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 ژی غرب و تفوق اسد در سوريهيشکست سترات
. کست مواجه شده اندغرب و کشور ھای متکی به واشنگتن در شرق ميانه در از پا دراوردن بشر اسد در حال کنونی به ش

اسد توانست در مقابل غرب و عمال داخلی و .  بارزی در روش غرب نسبت به بحران سوريه  مشاھده می نمائيمما تغييرات

البته تا زمان انھدام کامل نيرو ھای متکی به اجانب، اسد راه . ستادگی نمايد و موفقانه مخالفان را منزوی سازديمنطقه ئی آن ا

يونش يک رتواند برای نظام اسد و حوا دارد، الکن عقب نشينی غرب خصوصاٌ امريکا از مواضع قبلی میدرازی در پيش 

ئی با مخالفان در رواين فقط قدرت نظامی کوچک سوريه نيست که سبب گرديده نظام اسد در رويا. نوع پيروزی تلقی گردد

اھم آھنگی ميان  قدرت ھای بين المللی و عربی و تحليلگران امور سوريه معتقدند که تشتت و ن.  موقف بھتری قرار گيرد

. مخالفان سوريه باعث  شده است که بشر اسد با مھارت از پراگندگی جھانی و مخالفان داخلی طور چشمگيری بھره جويد

ژی غرب و کشور ھای عرب يدرين مضمون، سعی می نمايم داليل موفقيت نسبی اسد و ناکامی مخالفان و شکست سترات

  .  در موفقيت نسبی اسد قابل تأمل استتاز نظر گاه اينجانب، شش عل. يت  امريکا را مورد ارزيابی قرار دھممورد حما

کشور ھای  روسيه، ايران، چين، . اسد در سطح جھانی حاميانی  دارد که در مواقع خطير از سوريه حمايت می نمايند :اول

ھمچنان دولت ضعيف عراق و گروه حزب هللا لبنان بدون تعلل حمايت . ھند و ونزيوئال پشتيبان سوريه  در سطح جھانی اند

ين کشور ھا عمال خود را در سوريه نفرستاده اند تا مانند مزدوران غرب االکن ھيچ يک از. خود را از اسد اعالم داشته اند

ه ھای شورای امنيت را اما روسيه و چين بار ھا قطعنام. ، ازينرو شھرت اسد و نظامش صدمه نديده استوارد جنگ گردند

 ملل متحد در ۀنمايند.  شود، رد نموده و جلو حمالت امريکا و انھدام نظام اسد را گرفته اند که از جانب غرب حمايت می

.  بشر اسد بايد جزئی از راه ھای حل برای بحران سياسی سوريه باشددھد که  نظر میامور سوريه به اسم دی ميستورا حال 

بدون ترديد که ميستورا از خود حرف نمی .  کند ه ملل متحد  ناکامی غرب و موفقيت اسد را تداعی میاين اظھاريۀ نمايند

نقش بی رقيب  امريکا . دارد که  داليل و علل مھمی را در عقب خود دارد زند، بلکه نظرات قدرت ھای جھانی را ارائه می

اين يک خبر عادی . شود ئيد و رد امريکا صادر نمیأدون تدر ملل متحد غير قابل انکار است و ھيچ نظر مھم در ملل متحد ب

 اش تا هکه يک فردی مانند اسد خالف آرزوی امريکا و متحدينش در شرق ميانه برای  حفظ و تحکيم سلط نيست وقتی
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کند، اکنون از سوی عاليترين مرجع جھانی از او برای ثبات سوريه و رفع  آخرين رمق حيات می جنگد و مقاومت می

روش ھشيارانۀ اسد در داخل و ديپلماسی زيرکانه اش در سطح جھانی به آن معنا است که . شود  و تشنج دعوت میبحران

  طرح اسد در شکست  مخالفانش کم و بيش مثمر ثمر بوده  است؟

ريه وحدت نيروھای نظامی سو.  به اسد اعالم داشته است کالً  اردوی کوچک اما با انضباط سوريه سرسپردگی خود را :دوم

اردوی سوريه متشکل از علوی ھا، . و اطاعت آنھا از رھبران علوی، نظام اسد را از خطر سقوط آنی نجات بخشيده است

دروز ھا، بورژوازی سنی، مسيحان و ساير اقليت ھا است که در صورت شکست نظام اسد، نابودی خود را در افق مشاھده 

رھبری اردوی سوريه در دست اقليت علوی است که ھم نژاد و ھم کيش . ندستاده ايمی کنند، لذا با تمام قوت پشت سر اسد ا

ھمچنان کمک ھای لوژيستيکی و استخباراتی متخصصين  روسی و ايرانی که سالح و مھمات و اطالعات . فاميل اسد اند

فان ياری داده و به تداوم کافی در اختيار آنھا قرار می دھند و مساعدت نظامی حزب هللا لبنان، اسد را در روياروئی با مخال

در جريان چھار سال جنگ داخلی، توانائی رزمی و مھمات اردوی سوريه که برای مقابله با . نظامش کمک شده اند

روسيه و ايران . گرفت، به تحليل رفته که اين يک حادثۀ مسرت آور برای اسرائيل بوده است  میتجاوزات اسرائيل آمادگی

 از دست رفتۀ سوريه را جبران نمايند، اما جريان جنگ و خرابی راه ھا ارسال کمک را بطی ساخته سعی می نمايند سالح

که  اردوی سوريه با روحيۀ عالی و متکی به نفس برای حمايت کشور و حفظ حاکميت ملی سوريه می جنگند در حالی. است

  .  گروه ھای مخالف مزدور اجانب برای انھدام سوريه کمر بسته اند

دستگاه استخباراتی اسد در .   نظام اسد توانسته در جنگ استخباراتی عليه  گروه ھای مخالف دست باال داشته باشد:سوم

گی و از ھم گسيختگی نيرو ھای چند پارچ.   بخشيده استدتشداخل گروه مخالف رخنه نموده و تضاد ھای درونی آنھا را 

باراتی، نظام  اسد را توانائی بيشتری بخشيده تا در ميدان کارزار ابتکار ثريت فعاليت استخؤمخالف وابسته به اجانب و و م

وابستگی مخالفان  به کشورھای مختلف که ھر يک منافع خاص خود را در جنگ داخلی سوريه تعقيب . را از مخالفان بربايد

ا را منحيث دست نشاندگان اجانب می نمايند، قوت آنھا را  در نبرد عليه اردوی سرسپردۀ اسد تقليل بخشيده و حيثيت  آنھ

قطر، ترکيه، عربستان، اردن، برتانيه ، فرانسه،  امريکا،  ھر يک از گروه خاصی در جنگ سوريه .  صدمه زده است

  . حمايت می نمايند که تصادم منافع را ميان مخالفان اسد خلق نموده و ضعف نظامی و لوژيستکی آنھا را آشکار ساخته است

قدرت ھائی که مخالفان اسد را در نابودی .   نظام اسد توانست جنگ عليه خود را به جنگ ضد تروريسم تبديل کند:چھارم

تقالئی  که در . دادند، اکنون مسير جنگ را عليه داعش تغيير داده و در يک صف با اسد قرار گرفته اند سوريه ياری می

نقاطی که . به دعوت از او برای درھم کوبيدن تروريسم مبدل گشته استگذشته برای سرنگونی نظام  اسد می شد، اکنون 

است، حاال در دست داعش خ آنھا طيارات جنگندۀ سوريه بر میقبالٌ مخالفان اسد خواستار بمباران آن جا ھا بودند که از 

ارجی حامی مخالفان اسد ھمکاری نيرو ھای سوريه با نيرو ھای خ. است که زير بمباران  حمالت ھوائی  غرب قرار دارند

مھارت سياسی و نظامی اسد او را به يک رھبر پيروزمند در منطقه تبارز داده و از . در درھم کوبيدن داعش آغاز شده است

ً احتمال رسيدن ژيست ماھر با احساس يشخص اسد مانند يک سترات.   نجات يافته است  به سرنوشت صدام و قذافی عجالتا

شتگی درنزد مردمش عرض اندام نموده و روی ھمين دليل قادر خواھد شد که  دوران رياست ميھن دوستی و از خود گذ

  .  که يک حادثۀ غير مترقبه برايش اتفاق بيفتد  بدون مانع به پايان برساند، مگر اين٢٠٢١جمھوری خود را تا سال 
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برخورد منافع بين  عربستان . افته است رقابت و درگيری در داخل فرقۀ سنی مذھبان حامی مخالفان اسد نيز گسترش ي:پنجم

و مصر، بين  عربستان و امارات، بين ترکيه و عربستان و قطر فضای سياسی و نظامی سوريه را به نفع اسد تغيير داده 

که نظرات مشترک  اردن با نظام اسد به ارتباط  تروريسم اين دو کشور را در صف واحد مبارزاتی  جای تعجب اين.  است

مغلقيت حوادث در سوريه و منطقه و نا ھم آھنگی نظامی  ميان کشور ھای عربی تابع غرب در مقابله با .  استقرار داده

بدون . اسد، واشگتن، پاريس و لندن را در حال گيچی قرار داده و به نظام درھم کوبيدۀ علوی اسد جان تازه ای بخشيده است

د، اما نظام  اسد تا حال  ظرفيت مبارزاتی خود را  برای عقيم ساختن نيرو ترديد که مخالفان اسد به موفقيت ھائی نايل شده ان

ژی اسد در يتاکتيک و سترات. طور قابل توجه ھم افزايش داده استه ھای متکی به اجانب نه تنھا از دست نداده،  بلکه ب

 اخته اما خطر آن کامالً بحران تحميلی سوريه، در مجموع توطئه ھای غرب را در سرنگونی نظامش تا اندازه ای خنثی س

  .  ع نشده استرف

 نظام اسد توانست موفقانه بحران سوريه را صادر کند و کشور ھای  جنگ افروز و حامی مخالفان را در مضيقۀ :ششم

صدور بحران سوريه به کشور ھای ھمسايه بر مبنای تعلقات نژادی و مذھبی، امنيت . بزرگ سياسی و امنيتی قرار دھد

شورشيانی که با نظام  اسد در . ن و عراق را به مخاطره افگنده و غرب را از عواقب آن در ھراس انداخته  استترکيه، ارد

اين قبايل مدت ھاست که  با . جنوب شرقی سوريه می جنگند، با قبايل سنی در غرب عراق تعلقات خونی و نژادی دارند

.  ق در اريکۀ قدرت نشست، در کشمکش خونين قرار دارندرژيم  شيعه مذھب  بغداد که بعد از تجاوز امريکا به عرا

ژی ياين سترات. ھمچنان اسد با اعطای خود مختاری به کرد ھای سوريه، درد سر بزرگی برای ترکيه خلق نموده است

عيت ترکيه با واق. رسد زيرکانۀ اسد، ترکيه را در يک دو راھی خطرناکی پرتاب نموده که گريز از آن کار ساده به نظر نمی

ترکيه متوجه شده است که  در پھلوی  معضلۀ کرد ھا،  حمايت از مخالفان . علويان ترکيه: شده است ھم مواجه ديگری

ھمچنان ورود پناه . شود سوريه باعث قھر و غضب علويان  ترکيه خواھد شد که نفوس شان به نيم ميليون نفر بالغ می

 خود از  لوژيستيکی ناشی از آن، باعث شده که اين دو کشور در حمايتگزينان سوری به ترکيه و اردن  و نتايج امنيتی و

وسعت و صدور بحران سوريه، طرح غرب را در انھدام نظام اسد بی اعتبار جلوه داده  و . نديشندمخالفان سوريه دوبار بي

  .اسد  را در موضع بھتری در تقابل با  مخالفان قرار داده است

نظام خود کامۀ  اسد با . ژيک در سطح جھانی  و منطقه ئی ادامه خواھد يافتيستراترقابت ھای بن بست در سوريه به دليل 

ژی سنجيده  ھمراه با  اشتباھات سياسی و نظامی مخالفان وابسته به اجانب تا کنون توانسته است يطرح تاکتيک و سترات

توان با جنگ وستيز و  زنده است که چطور میبحران لبنان برای اسد يک درس آمو. حيات خونبار خود  را تداوم  ببخشد

که تغييرات عمده ای در صحنۀ سياسی جھان  تا زمانی. بحران ھميشگی به حيات سياسی پر از خطر ادامه داد و بقاء کرد

نظام خود کامۀ اسد بايد بداند که ھنوز از خطر سقوط نجات نيافته و . پديد نيايد، بحران سوريه به زودی رفع نخواھد شد

رود که اسد بتواند در آن به  بنابران، شرايط جھانی آنقدر به مفاد سوريه پيش نمی. ثير گذار ناپديد نشده اندألفه ھای تؤم

اسد بايد تغييرات کيفيتی در نظام خود وارد کند  و از خود کامگی به يک نظام ھمه جانبه عوض شود  وھمه . آسانی شنا کند

اسد بايد حقوق انسانی ھمه  افراد را محترم شمارد و زمنيه . مع بزرگ ملی بپذيردطبقات و اقشار کشور خود را در يک مج

 مردم ۀاسد بايد از رئيس جمھور علويان به رئيس جمھور ھم. را برای رشد فکری و مادی کليه اتباع کشور مھيا گرداند
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ايد اسد بتواند از اضمحالل کشورش آنگاه ش. سوريه مبدل شود و ھويت محلی و قبيله ئی خود را به ھويت ملی تغيير دھد

  .    جلوگيری نمايد و از  سرنوشت مرگبار صدام و قذافی فرار کند

  

   

  

 


