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  مسکو، حصاری در روياروئی با جھاد طلبان
Moscou, rempart contre les jihadistes 

دفاع از تمدن در روياروئی عليه جھاد :  مسکو می کوشد تا غربی ھا را با اھداف خود متحد سازد ٢٠١٢ سال از

در اين راستا، بين کاخ سفيد که مبارزان را . طلبان، به ھمان شکلی که در گذشته جھان عليه نازيسم متحد شد

امروز مسکو در جست . ی ناميد تفکيک قائل شدم» شورشيان« آنھا را زینتلقی می کرد و اياالت متحده » جھادطلب«

چنين موضوعی خيلی دور از يک پديدۀ جانبی ديپلماتيک بوده و ترک مخاصمات . و جوی منزوی ساختن ترکيه است

تروريست يا جھاد طلب ميانه (» ميانه رو«واشنگتن پذيرفته است که . در سوريه تغيير وضعيت تازه ای را رقم می زند

  .د يا  از اين پس ديگر وجود نداردوجود ندار) رو

 )/سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

 تظاھرات جلوی سفارت روسيه در دمشق

روسيه از سال .  عرب يا غرب مورد بررسی قراردھيم و تحليل کنيماشتباه اين است که ما سياست روسيه را از ديدگاه

 ديدگاه خاص خود را نسبت به جھاد طلبان دارد، يعنی از دورانی که جھاد طلبان در جنگ عليه دولت ١٩٧٨

  .کابل به ياری پشتون ھای افغانستان آمدند* کمونيست

- ٢٠٠٠دومين جنگ چچنی (يه امارات اسالمی ايچکری ًوالديمير پوتين شخصا عليه جھاد طلبان قفقاز، به ويژه عل

در آن دوران، اعراب با مسلمانان روسيه خود را متحد می دانستند و عمق . مبارزه کرد و آنھا را شکست داد) ١٩٩٩

رويدادھا را درک نمی کردند، در حالی که غربی ھا پس از فروپاشی اتحاد شوروی برای تمام آنھائی که در پی تجزيۀ 
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. ًبا وجود اين، عمال ھيچ تفاوتی بين امارات اسالمی ديروز و خليفۀ امروز وجود ندارد. ه بودند دست می زدندروسي

  .ھمان شريعت اسالمی به ھمان شيوه ای که در گروزنی سر می بريد در رقه نيز سرھائی را از بدن جدا کرد

  

  ١٩٩٩اينجا در داغستان سال . شقاوت جھاد طلبان مسلمان در قفقازستان

امروز، با وجود تبليغاتی که اطمينان می دھد که جنگ درسوريه جنگ عليه اسالم است، يا جمھوری عرب سوريه 

  ارتش عربی سوريه که ٧٠: %اھل سنت را قتل عام می کند، ولی واقعيت چيز ديگری می گويد » ديکتاتور علوی«

  .عليه جھاد طلبان می جنگد از اھل سنت تشکيل شده است

ً، يعنی تقريبا در آغاز جنگ، وقتی که آژانس اطالعات دفاعی اياالت متحدۀ امريکا در مورد آنچه در ٢٠١٢ در سال

شرف تکوين بود و به تشکل داعش می انجاميد به کاخ سفيد ھشدار داده بود، والديمير پوتين اعالم کرد که سوريه به 

ش کرد تا با مشارکت غربی ھا عليه داعش جبھۀ واحد بين تبديل شده و از اين تاريخ به بعد تال» مسألۀ داخلی روسيه«

  .المللی تشکيل دھد

در آن دوران، پادشاه انگلستان؛ ادوارد ھشتم، .  واژگون شد١٩٣٠روسيه به ياد می آورد چگونه جھان طی سال ھای 

به قدرت رساندن  مدير بانک انگلستان با پول دستگاه سلطنتی Montagu Normanمونتاگ نورمن . ًرسما نازی بود

بريتانيائی ھا فکر می کردند به اين شکل از دولتی پشتيبانی می کنند که می تواند ). ١(ھيتلر را تأمين مالی می کرد 

اتحاد شوروی را سرنگون کند که در گذشته تزار روسيه نيکال دوم را سرنگون کرده بود و منافع سرمايه داری را تھديد 

  .نی با ستالين و مائو عليه ھيتلر متحد شدندولی طی جنگ دوم جھا. می کرد

 از آرشيو تصاوير عکسی منتشر کرده که در آن ادوارد ھشتم پادشاه آينده را می بينيم که در The Sunروزنامۀ سان 

  .حال آموزش سالم نازی به اليزابت دوم ملکۀ آيندۀ است

 به وقوع پيوست، اتحادھای ١٩٣٦-٣٩سال ھای والديمير پوتين آرزويش اين است که بتواند به ھمان شکلی که در 

به ھمين علت طی سال ھای اخير تالش کرد تا با اياالت متحدۀ امريکا مثل يک ھمکار رفتار . امروز را واژگون سازد

 - ١٢(کند، در حالی که واشنگتن از پشت به او تير اندازی می کرد، در مسکو عليه دولت او تظاھرات راه اندازی کرد 

  ).٢٠١٣-١٤( در اوکراين نيز دست به کودتا زد و) ٢٠١١

 به تمام اعضای شورای امنيت يک نسخه ٢٠١٦ بروری ١٠ در Vitali Tchourkineسفير روسيه، ويتالی چورکين 

اين پرونده در دو صفحه ده ). ٢(از گزارش اطالعاتی دربارۀ فعاليت ھای ترکيه در پشتيبانی از جھاد طلبان تقديم کرد 

اين گزارش گواھی می دھد که ترکيه . يدادھائی را مطرح کرده است که در صحت آن ترديدی وجود نداردمورد از رو

. دولت بزھکاری بوده و چندين سال است که بسياری از موازين و معاھدات سازمان ملل متحد را عامدانه نقض می کند

 از جھاد طلبان چچن پشتيبانی می کردند افشاء کرده در نتيجه، اين پرونده تمام شبکه ھا و مأمورانی را که در گذشته نيز

  .است

ًتا ديروز دولت ترکيه به اين شکل مستقيما در مظان اتھام قرار نگرفته بود بلکه حزب رفاه مسؤول شناخته می شد، 

د، امروز با انحالل حزب رفاه، حزب عدالت و توسعه جايگزين شده، و مردان حزب عدالت و توسعه نيز در قدرت ھستن

  ).٣(در نتيجه دولت ترکيه در مظان اتھام است 

آيندۀ بشريت به اين عمليات . با پافشاری، امروز، خرس روسی برآن است که ترکيه و ناتو را از يک ديگر جدا کند

در يا ترکيه در پيمان آتالنتيک باقی می ماند و به پشتيبانی از جھاد طلبان نه تنھا در سوريه بلکه . بستگی خواھد داشت

عراق و ليبيا و سرانجام در سراسر جھان ادامه خواھد داد  و يا اين که ناتو از ترکيه فاصله می گيرد، در اين صورت 
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اياالت متحده و روسيه به شکل عينی با يک ديگر متحد خواھند شد و با کارائی بيشتری عليه جھاد طلبان در ھر کجائی 

  .که باشند مبارزه خواھند کرد

 فبروری روس ھا موفق شده اند تا کاخ سفيد را از نئومحافظه کاران و شاھين ھای ليبرال که ١٢د که در به نظر می رس

سرگئی الوروف و جان کری بر سر تشکيل دو گروه کار به توافق . از ترکيه و جھاد طلبان پشتيبانی می کنند، جدا کنند

اس نقش سازمان ملل متحد به ھيأت نگارش و آرشيو رسيده اند و به شکل مشترک آن را مديريت می کنند، بر اين اس

 سازمان ملل ٢ که از مقام خود به عنوان شمارۀ Jeffrey Feltmanبه اين معنا که جفری فلتمن ). ٤(خالصه خواھد شد 

متحد طی سه سال گذشته برای تخريب تالش ھای صلح سوء استفاده کرده بود از اين گروه کاری بر کنار خواھد 

 روز، روسيه و اياالت متحدۀ امريکا موفق شدند در پی ريزی موازين ترک مخاصمات به ١٠تنھا طی : نتيجه ). ٥(ماند

  ).٦(ً دائما به تعويق می افتاد ٢٠١٢نتيجه برسند، يعنی موضوعی که از سال 

ويزيون  مخاصمات در تلبا اياالت متحده را در مورد ترکرئيس جمھور پوتين تصميم گرفت خودش نتيجۀ توافقات 

  .اعالن کند

مردود اعالم شد، و رئيس » اتحاديۀ ملی نيروھای انقالب و اپوزيسيون ھای سوريه«ًخاتمۀ مخاصمات صراحتا از سوی 

ًکامال شرم آور است که توافقات ترک مخاصمات به «: ترک و سوری خالد خوجه طی نامه ای به شورای امنيت نوشت 

ر حالی که اين توافقات به يکی از قاتالن اصلی شھروندان غير نظامی سوريه شکل  دو جانبه با روسيه تحقق يابد، د

زمان آن فرا رسيده است که روسيه سوريه را ترک کند و . مرتبط نمی باشد، يعنی به فدراسيون روسيه ارتباطی ندارد

  ).٧(» به جنگ خشونت باری که عليه شھروندان ما راه اندازی کرده خاتمه دھد

طی مذاکره . ر واقع دامی است که ھدفش تخريب ساختار نئو محافظه کاران و شاھين ھای ليبرال می باشداين توافقات د

را افشاء کرد که از سوی عربستان سعودی و ترکيه » اپوزيسيونی«، روسيه با بردباری فقدان حسن نيت ٣ھای ژنيو 

موضوع اين .  تسامحات و تأخيرھايش بی اعتبار بوداين اپوزيسيون پيش از اين نيز به تنھائی با تمام. پشتيبانی می شود

نبود که حائز شرايط بودنش برای نمايندگی زير عالمت سؤال برود، بلکه اھميت موضوع در اين نکته بود تا آشکار 

. شود که آنھا خواھان بھبودی وضعيت زندگی سوری ھا نيستند و تنھا ھدفشان سرنگونی جمھوری عربی سوريه است

ال کافی خواھد تا اين موضوع بيشتر روشن شود، خالف دعاوی آقای خالد خوجه ترک مخاصمات به روسيه نقل قول با

مرتبط می باشد ولی گروه ھائی که در فھرست سازمان ملل متحد به عنوان تروريست به ثبت رسيده اند مشمول آن 

  .نيستند

ی دھد  و برای آن که از بمب بارانھای روسی و ترک مخاصمات گروه ھای مسلح را در مقابل مسؤوليت ھايشان قرار م

سوری در امان بمانند،  کافی می بود که با قطع نظر از واژگون سازی جمھوری عربی سوريه و تعھد به فرايند سياسی 

به عبارت ديگر می بايستی از رؤيای تشکيل . به نفع سوريۀ الئيک و دموکراتيک نزد واشنگتن يا مسکو ثبت نام کنند

 گروھک از ھزار گروھک موجود شھامت پذيرش چنين روندی را در خود ٩٧تنھا . اسالمی چشم پوشی کننددولت 

نسبت آرمان ترکيه و در عين حال به اھدافی برای نابودی به دست رفقای قديمی جھاد » خائنان«ًيافتند که متعاقبا به 

  .طلب تبديل شدند

 ، جنرال ديديه کاستره٢٠١٥ دسمبر ١٥در . از سوی ديگر، غربی ھا بھتر از اين نمی توانستند انتظار داشته باشند

Didier Castres مسؤول عمليات خارجی فرانسه، طی سخنرانی در سنا اطمينان داد که مجموع مبارزانی که استعداد 

، گزارش اطالعاتی المان تعداد ٢٠١٦ه در جنوری در حالی ک). ٨( نفر نيست ٢٠٠٠٠ميانه روی دارند بيش از 

  ).٩( اعالم کرده بود ٥%مبارزان سوری در بطن گروه ھای مسلح در سوريه را 
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تنھا (ًمشخصا کری و الوروف در رابطه با اين آمارھا بود که از ترک خصومت ھا حرف می زدند و نه از آتش بس 

  .)اصطالح دوم است که دارای نتايج حقوقی می باشد

 Bدر نتيجه پاسخ جان کری به پرسش يکی از سناتورھا طی اجالس پارلمانی پيرامون موضوع طرح دوم يا پالن 

اگر ترک مخاصمات عمل نکرد، سوريه تجزيه نخواھد شد، خيلی ساده . احتمالی به عنوان راه خروج را  بايد درک کنيم

نيست بلکه بين دمشق و » شورشيان«اب بين دمشق و به اين علت که طرح خاتمۀ مخاصمات نشان خواھد داد که انتخ

  .است» جھاد طلبان«

  . از سوی جان کری بايد جھاد طلبان را ھدف بگيردBاز ديدگاه مشاور رئيس جمھور اسد، طرح 

 Spiegel در مصاحبه با اشپيگل Jean Asselbornدر ھمين منطق، وزير امور خارجۀ لوکزامبورگ، ژان اسلبورن 

 منشور پيمان ٥مادۀ ). ١٠ (ناتو در جنگی که ترکيه عليه روسيه راه اندازی کند وارد نخواھد شداعالن کرد که 

ًآتالنتيک پيشبينی کرده است که از دولت عضو در صورتی پشتيبانی خواھد کرد که مستقيما مورد حمله قرار گرفته 

 Dailyضوع توسط المان در ديلی ميل اين مو). ١١(باشد، ولی نه وقتی که کشور عضو خودش جنگ را آغاز می کند 

Mail  ١٢( نيز مطرح شده است.(  

از اين پس، کاخ سفيد آماده است تا رجب طيب اردوخان را فدا کرده و او را به عنوان مسؤول تمام مصائب و مشکالت 

د و  به قتل سرانجام رئيس جمھور ترکيه می تواند مشابه رئيس جمھور پيشين تورگوت اوزال باش. منطقه معرفی کند

در غير اين صورت جنگ از سوريه به ترکيه منتقل خواھد . يا توسط نزديکانش سرنگون شود) ١٩٩٣در سال (رسد 

اکر بتواند خطوط جبھه را به شکلی آرايش و پيرايش کند که : والديمير پوتين در پيشبينی ھايش موفق خواھد بود . شد

  .ه خودشان به وجود آورده اند، موضع بگيرندغربی ھا نيز در کنار او عليه جھاد طلبانی ک

  

  :به ياد داشته باشيم 

روسيه برای دفاع از منافع اقتصادی يا باززائی يک اتحاديه مرتبط به دوران جنگ سرد وارد سوريه نشده، بلکه ) ١

  .ًمشخصا ھدفش مبارزه عليه جھاد طلبان است

 ايجاد کرده اند و از ١٩٧٨ و جھاد طلبانی است که از سال ، روسيه در پی ايجاد شکاف بين غربی ھا٢٠١٢از سال ) ٢

  .آنھا پشتيبانی می کنند

جان کری با توافقات مونيخ بر کنار ماندن جفری فلتمن رھبر نئو محافظه کاران و شاھين ھای ليبرال در سازمان ) ٣

 دور انديش از جھاد طلبان جدا با پيشنھاد ترک مخاصمات، او موجب شد که مبارزان سوری. ملل متحد را پذيرفته است

  .شوند

  :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 

html.190464article/org.voltairenet.www://http  

[1] « Des banquiers anglo-saxons ont organisé la Seconde Guerre mondiale », par Valentin Katasonov, Traduction Gilles 

Chertier, Strategic Culture Foundation (Russie) , Réseau Voltaire, 11 mai 2015. 

[2] « Rapport de renseignement russe sur l’aide actuelle turque à Daesh », Réseau Voltaire, 18 février 2016. 

[3] « Comment la Turquie soutient les jihadistes », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 février 2016. 

[4] “Statement of the International Syria Support Group”, Voltaire Network, 12 February 2016. 

[5] « L’Allemagne et l’Onu contre la Syrie », par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie) , Réseau Voltaire, 28 janvier 2016. 

[6] “Cessation of Hostilities in Syria”, Voltaire Network, 22 February 2016. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

[7] « Lettre datée du 18 février 2016 adressée par le représentant de la Coalition nationale des forces de la révolution et de 

l’opposition syriennes ». Document Onu S/2016/165. 

[8] « Audition au Sénat du général Didier Castres sur Daesh », Réseau Voltaire, 15 décembre 2015. 

[9] “Asian rebels in Aleppo, Western blind spot”, Christina Lin, Asia Times, February 8, 2016. 

[10] « Syrienkonflikt : Warnung aus der Nato an die Türkei », Der Spiegel, 19. Februar 2016. 

[11] « Traité de l’Atlantique Nord », Réseau Voltaire, 4 avril 1949. 

[12] « NATO warns Turkey it can’t count on support in a conflict with Russia as tensions escalate », Gianluca Mezzofiore, 

Daily Mail, February 20, 2016. 

 

 
  :يادداشت

م را افشاء نمايد، تعداد زيفشاء کننده، اھداف امپريالا می کوشد تا با نوشتن مقاالت "تی يری ميسان" در اين که آقای -١

 آن ی را نتوانسته از قيد تبليغات امپرياليستی و برچسپ ھازيادی از مطالبش گواه آن است، اما در اين که خودش

. ھويت ايدئولوژيک دولت خلق و پرچم مثال دادبه از آن جمله می توان حکمش را راجع . برھاند، نيز نبايد شک نمود

دولت دست  به مانند تمام آنھائی که تبليغات رسانه ھای امپرياليستی را به ارتباط ماھيت ايدئولوژيک "ميسان"آقای 

و ساير نھاد ھای استخباراتی به خورد ." ای. آی. سی"نشاندۀ روس در افغانستان پذيرفته و ھمان را تبليغ می دارند که 

شان داده بود، حاکميت خلق و پرچم را که گذشته از مشتی جاسوس در کليت خود چيزی نبود به غير از کمپرادوران 

وجه باشد که با چنين انتسابی چه ظلمی در حق کمونيزم می نمايد، آن متکه وابسته به شوروی آن روز، بدون آن 

نيروھای مزدور را کمونيست می نامد، در حالی که آنھا در تمام دوران حاکميت شان بيش از ده ھا ھزار کمونيست 

ياليستی شوروی آن راستين افغانستان را به قتل رسانيده، نسلی از بھترين فرزندان افغانستان را فدای آزمندی ھای امپر

  .زمان نمودند

 در شناخت خود  اين که ما مسکو را به مثابۀ يک سنگر عليه جھاد طلبان بناميم، باز ھم نمايانگر آن است که گوينده-٢

از آن جمله ھمکاری ھای . کل تعميم می دھد جای از مسکو و تحرکاتش، سطحی نگری به خرچ داده، جزء را به

 تمام پشتوانۀدطلبان افغان با روسيۀ پوتين، حزب هللا لبنان و رژيم واليت فقيه به مثابۀ دوامدار طالب و ساير جھا

  .گواھی می دھند" ميسان"جھادگران، مثال ھائی اند، که خالف اعتقاد، آقای 
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