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 (Nikkolay Bobkin) -بابکين نيکوالی
 شيری .م .ا :متن ۀبرگردانند

 ٢٠١٥ سپتمبر ١٨
  

  :ايران و روسيه
 ندارد وجود اسد برای جايگزينی سوريه در امروز

 قرار از اسد، بشار سرنگونی برای تالشھا جایه ب سوريه به راجع آن غربی اروپای متحدان و امريکا موضع در

 دمشق .بود شده برافراشته دمشق در "اسالمی دولت" سياه پرچم پيش مدتھا از او بدون که آمده پديد درکی چنين معلوم،

 علويھای که موضوع اين با گر عاملهم و افراطی اسالمی گروھھای يکسری صفوف در کرده تجمع خارجی مزدوران با

 ميليونھا شده، تبديل تندروان گروگان به کشور سنی اکثريت .جنگد می دھند، می تشکيل را اقليت سوريه بر حاکم

 ٣٠ قريب سوريه در درگيريھا جريان در متحد، ملل گزارشه ب  .اند کرده فرار خوانده خود "ناجيان" دست از مسلمان

 ۀعقيده ب. اند رفته مھاجرت به يا شده فراری کشورشان داخل در کشور اين نفری يليونم ٢٢ جمعيت از درصد

 با مبارزه اصلی ھای حلقه از يکی سوريه کنونی رژيم که اين به اعتراف زمان غرب در اسد مخالفان ترين سرسخت

 اسد برای جايگزينی زيرا، شده، نشينی عقب به مجبور غرب .است فرارسيده باشد، می منطقه در المللی بين تروريسم

 .ندارد وجود

 به انگليس و فرانسه المان، کشورھای .کند می تأئيد را واقعيت اين اخير ھای ھفته در سوريه مناقشات به توجه رشد

 در داعش با مبارزه تشديد ضرورت السابق، فی کما .کنند نمی حمايت دمشق از آنھا نه، .اند کرده آغاز خود مشی تنظيم

 به تھران و مسکو پيوستن مورد در صداھائی اکنون اما دھند، می قرار تأکيد مورد را سوريه عربی وریجمھ خاک

 ايران و روسيه بدون سوريه گره که شود، می شناخته رسميته ب واقعيت اين باالخره،  .رسد می گوشه ب غربی ائتالف

 .شد نخواھد باز

 در نيز داعش با مبارزه از تھران و مسکو حذف بار ھالکت ۀادام رب تأکيد ضمن اوالند فرانسوا فرانسه، جمھور رئيس

 آمادگی اعالم با سوريه، ألۀمس به برخورد در انگلستان ۀخارج وزير ھاموند فيليپ ھمچنين، .کرد عقيده اظھار راستا اين

 .داد قرار أکيدت مورد را ايران و روسيه با ھمکاری گذار، ۀدور در اسد بشار جمھوری رياست قبولی برای کشورش

 با جمله، من منطقه، کليدی بازيگری با مقدماتی ھایمذاکره  مذاکرات، انجام چھارچوب در المان خارجی امور وزير

 سياسی فصل و حل برای المللی بين ۀجامع تالشھای ۀھم کنون تا که گويد می ماير شتاين .کند می پيشنھاد را ايران

 می تايمز نيويورک ۀروزنام در المان خارجی سياست ۀادار رئيس .است شده مواجه شکست با سوريه در ھا روياروئی

 و، منطقه برای ای تازه ۀدريچ "شش گروه" به موسوم جھانی قدرت شش با ايران اخير توافق راستا، اين در" :نويسد
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 متحدان ھاراتاظ چنين باعث واقعيتی چه ."است کرده باز سوريه بست بن از خروج برای مناسبی فرصت ً،احتماال

 است؟ شده امريکا غربی

 مسيری در حرکت به ھمواره المللی بين امور در اروپا .نيست ميان در آنھا یئ خاورميانه مستقل سياست از سخن البته،

 از پس بالفاصله ،جوالی ماه در پيشتر اوباما جمھور رئيس .کند می ينيتع امريکا ۀمتحد اياالت که، دھد می ادامه

 در او .نمود اعالم سوريه به مربوط مذاکرات در ايران مشارکت با را خود موافقت وين، "یئ ھسته ۀقنامتواف" امضای

 ايرانيھا روسھا، مشارکت بدون نيستيم قادر ما که کنم می اعتراف من" :داشت اظھار سفيد کاخ در مطبوعاتی کنفرانس

 در کنيم، باور اوباما سخنان به اگر ."کنيم حل را سوريهألۀ مس فارس، خليجۀ حوز در ما شرکای حضور بدون و

 موضع .است آماده کرملين نظرات شنيدن برای و سوريه قبال در خود موضع بازنگری برای او دولت اينصورت،

 بدون سوريه در ملی آشتی برای ضرور سياسی راھکار يافتن ندارد، نظامی حل راه سوريه معضل :است روشن مسکو

 چه و سوريه در چه ايرانيھا و روسھا بدون تروريستھا بر نظامی پيروزی و مذاکرات روند رد تھران و مسکو مشارکت

ً کامال مشترک تدابير اتخاذ با ايران و روسيه که است اين شود، می مربوط سوريه به که آنچه اما .نيست ممکن عراق در

 .نمايند تقويت غرب مجازی حمايت بدون را اسد رژيم قادرند

 سوريه دولت به را خود تجھيزاتی -نظامی حمايتھای ھم ايران .نيست راز دھد، می تحويل اسلحه دمشق به مسکو که اين

 تأثير غرب بود الزم آورد، فراھم را ايران با یئ ھسته ۀتوافقنام امضای شرايط مسکو که آن از پس اما .کند نمی کتمان

 اين ويژهه ب .ندھد ادامه سوريه بحران فصل و حل در تھران نقش گرفتن ناديده به و بشناسد رسميته ب را اسد بر ايران

 مندیه عالق با سفيد کاخ که "رو ميانه" دمکرات مخالفت ھيچ گاه ھيچ سوريه در که کند نمی انکار کسی ھيچ امروز که

ه ب بلکه، داعش، توسط فقط نه سوريه، در خشونت و توحش .است نداشته نداشته وجود کند، می صحبت آن وجود از

 تروريستھا مشارکت مقياس که کنند، می تأکيد واقعيت خالف امريکا در .کند می بيداد سوريه مسلح مخالفان ھمه ۀواسط

 مدتھا از که باشد می "النصره جبھة" داعش، از بعد سوريه مخالف بزرگ گروه دومين اما شده، بزرگنمائی حد از بيش

 کوچکتر گروھھای ھمچنين و "المسلمين اخوان" و "الشام احرار" .است کرده وفاداری اعالم "القاعده" گروه به پيش

 ائتالف ھوائی حمالت افتاده، مردمی دفاع نيروھای و سوريه ارتش دوشه ب آنھا با جنگ اصلی بار .ھستند افراطی نيز

 طوره ب ھنوز ايران و روسيه که است سبب ھمين به درست .آورد نمی وجوده ب جنگ ميدانھای در يریيتغ امريکا

 اسد رژيم يريتغ که باشيم داشته خاطره ب .کنند می کمک آن بقای به فقط و جنگند نمی سوريه از دفاع ۀجبھ در مستقيم

 .دھد قرار تھديد مورد افغانستان در طالبان مثل را سوريه در امنيت و صلح تواند می

 می او با که ھستند تروريستھائی بلکه نيست، اسد اصلی خطر که فھمانند، می خود غربی رقبای به تھران و مسکو

 مبتنی اسد با سازش جوی و جست ۀپاي بر بايد روسيه و ايران رھبری ديدگاه از سوريه در سياسی فصل و حل .جنگند

 .کرد ارائه اسد بشار به مطالعه برای را سوريه در ھا درگيری فصل و حل طرح ايران ۀخارج امور وزارت .باشد

 برگزاری ھمچنين، و کشور، اساسی قانون در يراتيتغ دادن و واحد دولت تشکيل فوری، بس آتش ايران پيشنھاد

 ايران با اتحاد و داد نشان مثبت واکنش ايران ابتکار به اسد .گيرد می بر در را المللی بين ناظران نظارت تحت انتخابات

 با ھمکاری برای ايران آيا که سؤال اين به پاسخ ضمن روحانی حسن ايران، جمھور رئيس .دانست ناپذير خدشه را

 مذاکره ميز پشت آن ۀمحدود از خارج و منطقه کشور ھر با ما" :داشت اظھار است، آماده سعودی عربستان و امريکا

 ."نشينيم می

 که داشت اظھار ای خامنه هللا آيت ايران، اسالمی جمھوری عالی رھبری .نيست ميان در جداگانه توافق از صحبت

 با جانبه دو مذاکرۀ در تھران کرد، توافق یئ ھسته ألۀمس مورد در فقط امريکاۀ متحد اياالت با طرفه دو قالب در ايران

 به کمک در را سوريه مناقشات در خود مؤثر نقش ايرانيھا .کرد نخواھد مذاکره ئی منطقه مسائل پيرامون واشينگتن
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 و سعودی عربستان بامذاکره  آن انجام برای اگر .بينند می مذاکره ميز پشت در طرفين نشاندن برای المللی بين مساعی

 بنا که نيست، ھم عجيب ھيچ .ند االقول قفمت لهأمس اين در تھران و مسکو .کرد نخواھد اعتراض ايران باشد، الزم ترکيه

 .بسازند راريانف اسکان برای اردوگاھھائیً مشترکا سوريه در کردند توافق ايرانيھا و روسھا سوريه، دولت تقاضای به

 در .داد مثبت پاسخ سوريه به انساندوستانه ھای محموله حمل برای ھوائی راھرو دادن بر مبنی روسيه تقاضای به ايران

 مؤسسات احداث بر داير دمشق از درخواستی آن رھبری که دارد وجود طرح اين به نيز چين پيوستن احتمال ادامه،

 که آورد می فراھم را واشينگتن نگرانی موجبات اينھا ۀھم سفانه،أمت .است دهکر دريافت کشور خاک در انساندوستانه

  .باشد می منطقه اين در خود ۀسلط حفظ نگران بيشتر خاورميانه، ھای بختی نگون جایه ب ھميشه، مثل

 

 http://www.fondsk.ru/news/2015/09/14/rossija-iran-alternativy-asadu-v-sirii-segodnja-net-

35379.html 
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