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  ٢٠١٢ چ مار٢١مرکز مطالعات جھانی سازی،  - سيلويا کاتوری:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ٢٣

  

  داليل عميق پشتيبانی روسيه از سوريه
  

  

 و غربی، و ابزارھای جنگی در زمينۀ رسانه ھای ھمگانی عليه سوريه حاکی از تالش، به واسطۀ ئیامريکاتبليغات 

ر مواضعش در رابطه ييی جنگ طلب، برای قانع ساختن روسيه در تغامريکاپيشنھادات معامله گرانه از سوی جبھۀ 

دامات غربی ھا از تاريخ وتوی اق. با بحران سوريه می باشد و در پی آن است تا روسيه را به انعطاف وادارد

بر گذشته مختل ساخت، برای تأثير گذاری روی موضع روسيه بی ومضاعف که طرح جنگ استعماری را در اکت

  .وقفه ادامه داشته است

ھای غرب در رابطه با » تضمين«رو بوده و روسيه برای پيشکش ھا و ه با اين وجود، تمام تالش ھا با شکست روب

  .ای حذف وتو در شورای امنيت، ھيچ اھميتی قائل نشده استحفظ منافعش در از
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  .اختالف بين روسيه و اياالت متحده داليل عميقی دارد و نمی تواند با مصالحات جزئی و سطحی برطرف گردد

سال ھای متمادی است که مسکو سعی می کند به حاکميت يک قطبی اياالت متحده در مناسبات بين المللی خاتمه 

 سوريه در واقع به فرصت خوبی برای گشودن دريچه به سوی ايجاد مناسبات نيروھای متعادل تر در بحران. دھد

  .جھان تبديل شد

 می ئیترکيب توان اقتصادی روسيه مشابه اياالت متحده بوده و در بازار جھانی اسلحه و انرژی با يکديگر رويارو

 ھا و اصول امريکائیانرژتيک ستون فقرات منافع اين موضوع شناخته شده است که کارتل ھای نظامی و . کنند

  .ن می کندييرويکردھای ديپلماتيک واشينگتن را در جھان تع

 قدرت روسيه ھميشه تاريخ گذشته و معاصر اين کشور اسالو را متأثر ساخته و به عنوان قلب یخصلت امپرياليست

 سياسی بين روسيه و اروپای شرقی را از ئیچنين موضوعی پيوند ھای جغرافيا. مسيحيت ارتودوکس تلقی شده است

 روسيه، در دوران رھبری ئیباززا. دوران تزارھا تا اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی را توضيح می دھد

  برای باز پس گيری سرزمين ھای اروپای شرقی که به دست اياالت متحدههوالديمير پوتين، با طرح بلندپروزان

  .راه استافتاده، ھم

 ھا و غربی ھا در امور داخلی روسھا و در جمھوری ھای اسبق شوروی، به عنوان وظيفه ای امريکائی مداخالت

اين اقدامات در نگاه روسيه پاسخ . خاص برای مسکو مطرح بوده  و به عنوان تھديد ملی برای روسيه تلقی می گردد

 در خاورميانه به وقوع می پيوندد، ئیاين رويارو. می سازد ضروری امريکا قاطعانه ای را  در قلب حاکميت ئیگو

  . سلطه جويانۀ اين کشور استوند امريکا و متوقف ساختن رو ھدف از آن کوتاه کردن دست 

به مسکو  اتحاد سوريه و روسيه. سوريه در زمينۀ توازن نوين نيروھا از وضعيت مرکز و قطعی برخوردار است

برای آبتنی آتالنتيست ھا ای رم مديترانه راه يابد و مانع شود که اين دريا به درياچه اجازه می دھد که به آبھای گ

  .ولی داستان به ھمين جا خاتمه نمی يابد. تبديل شود

 قطر و ترکيه پرده ، به ھمکاری عربستان سعودی– اسرائيل – اروپا -امريکامنابع آگاه از وجود طرحی از سوی 

اين لولۀ گاز بايد از . ت لولۀ گاز عظيمی است که بايد گاز و نفت را به اروپا منتقل کندبرداشته اند که مرتبط به ساخ

چنين طرحی برای اقتصاد روسيه که به صادرات ھيدروکربور به اروپا بستگی . مديترانه و لبنان و سوريه عبور کند

  .دارد، مرگبار خواھد بود

ه خوبی می دانند که در لبنان و درسوريه در مقابله با چنين  را ترسيم می کنند، بئی که چنين طرح ھائیستراتژھا

  .مقاومت خواھند کرد و ھرگز اجازۀ اجرای آن را نخواھند داد»  خليج- اسرائيل–ترکيه «ی ئطرح ھا

نيروھای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر « وايجاد ٢٠٠۶ گذاشتن چنين طرحی تا حدود زيادی جنگ ءبه اجرا

از تاريخ اشغال عراق به سوريه وارد می سازند  . ٢٠٠٣ را که از سال ئی ھمين نسبت فشارھا، و به»در لبنان

  .توضيح می دھد

امنيت ملّی ألۀ با توجه به چنين مسائلی، بيش از پيش در می يابيم که تا چه اندازه بحران سوريه برای روسيه يک مس

م، والديمير پوتين آن را در شب انتخابات رياست به ھمين داليلی که پيش از اين ياد کردي. به حساب می آيد

 که ئیضد امپرياليست و به پشتيبانی از نيروھا و کشورھا: جمھوری، به عنوان سياست خارجی روسيه مطرح کرد 

  .در مقابل حاکميت غرب مقاومت می کنند

 بر خاورميانه و امريکاميت چنين واقعيتی، به شکلی که روند حوادث در اين چند ماھۀ گذشته نشان داد، رؤيای حاک

  . بر جھان، يک بار ديگر و اين بار بر سخرۀ سوريه دچار فروپاشی شد
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