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 ٢٠١۵ سپتمبر ١۴
  

  برای گسترش نظامی روسيه تدارکات
  در سوريه ادامه دارد

La préparation du déploiement militaire russe se poursuit en Syrie  

مخالفان توافقات بين اياالت متحده و ايران، در عين حال اردوئی عليه روسيه راه اندازی کرده و اين کشور را متھم 

در واقع، با و يا . دانسته اند که با مداخلۀ نظامی مانند آنچه در مورد کريمه روی داد در پی ضميمه سازی سوريه است

بدون واشنگتن، روسيه قطعنامه ھای سازمان ملل متحد را به کار می بندد و در پی تدارک عمليات نظامی عليه جھاد 

از سوی ديگر از ھم اکنون کاخ سفيد عمليات مشترکی به اتفاق ھم پيمانان بين المللی و سوريه سازماندھی . طلبان است

سه نيز در پی جائی برای خودش می باشد ولی ھنوز به تخريب در اين قطاری که به حرکت افتاده، فران. کرده است

 .توافقات اياالت متحده و ايران اميدوار است

  ٢٠١۵مبر  سپت١۴ /) سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر 

 

 

ّ، رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين نيت خود را ٢٠١۵ سپتمبر ۴در حاشيۀ مجمع اقتصادی والديووستوک، روز 

 .جھاد طلبان در سوريه تأئيد کردبرای مداخلۀ عليه 
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. پی گيری تدارکات و آماده سازی گسترش نظامی روسيه در سوريه موجب تحريک و عصبانيت غربی ھا شده است

ت نظامی مشترک سوريه و أمنتشر کردم، دربارۀ ايجاد ھي) ١(گزارشی که من در ھفته نامۀ خودم در روزنامۀ الوطن 

 ای روسی، ورود کارشناسان نظامی روسيه و تحويل سالح ھای پيشرفته تر، سرانجام روسيه، انتقال اطالعات ماھواره

د کردند موجب سر و صدای ئينيز موارد منتشر شده را تأ) ٣ ( DebkaFileو ) ٢ ( Ynetوقتی  سايت ھای اسرائيلی 

  ).۴(قيه را نيز اضافه کردم ًبعدا، من به موارد ياد شده، مدرنيزاسيون و توسعۀ فرودگاه الذ. زيادی در رسانه ھا شد

 نگاران اسرائيلی پس از تحريف واقعيت، ماجرا را به گونه ای جلوه دادند که گوئی روسيه می هبا اين وجود، روزنام

برخی از . خواھد نيروی ھوائی و پياده نظام خود را برای دفاع از دولت در حال سقوط سوريه وارد کارزار سازد

 مين بريگاد نيروی دريائی روسيه ضميمه سازی نظامی سوريه را ٨١٠ه و نوشتند که با گسيل منتقدان از کريمه ياد کرد

  ). ۵(نيز می توانيم يکی از احتماالتی تلقی کنيم که در شرف تکوين است 

  ويدئو

https://www.youtube.com/watch?v=o91gfb8CV_w 

چندين تلويزيون آتالنتيست يک ويدئو از صحنۀ يک  نبرد در الذقيه منتشر کردند که طی آن افسران ارتش عرب 

  . سوريه به زبان روسی حرف می زنند

، تحليل صدای جنگ افزارھا نشان می دھد که صداھا متعلق به يگان Yuri Artamonovبه گفتۀ يوری آرتامونوف 

از مدت ھا پيش ما اعالم کرده بوديم ). ٦(، بلکه صدای جھاد طلبانی است که در حال جنگ ھستندھای سوری نيست

  .که افسران داعش از طريق تالکی والکی به زبان ھای ترکی و روسی حرف می زنند

  

 بين دولت و مذاکرهزيرا فدراسيون روسيه با سازماندھی ميز گرد . روشن است که چنين موضوعی واقعيت ندارد

 ھمچنان در پی راه حل سياسی برای منازعات داخلی سوريه ٢٠١٢ جون ٣٠و يمخالفانش و با اجرائی ساختن بيانيۀ ژن

  ).٧(می باشد 

ھم زمان، با پاسخ گوئی به فراخوان جمھوری عرب سوريه در چھارچوب قطعنامه ھای مھم شورای امنيت، فدراسيون 

توسط اياالت متحده عليه داعش ھدايت می شود و برآن است تا عمليات روسيه در پی تداوم الگوی اتحاديه ای است که 

  .ويژۀ خود را عليه جھاد طلبان راه اندازی کند

ت  از اين گس ا٢٨را طی مسافرتش به مسکو در  Michael Ratneyروسيه نمايندۀ اياالت متحده ميکائل راتنی 

). ٩(با ارتش اياالت متحده در مقابله عليه داعش شدًسرگئی الوروف رسما خواھان ھمآھنگی ). ٨(موضوع مطلع ساخت

در مورد سوريه، شکافی . ناک می کندفبيوس را بيم/ژوپه/فلتمن/آلن/ئوسو اين ھمان موضوعی است که گروه پترا

و ھمان گونه که ھميشه در چنين مواردی وجود دارد، با گذشت . ی وجود داردئعميق بين واقعيت و تخيالت رسانه 

د کنندگان تبليغات ھستند که در اسارت دروغ پردازی ھايشان به سر می برند و به مسموميت ھای ناشی از زمان، تولي

  .دروغ ھای خودشان محصور می شوند

داعش نيست بلکه می خواھد تمام جھاد طلبانی را که زير پرچم امارات اسالمی، » کاھش«ھدف فدراسيون روسيه 

از ھمين رو ھمه دريافتند که ھيچ گروه مسلح ضد دولتی که . ری را از بين ببردالقاعده، جبھۀ اسالمی يا سازمان ديگ

سوری ھائی که در آغاز جنگ به مبارزان  خارجی پيوسته بودند به واسطۀ چندين توافق . جھاد طلب نباشد وجود ندارد

  . جھادطلبان باقی مانده اندنامۀ دولتی از سه سال پيش تا کنون يا به جمھوری بازگشته اند و يا در اتحاد با اھداف

  

  اشتباه کامل در سنجش ھا
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غربی ھا با بستن سفارت خانه ھايشان در سوريه خودشان را از تحليل وقايع داخلی کشور محروم کردند، و در نتيجه 

مرتکب اشتباھات بی شماری در ارزيابی رويدادھا شدند و عالوه بر اين از تحوالت جامعۀ سوريه طی چھار سال جنگ 

  .بی اطالع ماندند

ًتقريبا تمام شھروندان . ً بايد دانست که مطمئنا در سوريه اختالفات سياسی وجود دارد ولی جنگ داخلی وجود نداردءابتدا

  .پشت رئيس جمھور سوريه بشار اسد عليه تجاوز خارجی که حيات مدنی شامات را به مخاطره انداخته موضع گرفته اند

ل نمی کند و به زودی سرنگون وسرزمين سوريه را کنتر% ٢٠ زده اند که رژيم بيش از رسانه ھای آتالنتيست تخمين

ولی اشتباه اين ارزيابی از اين جھت است که بخش قابل زيست سوريه نسبت به وسعت بيابان ھا محدودتر . خواھد شد

ين ھمه چشم طمع به آن دوخته اند جمھوری دفاع از ساکنان سوريه را نسبت به بيابان ھا با منابع گاز و نفتی که ا. است

مردم به دليل جنگ مجبور به ترک ديار و پناھندۀ کشورھای % ٢٠از ديدگاه دولت سوريه، . را ترجيح داده است

مردم در مناطق وسيعی به سر می برند که ھنوز تحت % ۵تحت حمايت جمھوری و حداکثر % ٧۵خارجی شدند، 

  .ل جھادطلبان استوکنتر

ر کرده و چنين باوری ييباور داشتند، امروز وضعيت تغ» بھار عرب« بسياری به اسطورۀ تخيلی ٢٠١١اگر در سال 

طرح وزارت امور خارجۀ اياالت متحده برای به قدرت رساندن اخوان المسلمين در تمام جھان عرب سر و . ندارند

 ٢٠١٢ جوالیدر » فشان دمشقآتش «از عمليات . تجربۀ مصر به شاخص مؤثری تبديل شد. صدای بسياری به پا کرد

موضوع اصلی ديگر پشتيبانی از حزب بعث و يا مخالفت با آن نيست، بلکه . جنگ در سوريه جنگ جھاد طلبان است

جھاد طلبان از الگوی جامعۀ مذھبی دفاع می کنند که در آن چند . موضوع طرفداری از مدرنيته و يا مخالفت با آن است

 بود و زنان مجبور خواھند بود با پوشش اسالمی و تنھا به ھمراھی مرد خانواده بيرون ھمسری برای مردان آزاد خواھد

بيايند، ھمجنس گرايان به مرگ محکوم خواھند بود و تنھا اسالم از نوع وھابی مجاز و رسميت خواھد داشت و برای 

غال جھاد طلبان را پذيرفته مردم زندگی در مناطق تحت اش% ۵جای شگفتی است که تنھا . ھمگان اجباری خواھد بود

  ).١٠(و پوچ و عبث خواھد بود که تصور کنيم که به تعداد آنھا افزوده خواھد شد . اند

که خودشان به وجود آوردند و خودشان نيز آن را از بين بردند، رابطۀ شان » بھار عرب«غربی ھا با تکيه به اسطورۀ 

 که از جنبش دموکراتيک مخالف رئيس جمھور اسد پشتيبانی می غربی ھا مدعی می شوند. با واقعيت دچار اختالل شد

نظر می رسد، نه تنھا دموکرات ھا از رئيس ه ولی عالوه بر دوران جنگ که دموکراسی موضوع لوکسی ب. کنند

  .جمھور اسد عليه جھاد طلبان دفاع می کنند بلکه او را به عنوان بھترين  قھرمان  خودشان بازشناسی کرده اند

تخاب اکيد گزارشات از منبع ديدبان حقوق بشر سوريه، در واقع رسانه ھای غربی مسموميت خودشان  و افکار با ان

ديدبان حقوق بشر سوريه يک سازمان يا انجمن بی طرف نيست بلکه ارگان تبليغاتی اخوان . عمومی را انتخاب کردند

تمام رھبران آنھا از اعضای . المسلمين نيز ماتريس گروه ھای جھاد طلب است و خود اين انجمن اخوان  المسلمين است

امروز غربی ھا نتايج چھار سال تبليغات . قديمی و عضو اخوان المسلمين ھستند، از ايمان الظواھری تا زھران علوش

  .را می پردازند

  

  در مورد فرانسه

لح فرانسه اجازه داده است تا بر فراز خاک سوريه برای رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند اعالم کرد که به نيروھای مس

  .جمع آوری اطالعات در مورد داعش پرواز کنند تا به شکل مابعدی سازمان ھای جھاد طلب را بمباران کنند

در واقع، فرانسوآ ھوالند اعتراف می کند که مبارزۀ مؤثر عليه . ولی در اين اعالميه حرکت نا اميدانه ای ديده می شود

ًولی اين دليل و برھان مشخصا ھمان دليل و برھانی . اعش ممکن نيست، و داعش را تنھا در عراق بمباران می کندد
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به ھمين گونه، .  برای متقاعد ساختن او مطرح کرد و فرانسوآ ھوالند آن را نپذيرفت٢٠١۴است که اوباما در سال 

 به پا کردند در حالی که طوفان شن با شدت کم نظيری مبر شروع شد سپت٨ی برای عمليات ھوائی که در ھياھوی زياد

  .در خاورميانه می وزيد و سامانه ھای ھدايت الکترونيک مختل شده بود و در نتيجه پرواز ھواپيماھا ممکن نبود

به ويژه، بد جنسی کم نظيری بود که اعالم کردند که ارتش عرب سوريه ھواپيماھای فرانسوی را تخريب نخواھد کرد 

ل کند، در حالی که فرانسه مخفيانه يک سفير نظامی به دمشق فرستاده بود تا اجازۀ و شمال کشور را نمی تواند کنترزيرا

  .پرواز بگيرد

  

  اوباما کاربست توافق لوزان را پی گيری می کند

نتيجه گرفته  رسيد ء در لوزان به امضاجوالی ١٤با اين وجود گويا فرانسه از توافقات بين واشنگتن و تھران که در 

  .ۀ تحوالت جديد به سر می برد به صالح او نيستوحبحاجوئی در خاورميانه نيست که در باست انزو

ًدر حالی که اتحاد بين المللی ضد داعش نه تنھا امارات اسالمی در عراق و در سوريه را بمباران نکرده، بلکه دائما 

اوباما دستور داده است تا به جمھوری عرب سوريه برای دفاع برای آنھا با چتر اسلحه پرتاب کرده است، رئيس جمھور 

 ھر دو نيرو به شکل عمليات مشترک داعش را به عقب نشينی جوالی ٢٨ و ٢٧در . از حسکه کمک رسانی شود

  . جھاد طلب کشته شدند٣٠٠٠ًطی بمباران ھوائی توسط اتحاديۀ بين المللی تقريبا . واداشتند

ای روسی بايد به اتحاديۀ ضد داعش بپيوندند، ولی احتمال کمی وجود دارد که اين گام بعدی ًمعموال در گام بعدی نيروھ

ئی ھا و فرانسوی ھائی که مخالف صلح با ايران ھستند، خواھان گسترش ھرج امريکادر واقع، . و منطقی برداشته شود

در » نجات اسد«ھا ھستند که روسيه را به آن. فريقای شمالی و دريای سياه می باشنداو مرج به شامات و در عين حال به 

در نتيجه بايد شاھد بمباران داعش توسط دو اتحاديۀ قابل تفکيک از يکديگر باشيم، و حتی . متھم می دانند» بھار عرب«

  .دو اتحاديه در دو نقش متفاوت، اياالت متحده در عراق و روسيه در سوريه

  

  :به ياد داشته باشيم 

  . عليه داعش در سوريه آماده می شود، ولی نه عليه مخالفان دموکراتيکروسيه برای مبارزه) ١

امروز انتخاب روی رئيس جمھور اسد تمرکز ندارد، . ًطی چھار سال جنگ جامعۀ سوريه عميقا تحول يافته است) ٢

  . از نوع اخوان المسلمين مطرح می باشده ایبلکه مقابله با الگوی جامع

  . وجود ندارد، به جھاد طلبان وابسته نباشدھيچ گروه مسلح ضد اسد که) ٣

  .بر اساس توافقات با ايران، اياالت متحده عمليات مشترکی با سوريه عليه جھاد طلبان در حسکه انجام دادند) ٤

  .مبر، فرانسه مخفيانه يک سفير نظامی به دمشق فرستاد تا اجازۀ پرواز در آسمان سوريه را بگيرددر آغاز سپت) ٥
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