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ری در عرصۀ ديپلماتيک، ولی به ھمچنين به  به عنوان شاھکاامريکانامۀ والديمير پوتين خطاب به اذھان عمومی مردم 

  .عنوان گفتاری برجسته در عرصۀ جغرافيای راھبردی و انسان دوستانه به ثبت خواھد رسيد

 امريکاغرب «کاری که رئيس جمھور روسيه بدان تحقق بخشيد، در واقع به شکست کشانيدن برنامۀ جغرافيای سياسی 

  . در تخريب سوريۀ بشار اسد بود»محور

و تنھا پس از نزديک به ( در سرنگون سازی قدرت حاکم در سوريه با شکست مواجه شد  حالی که حملۀ درونی عمالً در

که می توانيم آن را به شکل (، اتحاديۀ قدرت ھائی که مخالف رژيم سوريه بودند )سه سال موجب تخريب کشور شد

. ی حملۀ بيرونی از طريق بمباران آماده می کردخود را برا) رياض تعريف کنيم/دوحه/پاريس/لندن/محور واشينگتن

 اعالم شده بود که ھدف تنبيه بشار االسد است ولی در واقع در پی تضعيف قدرت نظامی کشور بودند تا فروپاشی رسماً 

  .رژيم سوريه را تسريع سازند

 گرفتند، ھمان گونه که بر  نخبگان سياسی را به گروگاندر بسياری کشورھای غربی در واقع، البی ضد بشار اسد عمالً 

  . به عنوان مثال در مورد فرانسه روی داد) ١(» الی متن«اساس تحليل 
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اگر پيشنھاد روسيه موجبات نجات صلح و ثبات را در منطقه فراھم ساخت، تحقق آن به بھای بر مال ساختن تضادھای 

دست دادن قانونيت خود در دامی خود ساخته غرب انجاميد، غربی که سرانجام با نقض حقوق بين الملل و در نتيجه از 

  .افتاد

  چرا؟

زيرا پيروزی نظامی دولت سوريه، و پيامد سياسی آن، بی گمان در انتخابات آيندۀ بشار االسد، به مفھوم پيروزی نھائی 

 قدرت  به عنوان» محورامريکاغرب «بر واشينگتن و رياض، و عالوه بر اين به مفھوم از دست دادن اعتبار » ايران«

  .حاکم خواھد بود

 فرو -  مانند الگوی عراق –ولی شکست نظامی دولت سوريه در روياروئی با شورشيان، کشور را در ھرج و مرج 

خواھد برد و به قدرت رسيدن اصول گرايان مذھبی نيز برای منطقه و به ھمچنين برای تمام جھان خطر بزرگی تلقی 

  .خواھد شد

ندازد، يعنی  خطر بي می توانست اعتبار و قانونيت وجود سازمان ملل متحد را بهبدتر از ھمه، حملۀ نظامی غرب

آيا چرخش تاريخی شگفت آوری نيست که اين فرزند اتحاد . موردی که روسيه بيش از ھمه با آن مخالفت می ورزيد

جماھير سوسيالستی شوروی باشد که خود را موظف می بيند که در اشکال صلح جويانه در مقابل غربی ھائی که در 

  قوق بين الملل برخيزد؟اتحاد با ديکتاتورھای اسالمی ھستند به دفاع از ح

از ديکتاتور سرد که از کشتار توسط مستبد . جالب است ببينيم که طی چند ھفته چگونه تصوير روسيه تحول خواھد يافت

سوريه که از فرد نيکوئی مثل سنودن پشتيبانی نکرد، روسيه از اين پس مانند کشوری جلوه می کند که از ضعيفان و 

رئيس جمھور روسيه که در رسانه ھا از او با تنفر ياد می .  دفاع می کند،ر گرفته اندکشورھائی که مورد تھاجم قرا

چف در  صلح مطرح خواھد بود، مانند گوربکردند، از اين پس به عنوان داوطلب پتانسيل برای دريافت جايزۀ نوبل

 امريکاند رئيس جمھور يا مان) به شکل تناقض آميزی در دورانی که جھان تک قطبی مستقر می شد(دوران گذشته 

  .بارک اوباما

وجود ندارد و يا ديگر وجود ندارد، اين » غرب سياسی«جنگ در سوريه موردی بود که به شکل بارزی نشان داد که 

در مقابل، دو محور شرکت کننده در منازعه قاطعيت . پارچگی سياسی از اين پس آشکار شد ھمه ترديد و فقدان يک

 خدشه ناپذيری به اثبات رساندند، مخالفت با جنگ و اتحاد پيرامون چين و روسيه، دومی ھا خود را با يگانگی سياسی

  .با صراحت از اولی ھا پشتيبانی کردند

وقتی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی سقوط کرد، فرانسيس فوکوياما پايان ايدئولوزی ھا و پيروزی قطعی غرب را 

ی بيش از يک دھه بيشتر به يای تک قطبی بودن جھان، از ديدگاه تاريخی کمپيشبينی کرد، ولی اشتباه می کرد و رؤ

حتی اگر برتری غرب، اگر چه در حال تنزل به سر می برد، ولی موقتا از ديدگاه اقتصادی و نظامی . نجاميدطول ني

ته و در زمينۀ وضعيت خود را حفظ کرده باشد، جنگ در سوريه شايد به اين معنا باشد که غرب جنگ اخالقی را باخ

  .سياسی نيز قاطعانه شکست خورده است

. آغاز پايان جھان تک قطبی: چنين امری را بی گمان بايد به معنای گذار بشريت به دوران نوينی در سير تاريخی باشد 

  .قطب شمال

  

١(      Elie martin 

http://www.realpolitik.tv/2013/09/crise-syrienne-francois-hollande-otage-de-laurent-fabius/ 
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