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  ھوادار پورتال: باز تايپ از

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢۴

  

  :روسيه وبحران سوريه 

  ايستادگی تا به آخر در جنگ مرگ وزندگی
  

وزرای خارجۀ اروپا تشکيل شده بود ، الوروف وزير ھنگامی که در جلسۀ بروکسل که چند روز پيش با شرکت 

خارجۀ روسيه گفت که بشار اسد نخواھد رفت ، قصد مجامله گوئی نداشت ، بلکه وی بسيار جّدی وحساب شده قصد 

در چند ماھۀ اخير حوادث وتغييراتی در زمينه ھای نظامی ، سياسی جنگ سوريه  وھم چنين . خود را بيان داشت 

 وبين المللی به وقوع پيوسته که حساسيت روسھا را نسبت به آنھا بر انگيخته واز اين نظر نسبت به در عرصۀ منطقه

  .سوريه بسيار جّدی وسر سختانه وارد ميدان شده اند 

اظھار نظر الوروف مبنی بر اين که دولت در سوريه با تمام امکانات خود، در جنگ مرگ وزندگی است، نتيجۀ 

ای است که از طريق مراکز اطالعاتی ، مسافرت رھبران سوريه به مسکو و به ويژه ارتباط بسياری معلومات تازه 

مخالفان داخلی دولت سوريه با روسھا است که طرفين بر اين باورند که در مورد سوريه به طور مطلق نظرات 

  .مشابه و صائبی دارند 

 مستندی اشاره کرد تا روشن سازد به چه علت از مسکو در برخورد با وزرای خارجۀ اروپا به نتيجه گيريھای کامالً 

دولت سوريه حمايت می کند ، در مسألۀ انرژی با سوريه  تجديد نظر کرده وبه زودی موضوع فروش ھليکوپتر 

  . ھای نظامی به سوريه نيز فعال خواھد کرد 

کثريت قريب به اتفاق شاخه  جھادی وبين المللی بودن اۀيکی از نتيجه گيريھای روسھا از جنگ عليه سوريه، جنب

ھای مختلف مخالفان دولت سوريه، که از ھمان ابتدای شروع بحران ترس ونگرانی روسھا را برانگيخت، 

دپلوماتھای روسيه عمدتاً از ھمان اوائل توطئه برای بر اندازی دولت سوريه متوجه اين موضوع بوده که ممکن 

  .  خاور ميانه ۀ جھاديون بر کل منطقاست جنگ عليه سوريه مقدمه ای باشد برای تسلط

ديگر وحدت نظر نداشته ، بسيار پراگنده ، دارای  کدام شان با يک که مخالفان دولت سوريه ھيچ  دوم اينألۀمس

سخنگوی واحدی نيستند که حتی برای چند روز بر روی موضوع واحدی اتفاق نظر داشته باشند واين وضعيت به 
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اگر اينان حّد اقلی از انسجام داشتند  ای  ف اين مخالفان به کشور ھای مختلف است ،علت  وابستگی شاخه ھای مختل

  .ی کند ئھای توانست به نوعی با آنھا وارد مذاکره شده وحتی عقب نشين بسا که روسيه می

ند مسکو ی است که اين مخالفان در رابطه با آنھا شکل گرفته ائ سوم تحليل روسھا از ساختار ائتالفات منطقه ألۀمس

ديگر را  نگران دو خط در ميان اين مخالفان وارتباط آنان با قدرت ھای خليجی ـ ترکی است که در سوريه يک

کيه وکشور ھای امارات وعربستان وابسته ھستند   که به تر اسالمی سياسی واسالمی وھابی ،اولی. کند  مالقات می

 انتخابات امريکا ادامه ۀ به ھمين وضعيت تا پايان دور مرتبط به غرب است که مايل است جنگ در سوريهدوموخط 

 خط دوم در اين مرحله می.  بھره برداری رسيده است ۀپيدا کند وتا آنزمان اوضاع در سوريه از نظر آنان به مرحل

کوشد با وارد آوردن ضربات ھر چه بيشتر بر کل ساختار ھای اجتماعی ، اقتصادی ، زير بنائی ، نظام را آنچنان 

  . در آورد ءعيف ودرھم شکسته کند که بتوان سياستھای غرب را در سوريه به آسانی به اجراض

  کنند کشور ھای غربی آنان را فريب داده به ويژه در مورد  که آنھا احساس می نتيجه گيری چھارم روسھا اينست

کنند که  روسھا فراموش نمیکه آنان تنھا يک روز پس از امضاء کردن ، آن را نقض نمودند ، ) ١( " ژنوۀوثيق"

کشور ھای غربی  در مورد ليبيا نيز دو رويانه عمل کرده وآنان را فريب دادند ، مسکو در طول اين مرحله از 

 ، شايد به يک راه حل مناسب سياسی برای توقف جنگ وکشتار در بحران سوريه کوششھای فراوانی به کار برده

ی سر سختانه وبه طرق مختلف کوشيده اند  ھر گونه راه حل ئسوريه ، دست يابد ، اما کشور ھای غربی ومنطقه 

سياسی را با بن بست مواجه سازند ، بعضی از اين کشور ھا که بيشترين مانع را برای راه حل سياسی ايجاد کرده 

  . مذھبی داشته است ۀاند ، در بھترين حالت دشمنی وايرادات آنھا  بيشتر شخصی وجنب

 ۀپنجم ـ مسکو از اين پافشاری خود در دفاع از حقوق قانونی وبين المللی سوريه نه تنھا زيانی نديده ، بلکه  بھر

برازيل ـ روسيه ـ چين ـ شامل " بريکس  "ۀفراوانی نيز برده است والبته مسکو تنھا نبوده کشور ھای مجموع

افريقای جنوبی و ھندوستان ، نيز از در پيش گيری يک سياست اصولی در مورد سوريه ، بر اعتبار بين المللی خود 

  .افزوده اند 

در مورد روسيه بايد گفت که فروش چھار مليارد دالراسلحه به عراق دستاورد اقتصادی مھمی برای روسيه است  

ضربه ای سخت سياسی بر امريکا است که با  دھن کجی و  عراق وۀ سياست استقالل طلبانۀکه نشاندھند وھم اين

  .دايمی خود سازد ۀ تجاوز  اشغالگرانه به عراق قصد داشت اين کشور را تبديل به مستعمر

راه با تحقيقاتی که روسھا از اوضاع داخلی سوريه  به عمل آورده اند ، دپلوماسی روسيه براين باور است که ھر 

حلی به غير از طريق دولت فعلی ، سوريه را برای دھه ھا وشايد نسلھا دچار جنگ وکشتار داخلی خواھد کرد ،از 

از طرفی روسھا بيم آن . اين نظر آنان اصرار دارند مشکل سوريه به وسيله سوريھا وبا ھمين دولت به نتيجه برسد 

ی برای امنيت روسيه ومرز ھای اين کشور خواھد داشت دارند که متالشی شدن وتقسيم سوريه عوارض بسيار شديد

پارچگی اين کشور اصرار  يک حفظ وحدت و به  مردم داخل سوريه وۀ، لذا آنان در امر مشکل سوريه به وسيل) ٢(

  .ميورزند 

  نتيجه گيريھا وتحليلھای فوق دپلوماسی روسيه را واداشته تا از متالشی شدن سوريه جلوگيری کرده ودرۀمجموع

  اين راه تا  حّد مرگ و زندگی پيش خواھند رفت 

*****************  

عبارت است از توافق ھمه کشور ھای در گير جنگ سوريه که چندی پيش در ژنو گرد آمدند وبر "  ژنو ۀوثيق) " ١(

اما در   ،شد وثيقه ای ّصحه گذاشتند که مبتنی بر حل مسالمت آميزبحران سوريه وبدون رفتن بشار اسد را شامل می
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يکی دو کشور ديگر ، بقيه از جمله  فردای پس از گرد ھمآئی ژنو ، شرکت کنندگان  ، بدون عراق ، روسيه و

  .خواستار خروج بشار اسد از دولت سوريه شدند  امريکا انگلستان وکشور ھای عربی وابسته ، نقض عھد کرده و

بستان سعودی وکشور ھای امارات نزديک به ھفت  يلسين ، عرۀپس از فروپاشی شوروی ، به ويژه در دور) ٢(

 ۀ اسالمی در جمھوريھای مسلمان نشين شوروی سابق بنا نھادند ، ھدف اصلی آنھا حملۀھزار مسجد و مدرس

 سفيد ، تضعيف ، تالش ومستعمره شدن آن توسط امريکا بوده وبا آمدن پوتين ۀتروريستی برنامه ريزی شده به روسي

از اين نظر . آيد  طور دائم در اخبار میه  عواقب شوم آن مساجد وعمليات تروريستی باوضاع تغيير کرد ولی

 اخوان المسلمينی امريکانيزه شده ھمسايه ديوار به ديوار ۀخواھند با مسلمانان بنيادگرا ، وھابی وترکي روسھا نمی

دند تا از مضرات اسالم خالفتی  صفوی در ايران نيز در آن دوره حمايت کرۀعيشوند ، روسھا از بر قراری دولت ش

  .عثمانيھا تا حّدی در امان بمانند 

يھا ئ قدرتمندی در دست امريکاۀ اسلحۀمساجد ومدارس وھابی موجود در جمھوريھای شوروی سابق ھم چنان به مثاب

  .خوانيم  است که گاه وبيگاه اخبار انفجارات آن را در مطبوعات می

  

  زير نويسھا از مترجم است* 

  ٢٠١٢احمد مزارعی بيستم اکتوبر : جم متر* 

  سايت نويسندگان اردنی*

 


