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  مسکو و واشنگتن 
  جوی بازخوانی مبادی مناسبات بين المللی و در جست

Moscou et Washington entendent refonder les relations internationales  

در حالی که رسانه ھای آتالنتيست در بيماری به سر می برند و تب ضد روسی آنھا ناگھان دماسنج شکن شده است، تی 

 المللی يری ميسان عمليات ارتش روسيه در سوريه را به عنوان حاصل نخستين بارقه ھای بازخوانی کامل مناسبات بين

خواھد  اين نيست که آيا روسيه جمھوری عرب سوريه را از چنگ جھاد طلبان نجات ألهباور او مسبه . تعبير کرده است

له اين است که آيا ارتش روسيه می تواند به سھم خود بخشی از جايگاه اياالت متحده به عنوان ضامن أداد يا نه، بلکه مس

نه ؟ با تکيه به يک پروندۀ داخلی در شورای امنيت، او نتيجه گرفته است که امنيت در منطقه را به عھده گيرد يا 

ديگر عليه شاھين ھای ليبرال و نئو محافظه کاران اياالت متحده  والديمير پوتين و بارک اوباما در ھمآھنگی با يک

 .روياروئی می کنند

 ٢٠١۵بر و اکت۵ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر 

 

فريقای شمالی و خاورميانه به توافقاتی دست يافته اما و والديمير پوتين برای روند صلح در در نيويورک، بارک اوبا

 ولی آيا به عھد خود وفا خواھند کرد ؟. اند

رھبران روسيه بر اين باور ھستند که گروه ھای تروريست . روسيه با شتاب و به آرامی به سازمان ملل متحد می رود

وسط سازمان سيا تشويق شده اند، ولی امروز نه تنھا ثبات منطقه را تھديد می کنند بلکه اسالمگرا در سال ھای پنجاه ت

ھمان گونه که والديمير پوتين سال گذشته در باشگاه والدای گفته . منافع خود اياالت متحده را نيز به مخاطره انداخته اند

  .نيمديگر کار ک بود، بھتر است روی مسائل و مشکالت کنونی با ھمکاری يک
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  :لينک ويدئو 

LkdI2VbZDyr=v&77=t?watch/com.youtube.www://https  

با اين وجود، رھبران روس می دانند که واشنگتن تنھا وقتی به ھمکارانش گوش می دھند که آنھا از موضع قدرت حرف 

  .بزنند و قدرتمند باشند

 در مورد مداخلۀ نظامی عليه گروه ھای تروريست در سوريه تصميم گرفت و توافق خودش را اعالم "دوما"در نتيجه 

 نخستين مداخله — است ١٩٩١و اين دومين مداخلۀ خارجی فدراسيون روسيه از تاريخ بنيانگذاری اش  در سال . کرد

وسيه بمب افکن ھايش را از الذقيه به پرواز درآورد و ً فورا ارتش ر— روی داد ٢٠٠٨جنگ اوستيای جنوبی در سال 

  .را تخريب کرد) ف بشار اسدالشامل گروه ھای اسالمی و سلفی مخسازمانی (ساخت و سازھای القاعده و احرار الشام 

  :گزينش اھداف معنی دار بود 

  .تیمجبور ساختن قدرت ھای ديگر در روشن ساختن سياستشان در مقابل گروه ھای تروريس) ١

  .پيغام مستقيم به ترکيه که افسرانش در حال حاضر احرار الشام را سازماندھی می کنند) ٢

  .و سرانجام نمايش قدرت تا بدانند که ھيچ گروه تروريستی در امان نخواھد ماند) ٣

يه اياالت متحده اين مداخلۀ نظامی خواست روسيه را برای به عھده گرفتن نقش مؤثر در خاورميانه نشان داد، البته نه عل

ی نظامی و کمکی که اياالت متحده به آن  اوباما، روسيه برآن است تا نيروخيلی دور از مقابله با. بلکه در پيوند با آن

  .نياز داشت را به ميدان بياورد، در حالی که پنتاگون به ميدان بستۀ منازعات داخلی تبديل شده است

  

  ی می کنند ؟چه کسانی گروه ھای تروريستی را پشتيبان

امروز ھمه پذيرفته اند که جھاد طلبان در سوريه از سوی قدرت ھای خارجی تسليحات نظامی و تأمين مالی دريافت می 

ليس ضد وواکنش در رابطه با عمليات پ. ًبا اين وجود، ھيچ دولتی رسما چنين پشتيبانی ھائی را به عھده نمی گيرد. کنند

  .ياری از قدرت ھای مداخله گر را آشکار ساختتروريست روسيه در سوريه تناقض بس

که پايگاه ھايش ھر گونه ] پيرامون روسيه[اتحاد « در نتيجه، وزير امور خارجۀ فرانسه، لوران فبيوس اعالم کرد که 

گردھمآئی سوری عليه تروريست ھا را ممنوع کرده است، در واقع تبليغات داعش را تقويت می کند  و قابليت جذب آن 

با چنين دليل برھانی لوران فبيوس اعتراف می کند که ھدف فرانسه و ھم پيمانانش در سوريه، . »زايش می دھدرا اف

ترکيه و عربستان سعودی، مبارزه عليه داعش نيست بلکه نگرش روسيه در زمينۀ مناسبات بين المللی را ھدف گرفته 

  .است

شت که احرام الشام شامل عناصری ھست که توسط ت سناتوری نيروھای مسلح، جان مک کين اظھار داأرئيس ھي

، به گفتۀ او، حملۀ روسيه عليه تروريست ھا اعمال خشونت عليه اياالت متحده هدر نتيج. اياالت متحده آموزش ديده اند

در ادامۀ ھمين منطق، او دستور داده است که به جھاد طلبان موشک ھای زمين به ھوا تحويل داده شود . تلقی خواھد شد

  .تا ھواپيماھای روسی را مورد اصابت قرار دھند

  

  پيغامی برای ترکيه

با آگاھی به اين امر که گروه احرام الشام که پيش از اين توسط کويت تأمين مالی و پشتيبانی می شد، در حال حاضر به 

 مواضع اين گروه شکل گسترده ھمين خدمات را از سوی افسران ارتش ترکيه دريافت می کنند، بر اين اساس بمباران

  .ھشداری بود به رئيس جمھور رجب طيب اردوخان
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 سعودی بندر بن سلطان به عنوان پدر خواندۀ تروريسم اسالمی بين المللی شد و ۀرجب طيب اردوخان جانشين شاھزاد

 ترتيب ھدايت شبکۀ تروريستی را به عھده گرفت، و سپس ترکيه را به پناھگاه اخوان المسلمين تبديل کرد و به اين

 کرده بود ولی زير فشار ءژيک گازی با روسيه امضاي ترکيه بک قرارداد سترات٢٠١۴مبر در دس. جانشين قطر شد

» بريگاد اسالمی بين المللی«ھم زمان، ترکيه و اوکراين يک . اياالت متحده مجبور شد از اين قرارداد قطع نظر کند

در نتيجه مناسبات آنکارا و مسکو ناگھان به سوی . کرده اندايجاد » اشغال روسيه در کريمه«برای مبارزه عليه 

  ).١(وضعيت تنش آميزی سوق پيدا کرد 

 پرده برداری از بزرگترين مسجد اروپا، والديمير پوتين او را تمبر و به مناسب سپت٢٣دوخان در سفر به مسکو، در ار

يشتری به کار ببرد، ولی نه به شکلی که او را  نرمش بسوريهتقاعد ساخته بود که در گفتار خود عليه جمھوری عرب م

  .به ترک سياست خصمانه دعوت کند

اردوخان در بازگشت به کشورش، تنھا به اين موضوع بسنده کرد و گفت که برکنار شدن بشار اسد جزء اولويت ھا 

د داعش را به حزب  ضۀولی روسيه اعالم چنين موردی را کافی ندانست و جواز مبارز. برای رفع بحران سوريه نيست

  .کارگر کردستان داد، به اين معنا که روسيه نيز می تواند از حزب کرد ترکيه عليه دولت اردوخان پشتيبانی کند

  

  ھيچ گروه تروريستی در امان نخواھد ماند

عليه  «با گزينش حمله به القاعده و احرام الشام، روسيه گفتار يکپارچۀ ظاھری مبارزه عليه داعش و پرت وپال گوئی

اگر امروز ھمه پذيرفته اند که آن سازمانی که توسط اوسامه بن الدن بنيانگذاری شده در اصل . جا کرده را جاب» القاعده

گونه ای خيال می کنند که اين مخلوق عليه خالق ه مريکائی بوده، و ھمه نيز امروز تصور می کنند و يا بايک اختراع 

  . را به وجود آورده است٢٠٠١مبر پت س١١شوريده و واقعۀ مصيبت بار خود 

چنين واقعيتی .  بودا برای سرنگون سازی جمھوری و قتل معمر قذافی  القاعده متحد ناتو در ليبياولی ديديم که در ليبي

 مرکز فرماندھی آفريکوم به اندازه ای شوک آور بود که ه فرماندCarter Hamنرال اياالت متحده کارتر ھيم  جبرای 

  . کردء درخواست استعفااز پست خود

اين موضوع در پرونده . در سوريه، فرانسه و ترکيه از طريق ارتش آزاد سوريه برای القاعده مھمات فرستاده شده است

  ).٢(يد شده است ئت سازمان ملل متحد تحويل داده تأ به شورای امني٢٠١۴ جوالی ١۴ای که ارتش آزاد سوريه در 

رائوس رئيس سابق سازمان سيا، و دوست ديرينه اش جان مک کين برای پشتيبانی از نرال ديويد پتجو در حال حاضر، 

  .القاعده عليه جمھوری عرب سوريه فراخوان صادر کرده اند

 توسط اخوان المسلمين ايجاد شد که برخی از ٢٠١١ چًگروه احرام الشام دقيقا پيش از آغاز رويدادھای سوريه در مار

طور کلی تروريسم ه در اينجا خيلی سريع اشاره کنيم که وجود احرام الشام يا ب. عده بودنداعضای آن جزء کادرھای القا

ويرانگر در سوريه خالف آنچه فرانسوآ ھوالند در تريبون سازمان ملل مطرح کرد، پيش از آغاز جنگ وجود داشته و 

  .علت جنگ بوده است» تروريسم «از پيامدھای جنگ نبوده و ھمان گونه که رئيس جمھور سوريه بشار اسد گفته است

طور مشخص، دروغ ھای ناتو و تناقضاتی که نزد آنھا مشاھده می کنيم ھر چه باشد، روس ھا گروه ھای تروريست ه ب

ھدف قرار می دھند و برای ھيچ ) القاعده، النصره، داعش(را بر اساس گروه ھای فھرست شده در سازمان ملل متحد 

  .اساس پشتيبانی کننده ھايشان تفکيکی قائل نيستندگروھی بر 

  چه کسانی از مخالفان فعال مداخلۀ روسيه ھستند ؟

 اردوی تبليغاتی — سازمان پيمان امنيت جمعی به ميدان نيامده اند قطعات ھنوز —از آغاز گسترش ارتش روسيه 

  :بزرگی در جھان راه افتاد تا روسيه را متھم کنند به 
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  ارتش عرب سوريهسازماندھی ) ١

  »مخالف رژيم« بمباران نه گروه ھای تروريست بلکه مردم و شھروندان ) ٢

  تدارک حملۀ حجيم با ھمکاری پاسداران انقالب ايرانی) ٣

 توسط ناتو تنظيم شده ٢٠١٢ چ تا مار٢٠١١ فبروریتبليغات جنگی که پايه و اساس ويژۀ جنگ نسل چھارم است بين 

» رژيم« ھر روز داستان تخيلی تازه ای دربارۀ جناياتی که ،در حالی که طی يک سال تمام. دبود و به تدريج فروکش کر

مرتکب شده بود می شنيديم، از اين پس تبليغات جنگی به چند گروھک محدود شد که ديدبان حقوق بشر سوريه يکی از 

د و رسانه ھای آتالنتيست از آن تغذيه می آنھا بوده که در لندن مستقر می باشد و در واقع به اخوان المسلمين تعلق دار

 دروغ ھای شرم آوری را به ھم می بافند و تحويل اذھان عمومی می "پاولوی"رسانه ھای آتالنتيست با واکنشھای . کنند

  . دھند

  :لينک ويدئو 

w_CV8gfb91o=v&3=t?hwatc/com.youtube.www://https  

نشان می دھد و زبان روسی شنيده می شود، اين ترفند بر را ، ويدئوئی پخش کردند که در آن ارتش عرب سوريه ءابتدا

 و در واقع صدائی که در اين ويدئو می شنويم گفت. آن بود تا بگويند که سوريه توسط افسران روسی ھدايت می شود

 با Yuri Artamonovيوری آرتامانوف . ديگر حرف می زنند  تالکی والکی با يکگوی جھاد طلبان است که از طريق

  ).٣(بررسی نوار صورتی اين اشتباه را نشان داده است 

  :لينک ويدئو 

8J67yNW5IVO=v&26=t?watch/com.youtube.www://https  

يعنی .  از تصاوير و ويدئو دربارۀ قربانيان غير نظامی در بمباران توسط نيروی ھوائی روسيه سرازير شدسپس، سيلی

  . و يعنی به دوران پيش از بمباران ھا مربوط می شود"دوما"تصاوير و ويدئوھائی که به دوران گردھمآئی ھای 

  :لينک ويدئو 

OeHveac9x0A=v&5=t?watch/com.youtube.www://https  

به کمک ھم پيمانانش در حال »رژيم«و پس از اين ھمه، حضور سربازان ايرانی در سوريه را نشان دادند که گوئی 

ايران اجازه در واقع، پس از سقوط پالميرا اياالت متحده به . است» شورشيان«آماده سازی ضد حملۀ گسترده ای عليه 

 نفر است، يعنی تعدادی که برای ضد حمله در مناطق ۵٠٠٠داد تا در سوريه نيرو پياده کند، ولی شمار آنھا کمتر از 

در مورد شورشيان مسلح، پيش از اين گفتيم که ھمۀ آنھا يا جزء القاعده ھستند و . نظر می رسده وسيع سوريه خيلی کم ب

  .يا به گروه داعش تعلق دارند

اگر با تأمل در مورد سوريه .  بايد دانست که چه کسانی اين اردوی مسموم تبليغاتی را سازماندھی کرده اند و چراحال

يافتن راه حل ممکن نيست، پاسخ وقتی روشن خواھد شد که صحنۀ جنگ را در متن باز سازی مناسبات بين المللی مورد 

  .بررسی قرار دھيم

  

  پيشنھاد روسيه به شورای امنيت

بر شيوۀ مقابله با تروريسم را مورد بررسی قرار دھد نه تنھا وسيه به شورای امنيت پيشنھاد کرد که طی تمام ماه اکترو

  ).۴(فريقای شمالی و خاور نزديک ادر سوريه بلکه در مجموع 
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ن، لينت يعنی توافقی که ک—رسيده اند سرانجام به توافق ٢٠١٢روشن است که مسکو و واشنگتن در مورد توافق سال 

با اين وجود، . وليت ھا در جھان عربؤيعنی تقسيم مس : —پترائوس، آلن، فلتمن، ھوالند و فبيوس آن را تخريب کردند 

  .روسيه نمی خواھد روی شن ھای روان حرکت کند و برای پاکسازی منطقه فراخوان داده است

ی از نيروھای مستقر در منطقه را بيرون می کشد اياالت متحده بخش: در اينجا بايد اساس اين توافق را يادآوری کنيم 

  ).۵(درصورتی که روسيه امنيت اسرائيل را تضمين کند 

شرط روسيه برای تقسيم مجدد جھان گذار از نظام امپرياليستی، يعنی از يالتا به ساخت و سازی که بر اساس رعايت 

مداخله در امور داخلی «در نتيجه از پيش .  باشدحقوق بين الملل به شکل عام و منشور سازمان ملل متحد به شکل خاص

دولت ھای حاکم، استفاده از نيرو بی آنکه شورای امنيت اجازه داده باشد و منع تحويل جنگ افزار به بازيگران غير 

  .»دولتی افراطی

تبط به اسرائيل، ولی اشتباه نکنيم، اين راه حل مستلزم کار بست قطعنامه ھای شورای امنيت است، به انضمام مسائل مر

ل و وی ايران، ايجاد ساخت و ساز کنترئاجرای اقدامات صلح عرب و طرح مشترک عمومی مرتبط به برنامۀ ھسته 

رعايت آن توسط  دولت ھا منطبق بر مجموع موازين مطرح شده، و سرانجام مبارزۀ عمومی عليه ايدئولوژی اخوان 

  .المسلمين

  

 :به خاطر بسپاريم 

استقرار سپر ضد موشکی، سرنگونی رژيم (ديگر قرار می دھد  فات سنگينی که آنھا را در مقابل يکبا وجود اختال) ١

، کرملين بر اين باور است که می تواند به دولت )اوکراين، تالش برای کشاندن والديمير پوتين به دادگاه بين المللی

  .ازگشت به حقوق بين المللی فراھم سازداوباما برای ترميم سياست نا موفقش ياری رساند و زمينه را برای ب

فريقای شمالی اوليت با اياالت متحده برای حفظ امنيت در ؤتنھا با رعايت چنين شرطی ھست که روسيه با تقسيم مس) ٢

  .و خاور ميانه به انضمام امنيت اسرائيل موافقت خواھد کرد

ف نمی گيرد، بلکه بايد آن را به عنوان کمک نظامی پيمانان اياالت متحده را ھدسوريه ھمبمباران توسط روسيه در ) ٣

  .به رئيس جمھور اوباما تلقی کنيم که از يک سال گذشته اتحاديۀ ضد داعش از او تبعيت نمی کند

ی تشويق کند تا قطعنامه ھای شورای امنيت ئروسيه اميدوار است که اياالت متحده را به گردھمآئی صلح منطقه ) ۴

، پيشنھادات صلح عرب و طرح —١٩۶٧ به انضمام عقب نشينی اسرائيل به مرزھای —د کارکرد خود را بازياب

  .ی ايرانئاجرائی مشترک در رابطه با برنامۀ ھسته 

يعنی ايدئولوژی : برای مبارزۀ قطعی عليه تروريسم اسالمی، بايد به داليل آن پرداخت و عليه آن مبارزه کرد ) ۵
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