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 ٢٠١۶ جنوری ٣" بيزنس اينسايدر"در سايت " ناتاشا برترند"نوشته 

   موسی آباد:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ فبروری ١١

 دارد" طرح بديل" روسيه برای سوريه يک
  ! بازتعريف نظم جھانی خواھد ساختکه آن را قادر به

  

  :توضيح مترجم

 جنگ ۀتری از يکی از زوايای پيچيد  اين مطلب برای اطالع خوانندگان عالقه مند بوده و تصوير روشنۀ ترجم

ه در منطقه ب"  اسالمیئیبنياد گرا"و " جنگ با تروريسم" زير عنوان به اصطالح  امريکاجنايتکارانه ای که امپرياليسم 

.   قدرت ھای امپرياليستی درگير آن را به نمايش می گذاردۀانداخته را نشان داده و اھداف واقعی توسعه طلبانراه 

 برای نابودی تروريست ھاست که خاک سوريه و امريکاچنين نشان می دھد که نه امپرياليسم   اين مطلب ھمۀمطالع

 سوری صورت گرفته ۀه برای نجات توده ھای ستمديدعراق را به توبره کشيده و نه دخالت نظامی امپرياليسم روسي

 برای ايجاد يک نظم جھانی ست که سھم امريکاس آن ھا أجنگ سوريه تالش امپرياليست ھای بحران زده و در ر.  است

 امپرياليستی در ۀشير را برای اين قدرت جھانی تضمين کند؛ تالش برای باز تقسيم بازارھای جھانی و گسترش سلط

 و شرکاء با امريکا به زور نظامی؛ اين است ماھيت واقعی جنگ ھای خانمان سوزی که ءديد بحران با اتکاشرايط تش

لينک .    اسالمی عليه کارگران و خلق ھای تحت ستم منطقه بر پا ساخته اندئی و بنياد گرا"داعش"استفاده از  ھيوالی 

 :مطلب به زبان انگليسی

 https://uk.finance.yahoo.com/news/russia-plan-b-syria-allow-172149615.html  

============================ 

 

 انجام شده توسط روسيه در سوريه نشان می دھد که روسيه برای مواجھه با شرايط عدم موفقيت ئینمودار حمالت ھوا

ل دولتی در امتداد و تحت کنترۀدر حفظ يک دولت مرکزی در سوريه، و اجبار به عقب نشينی در حد حفظ يک منطق

  .  در دست دارد"  ثانویۀنقش"سواحل مديترانه، يک 

، در وبالگ "بنياد کارنگی برای صلح بين المللی" خاورميانۀ ۀيک پژوھشگر مھمان در بخش پروژ" جوزف باھوت"

دوم ، گزينۀ "علوی"در صورت تضمين امنيت کانتون : "راجع به روسيه نوشته است" سوريه در بحران"موسوم به 

  ." مناطق مفيد و قابل دفاع در سوريه می باشدۀرضايت به تحقق يک طرح بديل است که در برگيرند) برای روسيه(
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 يک ً روسيه در امتداد اين منطقه می باشد ، اين نقشه محتمالئیاز آن جا که تمرکز اکثريت حمالت ھوا"وی می گويد 

  ." است) توسط روسيه(طرح در حال بررسی 

 برای ئیمبر ، روسيه از حمالت ھواخر سپت در اوا"بشار اسد"از دخالت روسيه به نمايندگی از پرزيدنت از زمان آغ

 روسيه در خارج ئیمحل استقرار تنھا پايگاه دريا" (الذقيه"و  استان " ادليب" حائل بين استان جنوبی ۀايجاد يک منطق

  . محسوب می شود"علوی اسد" تحت نفوذ فرقه ۀًاستفاده کرده که سنتا يک منطق)  مترجم-از خاک اين کشور 

ل شورشيان در شمال حمص بوده که در مرز با به اصطالح و روسيه، مناطق تحت کنترئیھدف ديگر حمالت ھوا

 .  قرار دارد"علوی"کانتون 

  

                                                                             )انستيتوی مطالعات جنگ(

با استناد به استفاده از عبارت ) ِاف دی دی(يک کارشناس روس در بنياد دفاع از دمکراسی " بوريس زيلبرمن"

برای توصيف اين "  تونی بادران" توسط يکی از نويسندگان اين بنياد به نام  ٢٠١٢که در مقاله ای در سال " علويستان"

با توجه به مناطقی که مورد ھدف اکثر : "گفت" بيزنس اينسايدر"شنبه به  سايت نطقه از آن استفاده شده، روز پنجم

ِ روسيه قرار گرفته و مناطق درگيری اس ای ای ئیحمالت ھوا ِ  و مسکو در حال تحقق و اسد رژيم، )ارتش سوريه(ِ

  ." می باشند" علويستان"يا " سرزمين اسد "ۀتضمين منطق

.  روسيه قادر به حفظ آن ھا خواھد بودئی با کمک قدرت ھوا ست که می پنداردئی در حال تصرف سرزمين ھارژيم اسد

  .بنابراين اولين و مھم ترين ھدف اين کار حفظ حکومت می باشد

 

 " بين المللینظم نو"يک 

دست آوردن ه  روسيه، ھم چنان در حال نبرد برای بئی با برخورداری از پوشش ھوااسدبرای کسب اطمينان، نيروھای 

 که از مدت ھا –يکی از اين دو شھر پايتخت يعنی دمشق است .  مھم سمبليک در سوريه ھستندل دو شھر بسياروکنتر

 و ديگری شھر حلب می باشد که دومين شھر -  کليد پيروزی در جنگ مورد توجه نيروھای شورشی بوده ۀپيش به مثاب

اما اگر حتی حکومت قادر به راندن شورشيان به خارج . يه و مرکز اصلی شھرنشينی در شمال کشور استبزرگ سور

  . ل اين شھرھا مستلزم تعھدات مالی و نيروی انسانی بسيار چشمگيری ستواز حلب و دمشق گردد، حفظ کنتر

 مناطق سازد، اين ۀدوبار آوردنل در و روسيه ارتش سوريه را قادر به تحت کنترئیقبل از آن که پوشش حمالت ھوا

چنين وضعيتی يا نيازمند تجديد سازمان .  فروپاشی رسيده بودۀارتش بيش از اندازه خسته و درمانده شده و به مرحل

کامل اين ارتش بوده و يا روسيه را مجبور خواھد ساخت تا با اختصاص نيروی زمينی به دفاع از اين شھرھا در مقابل 

  .    ادامه خواھد يافتً در قدرت محتمال اسدن بپردازد؛ وضعيتی که تا زمان وجودضد حمله ھای شورشيا

ل حکومت بوده ودر غرب سوريه، منطقه ای که در کنتر" حامی"با اين وجود، استحکام بخشيدن به مواضع يک روسيه 

 جھت برقراری يک نظم نو اھداف مسکو در" قرار دارد، به اسد مسلمان وفادار به ۀ نيرومند شيعۀو تحت تسلط يک فرق

  ". بين المللی واقعيت مادی می بخشد

و سفير پيشين " کارنگی"ی بنياد ئ، يک پژوھشگر مھمان در بخش اروپا"مارک پيرينی"اين مطلبی ست که از قول 

درج " يتحر" انگليسی زبان ترکيه يعنی ۀمبر در روزنام قلم خودش نقل شده که در ماه سپت اروپا در مقاله ای بهۀاتحادي

  .  گرديده است
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 محکم و ناگھانی در ھنگام الحاق کريمه و تسلط بر شرق ۀروسيه در پی وارد ساختن يک ضرب: " پيرينی می نويسد

ِاسدستان"اوکراين، اکنون در صدد الحاق  َ) " (Assadlandدنيا ۀبا چنين کاری، روسيه به بقي. به فتوحات خويش است 

  ."    چنين نظمی را دارددۀت بازی در نقش بر ھم زننأ نظم نو جھانی و يا حداقل جرنشان می دھد که ظرفيت بازتعريف

  

 " پذيرش بد در مقابل بدتر"

رغم آن که ه د می کند که بئيأکارشناس روسی و پروفسور امور بين المللی در دانشگاه نيويورک، ت" مارک گاله اوتی"

کرملين نخواھد بود، برای روسيه چنين امری پذيرش بد در  نخست ۀگزين" علويستان"و يا " اسدستان"تحقق کشور 

  . مقابل بدتر است

.  راضی نخواھد بود"علوی"مسکو به وجود يک دولت کوچک : "گفت" بيزنس اينسايدر"وی در روز جمعه به سايت 

اجتناب ، اين وضعيت آشکارا و به طور ) مترجم- حفظ يکپارچگی سوريه ( ايده آل ۀاما در صورت عدم تحقق گزين

 که برای دمشق نيز يک پيروزی محسوب می ئیگزينه ھا. ناپذيری روسيه را به فکر گزينه ھای بديل خواھد انداخت

با توجه به اين که روسيه آن قدر ساده لوح نيست که چنين معامله ای را يک : "اضافه کرد" مارک گاله اوتی. "گردند

  . نتيجه آلترناتيوھای خود را مد نظر خواھد گرفتقطعی و حتی کمتر يک احتمال بپندارد، درۀ معامل

ن ھمگون تر به يقابل دفاع به لحاظ نظامی و بيش تر پايدار به لحاظ اقتصادی و ھم چن" علويستان"يک : "او اضافه کرد

لحاظ سياسی، نه تنھا موجب تضمين وجود يک مشتری متحد در منطقه خواھد بود ، بلکه يک واحد با قابليت فزاينده 

  ."  رای مديريت شدن، حمايت کردن و پروژه سازی در اختيار روسيه قرار خواھد دادب

يک حکومت کوچک در غرب موجب تضمين دسترسی وی به متحد .  نيز خوشايند خواھد بوداسد چنين اوضاعی برای 

حل مديترانه را  انرژی در سواۀکليدی اش يعنی حزب هللا خواھد شد و ھم چنين دسترسی حکومت وی به منابع بالقو

  .   تضمين خواھد ساخت

 برای جمعيت مناطق سنی نشين داخلی و پيرامونی سوريه که با ھدف ساقط کردن ًعمدتا" راه حلی" چنين ًاما محتمال

بوريس " ھمان گونه که ًمضافا.  سال جنگيده اند، پذيرفتنی نمی باشد۵ از قدرت و يا مرگ او ، قريب به اسدکامل 

 واقع در سواحل مديترانه، ھم چنان به  اسدۀيک دژ زير سلط: "اس روس بنياد دفاع از دمکراسی گفتکارشن" زيلبرمن

  . باقی خواھد ماند" يک عامل بزرگ در جذب نيرو توسط جھادی ھا"مثابه 

 با جنوریکه قرار است در اواخر "  سوريهۀآيند"ھای مربوط به مذاکره با توجه به فرا رسيدن موعد برگزاری   

 در اين مذاکرات برگزار گردد، تقسيم سوريه به صورتی که وی و خاندانش را حمايت نموده و شرايط اسدور خود حض

 طوالنی مدت حول يافتن يک ۀتداوم ارتباط روسيه در منطقه را تضمين سازد، می تواند خيلی راحت بخشی از مذاکر

  .برای جنگ را در بر گيرد" راه حل"

اين طور .  بخشی از حکومت سوريه و يا حامی آن باشيد، چنين نتيجه ای قابل فھم خواھد بوداگر شما: "گفت" زيلبرمن"

ل آن و بتواند در آينده کنتراسداگر بتوان به چنين طرحی واقعيت بخشيد و نوعی از حکومت که : "و اضافه کرد" نيست؟

 ."را در دست داشته باشد را متحقق ساخت، آن گاه شما بازی را برده ايد

  ٢٠١۶جنوری ۴

    خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]جدی[ ، دی ماه١٩٩شماره 

 


