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  روسيه و پيروزی
La Russie et la Victoire  

 تفاسير و تعابير بسياری شد که بيشتر حاکی از جانبدارانه بودن آنھا اعالن خروج جزئی ارتش روسيه از سوريه موجب

ولی بر اساس مشاھدات تی يری ميسان، رويدادھا گواه بر اين امر است که اختالفات بين مسکو و . بود تا بيان واقعيت

 می — آورددسته  به جبھۀ ضد تروريستی توفيق ب  که در تغيير موضع گيری غربی ھا—دمشق حل شده و روسيه 

  .خواھد سوری ھا خودشان سرزمين ھايشان را آزاد کنند

  ٢٠١٦ چ مار١٦ /) سوريه (  دمشق /شبکۀ ولتر

  

ی تازه ای شد که ئموجب اردوی تبليغات رسانه ) ١(» روج نيروھای اصلی خ« بيانيۀ رئيس جمھور روسيه مبنی بر 

، گوئی )فارس(بر اساس گزارشات و تحليل ھای رسانه ھای غربی و خليج . بيشتر حاکی از تحريف واقعيت بود

 و او شده و تصميم گرفته که سوريه را ترک کند» تحريک  «  بشار اسد از ناسازگاری رئيس جمھور والديمير پوتين

 ديگر متحدی بشار اسدھمين مفسرين اضافه کرده اند که با توجه به اين امر که . وليت ھايش قرار دھدؤرا در مقابل مس

ھديۀ » داخلی « و مجبور خواھد شد بپذيرد که کشورش را ترک کند، و گوئی مسکو طی پنج سال جنگ يندارد، در ژن

  .بسيار خوبی به واشنگتن تقديم کرده است
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  .مام اين تفاسير حرفھای پوچی بيش نيستولی ت

 ءولی سه سال بعد به اجرا.  طرح ريزی شده بودحسن ترکمانینرال ج با ٢٠١٢ مداخلۀ نظامی روسيه از ھمان سال -١

استقرار نيروھای . گذاشته شد، زيرا مسکو بر آن بود که پيش از گسترش نيروھايش، جنگ افزارھايش را آماده کند

ً شروع شد و ما نخستين ھائی بوديم که اين موضوع را گزارش داديم، اين گزارشات متعاقبا ٢٠١٥ جوالیروسيه از 

توافق شده بود که عمليات بمباران پس از ). ٢(توسط رسانه ھای اسرائيلی و سپس رسانه ھای بين المللی منتشر شد 

 آغاز گردد و تا ،ل متحد برگزار شود عمومی در سازمان ملاجالس که می بايستی در حاشيۀ  گردھمآئی شورای امنيت

  . ادامه يابد٢٠١٦ جنوری ٦نوئل ارتدکس 

 برای حفظ صلح مستقر OTSCدر عين حال پيشبينی شده بود که در بازگشت صلح، نيروی سازمان پيمان امنيت جمعی 

  .شود، طرحی که تا کنون به مرحلۀ اجرائی نرسيده است

ھای مذاکره ل ھم پيمانانش داشت، اردوی بمباران تا و کاخ سفيد برای کنتر با وجود اين، با توجه به مشکالتی که-٢

روشن است که روسيه ھرگز اين تاريخ را به عنوان سالگرد .  تعيين شدچ مار١٥و ادامه يافت که سرانجام برای يژن

  .انقالب تقلبی تعبير نکرد

تغيير رژيم ) (Syria Accountability Act( با طرح جرج بوش برای اعالم جنگ ٢٠٠٣مبر  دس١٢ھمه چيز در 

 در تونس پيرامون موضوع ٢٠٠٤ اتحاديۀ عرب سال جلسۀ(آغاز شد، سپس سال به سال ادامه يافت ) سوريه

 و لحود و اتھام عليه رئيس جمھور ٢٠٠٥ در سال رفيق حريریاجباری در لبنان و سوريه، قتل » دموکراتيزاسيون«

 که به ھدف تحريک سوريه به مداخله انجام گرفت، ايجاد ٢٠٠٦ه به لبنان در سال  به دست داشتن در اين قتل، حملاسد

، تخريب تجھيزات ارتباطاتی و تدارکات حزب هللا در سال ٢٠٠٧جبھۀ نجات ملی توسط اخوان المسلمين در سال 

  . تا امروز٢٠١١و سپس با آغاز جنگ در داخل سرزمين سوريه در سال )  وغيره٢٠٠٨

طرح پرواز از چھار روز پيش برای ھواپيماھای . کل آشکاری خروج نيروھايش را آغاز کرده است روسيه به ش-٣

تاريخ اين رويداد نيز به ھيچ عنوان غافلگيرانه . باربری جھت باز گرداندن نظاميان و تجھيزات به ثبت رسيده است

 توسط جنوری در مسکو در ماه مشعل محمد الزبننرال ج مرکز فرماندھی اردن، هبر اين اساس فرماند. نبوده است

در نتيجه مسخره . مطلع شده بود) ٣ (فھد جاسم الفريجنرال ج و ھمقطار سوری او سرگئی شوئيگووزير دفاع روسيه 

  .نظرمی رسد که اين تصميم را به اختالفاتی که در چند روز گذشته بروز کرده نسبت دھيمه ب

نخستين اختالف مرتبط است به پيشنھاد روسيه مبتنی بر ايجاد ساختار فدرال، که . اختالفات سياسی برطرف شده است

 ،بنابراين، اقليت ھای خاور نزديک. دمشق و رياض آن را مردود دانستند، پيشنھادی که به تجربۀ شوروی باز می گردد

 زبان مشترکی حرف می خالف اقليت ھای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، در توده ھای مردم حل شده اند و به

ھای مذاکره  است که روس ھا می خواستند آن را به اپريل ١٣دومين اختالف در مورد انتخابات قانونگذاری در . زنند

  .دمشق اين پيشنھاد را نپذيرفت زيرا نقض قانون اساسی بودکه و ضميمه کنند در حالی يژن

 چھي. رکز فرماندھی را ترک نمی کندون می آيد، ولی م در زمينۀ نقشۀ نظامی، ارتش روسيه از جبھۀ نبرد بير-٤

استحکاماتی که جھاد طلبان : ضرورتی ندارد که ھواپيماھا انبار شوند، چون که ديگر ھدفی برای بمباران وجود ندارد 

 ھای اس راکت ھای پدافند ھوائی، دستگاهولی . ساخته بودند و وسائل حمل و نقل نفت دزديده شده تخريب شده است

ارسال اسلحه و مھمات، و به ھمين گونه دسترسی به اطالعات .  در جای خود باقی می مانند٢ و پانتسير اس ٤٠٠

 بين  روسيه تجھيزات نظامی سوريه را به روز ساخته که طی ده سال در محاصرۀ. ی روسی ادامه داردئماھواره 

از اين پس ارتش عربی سوريه برای ). ٤(دھد موزش می آالمللی به سر می برد، و سربازان ارتش عربی سوريه را 
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در نتيجه کمک . حفاظت از شھروندان نه تنھا در وضعيت دفاعی نيست بلکه در حال آزاد سازی مناطق اشغالی است

روسيه شامل پشتيبانی ھوائی برای يگان ھای زمينی است، ھمان گونه که ديروز در پالمير ديديم، و يک بمباران ساده 

  .نيست

دھا ميليارد روبل در سوريه، روسيه از وضعيتی که ترکيه و عربستان سعودی و لبنان در مرز صھزينه کردن پس از 

روسيه افتخار پيروزی آزاد سازی کشورشان را به خود . جنگ داخلی قرار گرفته اند از خاور نزديک خارج نخواھد شد

  .سوری ھا واگذار کرده است
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