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  معنای حضور روسيه در مديترانه
. يترانه تلقی کردنديک عده از صاحب نظران غرب فروپاشی شوروی را پايان نفوذ روسيه در شرق ميانه و حوزۀ مد

اين روسيه نيست  که در شرق ميانه .  نظرات اين گروه را دگرگون ساختۀالکن بھار عرب باالخص بحران سوريه ھم

 "پوتين"روسيۀ . ال رفته استؤباخت داشته، بلکه اين امريکا است که تسلط و حاکميت متداومش در شرق ميانه زير س

روسيه دوباره خود را در شرق ميانه احياء نموده و .  و نھی واشنگتن را بپذيرد نيست که امر"ينستلي"ديگر آن روسيه 

  . کشتی ھای جنگی و تجارتی اش در بحيرۀ مديترانه بدون مانع در حال مانور و گشت و گزار است

قوای بحری روسيه به شمول تحت البحری ھای اين کشور در آب ھای شرقی و غربی مديترانه رفت و آمد دارند و 

 یبحران سوريه ومداخلۀ غرب به نفع نيرو ھا. بدون دغدغه و مانع به ھمان پيمانۀ دورۀ شوروی در حال جلوه گری اند

ين کشور، برای روسيه بھترين فرصت را برای تبارز دوباره  در شرق ميانه مھيا ساخت که  ا در"ر اسدابش"تندرو ضد 

سيه قوای ھوائی خود را به  سوريه فرستاد و تياتر اين کشور رو.  غرب ھم نمی گنجيدیژيست ھايحتا در تصور سترات

ژيک يژيک روسيه و بدترين ناکامی ستراتياين بزرگترين موفقيت سترات.  در حال سقوط تغيير داد"اسد"را به نفع 

 توسط جت ھای جنگندۀ روسيه ، "اسد"بمباران مواضع تند روان اسالمی ضد .  شود امريکا در منطقه شمرده می

ًواقعا .  را در تقابل با مخالفان تقويت نموده است"اسد" را به نفع نظام مستقر در سوريه تغيير داده و مواضع ءازن قواتو

  . ماه ھا قبل در کنجی خزيده بود"اسد"اگر مداخلۀ روسيه در سوريه نمی بود، 

تا لنگر انداختن کشتی ھايش به شته بھتر ساخته ر تارتوس را در سوريه نسبت به گذروسيه در آغاز موفق شد که بند

موفقيتش  در اعمار دو بندر ديگر در سوريه، مسکو را جسور تر ساخته تا در سواحل ساير کشور . کدام مانع برنخورد

گزارش ھا می رساند که يک  تحت البحری روسيه در . ھای حوزۀ مديترانه مانند جنوب ايتاليه و فرانسه ظاھر شود

جسارت بزرگ سياسی  اگر اين گزارش درست باشد، در واقعيت يک .  فرانسه ديده شده استنواحی بندر نظامی تولون

در يکی از نقاط ديگر مديترانه، الجزاير به قوای بحری  روسيه و چين  . گردد و نظامی برای روسيه محسوب می

اتو در صدد پخش نفوذش در شمال که ن در آوانی.  اجازه داده است که می  توانند  از بندر مرس الکبير استفاده نمايند

 شده است، تظاھر نظامی روسيه در قارۀ سياه  معنای خاص خود را ه خيز اين پيمان در اين قارۀافريقا است و حبشه تخت

باجود تعزيرات مدھش . روسيه بيش ازين مايل نيست که تحقير غرب را بپذيرد و غرور خود را زير پا کند. دارد

  . بت بحران اوکراين، روسيه ھمچنان می تازد و می تازداقتصادی عليه روسيه نس
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، سوريه را  فارساز نظرگاه مسکو، غرب تصميم داشت که به ھمکاری عربستان، اسرائيل، ترکيه  و کشور ھای خليج

نه را شرق ميا ۀسپس لبنان و سرانجام ايران را از پا درآورده و ھم. منھدم سازد و آن را مانند عراق پارچه پارچه نمايد

مسکو معتقد است که مقاومت سوريه . ين منطقۀ جھان دور سازد ا ازه  در تسلط خود گيرد و روسيه را برای ھميشًکال

گروه ھای تندرو اسالمی مورد حمايت غرب در حال . يک نقطۀ عطف در پاليسی امريکا نسبت به اين کشور است

نيرو ھای اسالمی مورد حمايت غرب بعد از .   باال يافته است آھسته آھسته اما متداوم دست"اسد"شکست اند و نظام  

 ه را از بيخ برکنند و نقشۀ شرق ميانه را برای ھميش"اسد"تونس و ليببا، به سوريه روی آوردند تا به امر غرب نظام 

ًاما عيار نتيجۀ مداخالت غرب و ساير کشور ھای دست نشاندۀ امريکا در شرق ميانه، يک جنگ داخلی تم. عوض نمايند

  . است که سوريه اکنون به آن مواجه است

امروز روسيه در . ھمين بحران سوريه بود که بھترين فرصت را برای احيای نفوذ از دست رفتۀ روسيه در منطقه داد

 نيست، اما در حفظ "اسد"روسيه عاشق روی . مورد بحران سوريه  از يک موضع بھتر نسبت به امريکا حرف می زند

سوريه ھمچنان با زرنگی و به منظور حفظ توازن، به چين ھم . ، تدوام نفوذش را در شرق ميانه می جويد"داس"نظام 

اجازه داده است که در نزديک بندر تارتوس که مورد استفادۀ قوای بحری روسيه است، می تواند به اعمار يک بندر 

ه چين ھم در تياتر سوريه و شرق ميانه داخل شده و اين برای غرب بسيار درد آور است ک. ديگر برای خود اقدام نمايد

ھمکاری مسکو و بيجينگ غرب را در التھاب قرار داده و سرآغاز کسوف . ھم می زنده توازن را به ضرر غرب ب

انحصار غرب نخواھد در ين  ادر مجموع بحيرۀ مديترانه بعد از. نفوذش را در افق شرق ميانه از دور مشاھده می کند

  . ار خواھند کردذژيک جھان بی ترس گشت و گيين منطقۀ سترات ا کشتی ھای نظامی روسيه و چين ھم دربود، بلکه

. نبايد بحران سوريه و اعزام کشتی ھای جنگی روسيه را به سوی حوزۀ مديترانه طور مجرد مورد تحليل قرار داد

ً غرب را در شرق ميانه خصوصا در که غرب، روسيه را در اوکراين زير فشار قرار داده است، روسيه ھمانطوری

 به دقت مورد مالحظه قرارگرفته  تا روابط دبحرانات جھانی باي. سوريه و حوزۀ ميدترانه به مبارزه طلبيده است

، امريکا و فرانسه تصميم گرفتند که کار سوريه را يک ٢٠١٣در ماه سپتمبر سال . بحرانات را با يک ديگر درک کرد

 که سيل راکت ھا از يک مرکز ناتو در ايتاليه به سوی سوريه به پرواز درآمد، اما رادار ھای ھمان بود. طرفه سازند

دانست که امريکا و  مسکو از قبل می.  منھدم ساختندءروسيه و قوای بحری اين کشور در سوريه،  آنھا را در فضا

روسيه به  . ش آمادگی الزم را  گرفته استو حفط منافع" اسد" اند و به خاطر حمايت "اسد"فرانسه در صدد انھدام نظام 

ناتو و کشور ھای غرب اخطار داد که تصرف سوريه را تحمل نخواھد کرد و نه به غرب اجازه خواھد داد که اين 

از ھمين نقطه به بعد بود که غرب به نيات روسيه در شرق ميانه پی برد و .  منھدم نمايندليبياکشور را مانند عراق و 

 .کو در قسمت سوريه تسليم غرب نخواھد شدفھميد که مس

. فظ منافع اين کشور در منطقه بوده استح اما در واقعيت به منظور "اسد"ًمداخلۀ روسيه در سوريه ظاھرا به نفع 

امريکا و ناتو حال . مسکو با حوصله مندی توانست ھم خود را در منطقه احياء نمايد و ھم غرب را کشت و مات دھد

عاليم اعمار مراکز ناتو در .  کار ساده نيست، البته که غرب ھم آرام نخواھد نشست"پوتين"که بازی با دانند  خوب می

  . شود که برای مسکو نھايت درجه تخريش کننده خواھد بود اروپای شرقی يعنی زير زنخ روسيه مشاھده می

 

 

 

 


