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  ارتش روسيه وارد کارزار سوريه شد
L’armée russe commence à s’engager en Syrie  

ارتش روسيه عليه تروريسم در سوريه وارد کارزار : در حال حاضر تحوالت شگرفی در شامات در شرف تکوين است

با آگاھی به اين امر که از دوران فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، روسيه در صحنۀ بين المللی . می شود

ت روسی و سوری برای تحويل أ می گذارد و برای شروع يک ھيحضور نداشته است، ولی اکنون با احتياط پا در ميدان

البته تمام اين اقدامات کمابيش در ھماھنگی با کاخ سفيد صورت . سالح و اطالعات و گسيل مستشار ايجاد کرده است

 .گرفته است

 ٢٠١۵ت گس ا٢۴ /) سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر 

 

 ستاد فرماندھی نيروھای مسلح فدراسيون هرستان، فرماند اھل تاتاValériGuérassimovژنرال والری گراسيموف 

عالوه بر اين، او نظاميان روسی را که در . خوبی می شناسده روسيه و معاون وزير دفاع است و اسالم را نيز ب

چچنی - چچنی مرتکب جرم و جنايت شده بودند سرکوب کرد و عليه جھاد طلبان امارات اسالمی در ايشکری

 .يدپيروزمندانه جنگ
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ی عليه امارات اسالمی که شامل عربستان سعودی، سوريه و ترکيه بود شرکت داشت ئ اتحاد منطقه مذاکراتروسيه در 

در واقع آنکارا تصميم گرفت مناسباتش را با . ژی اش را تغيير دھديولی به دليل تغيير جھت ترکيه مجبور شد سترات

 و عالوه بر  را منحل اعالم کرد Turkish Stream» يش استريمترک«روسيه قطع کند و بی ھيچ دليل موجھی قرارداد 

ترکيه در عين ). ١(اين با اوکراين يک بريگاد اسالمی بين المللی تشکيل داده که ھدف آن بی ثبات سازی کريمه است

سالمی  مدافع خلق ناميده شده اند، به امارات اقطعاتحال عليه کردھای حزب کارگران کردستان و کردھای سوری که 

  .کمک کرده است) داعش(

نرال جان آلن که در کنار رجب طيب اردوخان موضع گرفت و برای امارات اسالمی در جبه ھمين گونه، پس از مانور 

طور مشخص، ه ب. ژی اش را تغيير دھدي، کاخ سفيد نيز مجبور شد سترات)٢(شمال سوريه منطقۀ حفاظتی ايجاد کرد 

  :ھنگ شدندمسکو و واشنگتن با يکديگر ھمآ

  برچيدن موشک ھای پاتريوت مستقر در ترکيه) ١

  ت نظامی روسی و سوریأايجاد ھي) ٢

  

  پايان منطقۀ ممنوعۀ پرواز

 در ترکيه مستقر کرده بود تا مانع گسترش نيروی ھوائی سوريه در ٢٠١٣ جنوریناتو موشک ھای پاتريوت را از 

از . موفق به تصرف شمال کشورشدند) القاعده( النصره ةھبر اين اساس بود که جھاد طلبان جب. مناطق مرزی شود

ً با ناممکن شدن پرواز بر فراز اين منطقه برای شکاری ھای سوری، متعاقبا به اشغال امارات اسالمی ٢٠١۴تابستان 

  .درآمد

برای نجات به ھمين علت، در نبرد کوبانی، نيروی ھوائی ارتش سوريه نمی توانست امارات اسالمی را بمباران کند و 

 کيلومتر باقی مانده تا شھر را ٣٠از آنجائی که ارتش سوريه نمی توانست . شھر مجبور شد از راه زمينی نفوذ کند

 مدافع خلق را به عنوان بخشی مستقل از دمشق معرفی کردند، در حالی که قطعۀبپيمايد، رسانه ھای آتالنتيست نيروھای 

  .بود و به سربازان آنھا نيز حقوق پرداخت می کردجمھوری عرب سوريه به آنھا اسلحه داده 

ً ھا بعدا بازبينی و راکتاين . لمانی و اسپانيائی استالمان و ھلند مستقر شد، امروز ا توسط ء ھای پاتريوت ابتداراکت

  .مدرنيزه شد و سپس در ليتوانی در مرز روسيه استقرار يافت

 

  ورود ارتش روسيه به کارزار سوريه

ت أ منازعات سوريه، روسيه از شرکت در عمليات نظامی امتناع کرده بود، ولی امروز برای تشکيل  ھيگرچه از آغاز

می شناسيم » بھار عرب«با اين وجود، ناتو تمام رويدادھائی را که به نام . نظامی روسيه و سوريه اقدام کرده است

ھای جھاد طلب خارجی و ھمکاران ليبيائی و سازماندھی کرده بود، از جمله جنگ عليه سوريه و ھمآھنگ سازی گروه 

تدارک ديده شد و از آغاز ) ٣(جنگ عليه سوريه در پايگاه ازمير در ترکيه . شھرت دارند» شورشی«نام به سوری که 

  . کشور عضو پيمان آتالنتيک تبديل گرديد٢٨به ستاد فرماندھی مرکزی نيروی زمينی 

 تحويل داده شده ٣١ گورويچ ميگ - فروند ميکويان۶. ه دمشق آمده اندطی چند ھفتۀ گذشته، تعدادی مشاور نظامی ب

 خريداری کرده بود، ولی اين ٢٠٠٧سوريه اين ھواپيماھا را در سال . اين ھواپيما بھترين رھگير جھان است. است

فظ نظم به کار تحويل اين سالح ھا به مفاد تحريم اسلحه برخورد نمی کند زيرا برای ح. قرارداد به مانع برخورد کرد

ّبرده نمی شود، بلکه تنھا برای دفاع ملی به کار خواھد رفت، يعنی در شرايط حاضر در مقابله با مداخالت اسرائيل و 
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اين دو دولت به بھانه ھای مختلف طی جنگ بارھا برای پشتيبانی از جھاد طلبان وقتی که در تنگنا قرار گرفته . ترکيه

  .بودند مداخله کردند

 ارتش اسرائيل مرکز پژوھش ھای نظامی جمرايا را به بھانۀ تخريب سالح ھائی که به قصد ٢٠١٣ وریجن ٣٠در 

ی ناتو ئدر واقع يک چمدان اطالعاتی از داده ھای ماھواره .  بمباران کرد،ارسال به حزب هللا در آنجا انبار شده بود

توسط ارتش عرب سوريه به غنيمت گرفته شده بود و ھدف بمباران نيز از بين بردن اين اطالعات پيش از کشف رمز 

 و کل عمليات تحت نظارت  عمليات توسط نيروی ھوائی اسرائيل در ھمکاری با ارتش آزاد سوريه ھدايت شد). ۴(بود 

  . ناتو انجام گرفتافسران لژيون خارجی فرانسه و ستاد فرماندھی مرکزی

چنين تصميمی که پنج . ی به سوريه منتقل می کندئھم زمان، برای نخستين بار است که ارتش روسيه تصاوير ماھواره 

ًدر واقع، تا کنون جھاد طلبان غالبا به يمن . سال در حال انتظار به سر می برد وضعيت نظامی را دگرگون خواھد کرد

گر . داد از چنگ ارتش عرب سوريه می گريختند زمان واقعی در اختيارشان قرار میی که ناتو در ئتصاوير ماھواره 

ھنوز از چنين ) القاعده( النصره ةچه از سه ماه پيش گويا که ناتو ديگر به امارات اسالمی اطالعات نمی دھد و تنھا جبھ

 .امتيازی برخوردار می باشد

ده اند و درپی امکان گسترش مداخلۀ بين المللی به ھدايت مشاوران نظامی روسيه اطالعات حجيمی را گردآوری کر

 و بايد گزارشی به کرملين بفرستند که در عين حال بررسی امکان عمليات نظامی روسيه در  سازمان ملل متحد ھستند

مبر در دوشنبه  سپت١۵سازمان پيمان امنيت جمعی در . چھار چوب سازمان پيمان امنيت جمعی را نيز پيشبينی کند

 در ٢٠١٢ جونگسترش سازمان پيمان امنيت جمعی پيش از اين در . پايتخت تاجيکستان گردھمآئی تشکيل خواھد داد

در واقع اين پيمان نظامی شامل سه کشور با جمعيت مسلمان ). ۵(پيشبينی شده بود » ١و يگردھمآئی ژن« تدارکات 

 تر از دارند مناسب عليه تروريست ھائی که داعيۀ اسالم است، يعنی قزاقستان، قرقيزستان و تاجيکستان که برای مبارزه

با اين وجود در آن دوران اين سازمان ھنوز توافق سازمان ملل متحد را برای عمليات حفاظت . نظر می رسنده روسيه ب

ه به  حل شد و می تواند حتی در مورد افغانستان و سوري٢٠١٢مبر  سپت٢٨اين مشکل در . دست نياورده بوده از صلح ب

  ). ۶(کار بسته شود 

  

   بين کرملين و کاخ سفيداری ھاحدود ھمک

 پيش از آن که عليه —ھمکاری ھا بين کرملين و کاخ سفيد ھر چه باشد، روسيه خواھان پاکسازی جھاد طلبان است 

 منازعات  در حالی که اياالت متحده خواھان حفظ برخی از آنھا برای به کار بستن مجددشان در—روسيه اقدام کنند 

  .ديگر می باشد، ھمان گونه که در افغانستان، بوسنی ھرزگوين، چچنی و کوزووو اين شيوه به کار بسته شد

را تشکيل » دولت کريمه در تبعيد«منتقل شده و ) در اوکراين(  Khersonاز ھم اکنون چند عنصر داعشی به خرسون

  .داده اند

واشنگتن خشنود خواھد شد که روسيه .  اياالت متحده يک دام است ھای پاتريوت از سویراکتروشن است که برچيدن 

به ھمين علت خرس روسی با . موجب کاھش جمعيت جھاد طلبان شود، ولی از ورود به سوريه خشنود نخواھد بود
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