوريه ھزينه کرده اند، ناتو و شورای  ١۶از . امکان گسترش جنگ به تمام منطقه

  .نجامدين پس می تواند به جنگ جھانی  بيھمکاری خليج شرايط بن بستی را ايجاد کرده اند که از ا

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ جون ١١

Mondialisation.ca, Le 10 juin 2012 
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Notes 

 

[1] Agenda du président Poutine : 

 7 mai : investiture du président Vladimir Poutine 

 8 mai : nomination de Dmitry Medvedev comme Premier minister 

 9 mai : célébration de la victoire contre l’Allemagne nazie 

 10 mai : visite du complexe militaro industriel russe 

 11 mai : réception du président abkhaze 

 12 mai : réception du président sud-ossète 

 14-15 mai : rencontre informelle avec les chefs d’États de l’OTSC. 
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 18 mai : visite de l’institut de recherche de défense Cyclone 

 25 mai : revue des sous-marins atomiques 

 30 mai : réunion avec les principaux responsables de la Défense 

 31 mai : réunion du Conseil de sécurité russe 

 4-7 juin : visite en Chine, sommet de l’OCS 

 7 juin : visite au Kazakhstan durant le tir de missile Topol 

[2] « La Syrie, centre de la guerre du gaz au Proche-Orient », par Imad Fawzi Shueibi, 

Réseau Voltaire, 8 mai 2012. 

[3] « Moscou et la formation du Nouveau Système Mondial », par Imad Fawzi Shueibi, 

Traduction Marie-Ange Patrizio, Réseau Voltaire, 13 mars 2012. 

 جون ٢شبکۀ ولتر . نوشتۀ تی يری ميسان» واقعۀ حوله  نشانی از کاستی ھای اطالعاتی غرب در سوريه«)۴

 ٢٠١٢ جون ١٠ترجمه و منتشر شده در گاھنامۀ ھنر و مبارزه . ٢٠١٢

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/ 

[5] « Comment of Official Representative of the Ministry of Foreign Affairs of Russia 

A.K. Lukashevich on the Question of Interfax related to the statement made by 

Representative of so-called Free Syrian Army S.Al-Kurdi », Ministère russe des Affaires 

étrangères, 5 juin 2012. 

[6] « Syrie : Vladimir Poutine propose une Force de paix de l’OTSC », Réseau Voltaire, 3 

juin 2012. 

[7] « Friends of the Syrian People Sanctions Working Group », déclaration à la presse 

d’Hillary Clinton, Département d’État, 6 juin 2012. 

[8] « La Libye, les bandits-révolutionnaires et l’ONU », par Alexander Mezyaev, 

Traduction Julia, Strategic Culture Foundation (Russia), Réseau Voltaire, 17 avril 2012. 

[9] « 7 juin 2012 : la Russie manifeste sa supériorité balistique nucléaire 

intercontinentale », Réseau Voltaire, 8 juin 2012. 

روشنفکر فرانسوی، مدير و بنيانگذار شبکۀ ولتر و سخن گوی : تی يری ميسان 

  .شقاستاد روابط بين المللی در مرکز پزوھش ھای استراتژيک دم. محور صلح

 

  : يادداشت

ھميشه بايد يک نکته را درنظرداشت که روسيه ھم به مانند ساير کشورھای امپرياليستی 

بدان معنا که ھرگاه منافع آنھا ايجاب نمايد، . به دنبال تأمين منافع خود گام می گذارد

  .روسيه را به ھمان قيمتی خواھند فروخت که قبالً صدام و يا قذافی را فروخته اند

 AA-AA پورتالادارۀ


