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  ھای سوریھ بھ جنگ جھانی بیانجامدخطر آن وجود دارد کھ تنش 

  های هشدار دهنده روسیه تصویر

  .منږخو. و: برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، قلمی شده توسط تیری میسان، برگردان از متن فرانسوی

 

ھموار باییستی اتالنتیک را  نظامی پیمانعلنی روند بی ثبات سازی کھ راه مداخلھ . است خصوصیت عوض کردهبحران سوریھ 
حملھ بر سوریھ ایاالت متحده با برداشتن ماسک خویش، بطور علنی اعالم نمودند کھ امکان  .میکرد، بھ بن بست مواجھ گردید

نباید چشم پوشی کرد کھ روسیھ یی پوتین . بدون تصویب شورای امنیت، مانند آنچھ را در کوزوا انجام دادند، مطرح است
ادامھ . مسکو پس از حصول حمایت چین، دو مسئلھ ھشدار دھنده را بھ رخ واشنگتن کشید. یلتسین نیست رییسروسیھ یی بو

  .تخطی از حقوق بین المللی توسط ناتو و شورای ھمکاری خلیج، خطر بروز یک جنگ جھانی را ھمراه دارد

 

سوریھ) دمشق( | شبکھ ولتر ٢٠١٢جون  ٩ |   

 
 

 

  .وتین بر ضرورت آماده گی روسیھ برای یک قربانی جدید تاکید نمودجمھور پ رییسدر ھنگام تجلیل از غلبھ بر نازیزم در نھم جون، 
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از حق حاکمیت کشور این اصل اعالم کرد کھ بنیاد جمھور پوتین دور سوم ماموریت ریاست جمھوری خویش را بر  رییس

مسکو بارھا توسعھ  .ددفاع نمای ،روسیھ استفدراسیون ناتو متوجھ و ایاالت متحده  ھ از جانبمستقیم ک در مقابل تھدید خویش

خویش و گسترش چتر ضد موشکی، تخریب لیبیا و بی ثبات سازی سوریھ را محکوم  ایجاد پایگاه ھای نظامی در مرزھایناتو، 

  .کرده است

او . روسیھ پرداخت ]١[ می، نیروھای مسلح و امکانات ائتالففردای اشغال کرسی، آقای پوتین بھ بررسی صنعت نظادر ھمان 

برای او تھاجم ناتو بر لیبیا مانند . کھ غیر قابل عبور میباشد، پیگیری نمود خاب سوریھ بھ مثابھ خط سرخرا با انتاین تحرک 

بود و اگر این عمل بر سوریھ انجام میشد ھمانند حملھ بر پولند بود کھ باعث درگیری جنگ دوم حملھ رایش سوم بر چکوسلواکیا 

  .جھانی گردید

نھ تنھا نادرست، بل در برابر  ر شرق بنام مسایل داخلی انقالب و سرکوب داخلی سوریھ اتفاق می افتد،ھرگونھ تفسیر آنچھ کھ د

 بحران سوریھ قبل از ھر چیز دیگر .روابط سیاسی میباشد انعکاس دھنده ییتنھا  است و تر از آنوسیع بمراتبمسایل  تواقعی

و اولین جنگ » محور مقاومت«مایش جدید از بین بردن یک آزیعنی ، »مدل شرق میانھوسیع  تغییر«یک مرحلھ جدید 

سوریھ انجام میشود، دریافت این نیست کھ آیا بشار االسد حال حاضر در در  آنچھ. است ]٢[» ی گاز طبیعیجغرافیای سیاس«

ن آخرین رژیم خواھد شد و یا سلطنت ھای وھابی خلیج موفق بھ از بین برد کردن نھاد ھای بھ ارث گرفتھ موفق بھ دموکراتیزه

خطوط مستقر خواھند کرد، بل اینست کھ کدام در آنجا الییک و غیر مذھبی در منطقھ شده و سکتاریزم یا فرقھ گرایی خود را 

  .را از ھم جدا خواھند کرد ]٣[ )شانگھای تعاونسازمان (و او سی اس ) پیمان اتالنتیک شمالی(یعنی ناتو  جدید دو بالک ،مرزی

در واقع از ماه ھا بھ این سو رسانھ ھای غربی و خلیج در طول . باشند کمتر توجھ کرده ھ باالجملبھ ای ما شاید برخی از خواننده ھ

بھ اجرا گذاشتھ است، در اقلیت علوی  یک رییس جمھور االسد یک دیکتاتوری فرقھ یی را بھ نفع گویا طبلی مینوازند کھ آن روز بر

بھ ابطال  یک نظر اجمالی بر حوادث کافی است تا این نمایش دروغین را .پلورالیستی اند حالیکھ مخالفین مسلح خواستار دموکراسی

تمام ناظران با ھم ھمنظر اند کھ انتخابات  .کرده است م و انتخابات پارلمانی را برگزاررفراند ا انتخابات محلی،متناوب بشاراالسد. کشید

» سخره«در صد بالغ میگردید، درحالی کھ غربی ھا آنرا بھ  ۶٠خابات بھ شرکت مردم در انت .ده اندگردیبرگزار آن درست بشکل 

، مانع شرکت شھروندان در انتخابات شده قرار دارند، در چار ناحیھ یی زیر کنترول شانآنھا مورد حمایت کھ  مخالفین مسلحیگرفتھ و 

یتی، بلکھ در برابر غیر نظامیان و تمام نمادھای فرھنگی ت خود را نھ تنھا در برابر نیروھای امنعملیامخالفین مسلح در عین حال  .اند

را بھ قتل و مسیحیان علوی ھا  سپس بھ طور پراگنده ھا سنی ھای مترقی را کشتار نموده،آن .دوبرابر افزایش داده اند دیگر مذاھب و

آنھا امارت موقت . را بھ حریق کشیده اند مکتب و کلیسا باب ١۵٠٠آنھا بیشتر از  .ندھ اداشت رسانده و فامیل ھای شان را بھ فرار وا

تن از غیر مذھبی ھا را بھ اعدام  ١۵٠ند کھ ده و در آنجا یک محکمھ انقالبی دایر کردرا در بابا عمرو اعالن نمو مستقلیاسالمی 

ان را بھ یاد می صحنھ ھای دلخراش اشرار افغانست(گردن بریدند  عامدر مقابل انظار  را توسط جالدان خویش یکایک محکوم نموده

 ده وی ملی سوریھ در تبعید گرد ھم آمیک شوراچارچوب این یک نمایش رقت انگیز چند سیاستمدار سرکش است کھ در  .).آورد، م

بھ وقوع میپیوندند  »سوریھ«کھ در محل توسط اردوی آزادی بخش  یجنایاترا بھ صحنھ میکشند کھ با  دموکراتیک گویا یک پروژه

آن کی میتواند باور کند کھ رژیم غیر مذھبی سوریھ، کھ چندی  گذشتھ از .خواھد نمود حقایق را برای مدتھا پنھان ه وبدون ارتباط بود

تاتور ھای آزاد کھ از جانب دیک» سوریھ«د، بھ یک دیکتاتوری مذھبی مبدل گردد، در حالی کھ اردوی کردنل بجیت راالگوی آن حتا قبل

  ؟شدد خواھن مبدلمعیار کثرت گرایی دموکراتیک بھ ، ھ فرمان احکام واعظان تکفیری اندد و گوش بوھابی خلیج حمایت میشو

، بھ شکلی کھ ناتو یوگوسالویا را تجزیھ نمود، اظھارات رھبران ایاالت متحده در مورد مداخلھ بین المللی خارج از فیصلھ سازمان ملل

اینجا در مواضع دفاعی قرار داشت، مصمم شد تا ابتکار را سیھ کھ تا فدراتیف رو .در مسکو خشم و نگرانی شدیدی را برانگیختھ است

بھ و انکشاف خوب اوضاع در سوریھ  روسیھ بھ سبب اضطراری بودن وضع زاویھ دیداین تحول ستراتیژیک از . دبدست خویش گیر

  .]٤[ آمده استمیان 
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د تا تمام دولت ھای ذیدخل یعنی دولت ھای ھمسایھ، نیروھای سوریھ ایجاد شو سایلم مورد ردمسکو پیشنھاد نموده تا یک گروه ارتباط 

است کھ در حال حاضر از جانب  عویض یک مجمع فتنھ برانگیز مباحثاتحرف بر سر ت .منطقوی و بین المللی را با ھم گرد آورد

  .ایجاد شده است» کنفرانس دوستان سوریھ«غربی ھا زیر نام مخرب 

ی تغییر از سرگیری ھمان برنامھ مطروحھ سرگی الوروف بھ لیگ عرب است، ادامھ اندکان، کھ با روسیھ بھ حمایت خود از برنامھ عن

روسیھ شاکی از آنست کھ این برنامھ جنبھ عملی نمییابد، ولی تقصیر را بر جناح مخالف احالھ میکند کھ بھ سالح توسل جستھ . میدھد

حقوق بین المللی یک  آزاد از نظر» سوریھ«خارجھ، اردوی امور لوکاشیویچ، یکی از سخنگو ھای وزارت . ک. بھ قول ا. است

از جانب  کماکانسرباز اردوی سوریھ را بھ قتل میرساند،  ٣٠تا  ٢٠آنکھ روزمره از  غیر قانونی است و بدون در نظرداشتسازمان 

  .]۵[است برھم زدن پالن عنان علنا مورد حمایت قرار گرفتھ  ل ناتو و شورای ھماھنگی خلیج بھ ھدفدو

) OTSC(بھ سازمان قرارداد امنیت سرتاسری  ،ناتوی جنگ افروز برابردر  صلح طلب یک در نقش ر پوتین با ظاھر شدنوالدیمی

 در مقابلنبرد  طرفین متخاصم از ھم و در عین حالبھ منظور جدا ساختن » عسکر کاله آبی«پیشنھاد نمود تا برای پیاده نمودن 

تمرین سرباز  ٢٠٠٠٠ ویتائید نمود کھ ) OTSC(نیکالی باردیوژین رئیس عمومی  .آماده گی بگیرددر سوریھ نیروھای خارجی 

  .]۶[ در اختیار داردبال فاصلھ ه برای پیشبرد این نوع ماموریت را دید

بان کیمون،  .داینممیاتحاد شوروی سابق پیاده  ساحھیک نیروی حامی صلح را خارج از ) OTSC(کھ  خواھد بود این اولین باری

سریع یک گروه دیگر ارتباط،  با پیشنھاد خویش برای سازماندھیمنشی عمومی سازمان ملل متحد، مانند نیش خورده یی، تالش کرد تا 

  .زند عقباین ابتکار را 

اشنگتن، ھیالری کلینتون در گرد ھم آیی گروه کاری تحریم ھای کنفرانس دوستان سوریھ در و ،خارجھ ایاالت متحدهامور وزیر 

  .]٧[ پیشنھاد روسیھ را نادیده گرفتھ و مسئلھ تغییر رژیم سوریھ را بھ میدان کشید

آنھا دریافتند کھ در کمپ اصلی بھ تعداد یک  .از کمپ ھای پناه جویان سوریھ دیدن نمودند در پارلمان اپوزیسیوندر ترکیھ نماینده ھای 

از پناه  انبوھیندارند و بر عکس در کمپ ھای دیگر  شده بودند، اصال وجود ل متحد راجسترھزار پناه جوی کھ از جانب سازمان مل

بازپرس نمودند تا مبلغ امداد بشری ملل متحد برای پناه آنھا در پارلمان از صدر اعظم رجب طیب اردوغان . جویان تراکم نموده اند

در  .این کمپ یک روپوشی برای عملیات پنھانی نظامی استکھ  بھ این باور اند ی متذکرهنماینده ھا .را افشا نماید نا موجودجویان 

نماینده ھا این فرضیھ  .قرار دارد بھره برداریواقع این کمپ عمدتا جنگجویان لیبیایی را جابجا نموده است و بشکل پایگاه عقبی مورد 

  .آنجا نفوذ کرده بودند لحولھناحیھ اکشتار مردم در انجام در زمان را ارایھ کردند کھ این جنگجویان ھمان ھای اند کھ 

نماینده خاص بان کیمون  رکین در شورای امنیت ملل متحد است کھ بر اساس آناین اطالعات تایید اتھام ھای سفیر روسیھ ویتالی چو

رکیھ استفاده برای پناه جویان در ایجاد کمپ مذکور برای جنگ آوران القاعده در تسازمان ملل  داد ھایدر لیبیا آقای یان مارتین از ام

  .]٨[ نموده است

شورای علما  ،بھ دعوت عبدهللا اول .خودنمایی نمود السدیریدر عربستان سعودی بار دیگر دو دستھ گی میان ملک عبدهللا و طایفھ 

داد تا  ندا سر شھزاده فیصل، وزیر امور خارجھ،اما در عین زمان . فتوای را مبنی بر اینکھ سوریھ میدان جھاد نیست، بھ نشر سپرد

  .ندشومسلح » اشغالگران علوی«بر ضد  مخالفین

حقوق بشر اتھام وی پیالی کمیسار عالی منشی عمومی سازمان ملل متحد و ن در حالیکھ بان کیمون. جون مملو از رویداد بود ٧روز 

 آزمایش ره پیمای خود را مسکو دو بال موشک قا ،بھ راه انداختھ بودندملل متحد بر ضد سوریھ سازمان در مجمع عمومی  راھای 

  .نمود
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قوای مسلح کوزاک را تحت قومانده مارشال کھ جزو تام ضربتی موشک بووالوا نام خویش را از یک افسانھ قدیمی گرز سالو 

  .ھ استبھ عاریت گرفتتشکیل میداد، 

توپول را کھ از یک سیلو در نزدیکی موشک  آزمایش ،نیروھای موشکی ستراتیژیک روسیھوادیم کووال، سخنگوی  دگروال

 .ی در مدیترانھ را تائید نکردووالوا از یک زیردریاید، اما آزمایش موشک ببود اعتراف نموبحیره کسپین انداخت شده  ھای

وجود ی دیگری آشنا واز موشک در سرتاسر شرق نزدیک بھ مشاھده رسید، از اسراییل تا ارمنستان، و ھیچ سالح، پرھکذا

  .]٩[ چنین خط سیری از خود در آسمان بجا گذارد ندارد کھ بتواند

گردن  رح شده استدر صورتی کھ ناتو و شورای ھمکاری خلیج بھ مکلفیت ھای بین المللی کھ توسط برنامھ عنان مط: پیام روشن است

  .مسکو حاضر بھ جنگ جھانی است نھ نھند و بھ تقویت تروریزم ادامھ دھند،

بھ ھمان شکلی کھ مسکو دمشق را جسارت  .در ھماھنگی با مقامات سوریھ سازماندھی شده بود نمایشمبتنی بر اطالعات ما، این 

د، امارت اسالمی بابا عمرو را از بین ببرد، بھ ھمان تائید گردیط رفراندم قانون اساسی بخشید تا بھ مجردیکھ قدرت بشار االسد توس

مزدور کھ در کشور ، گروه ھای توسط صدراعظم جدیدپارلمان و اشغال کرسی پس از انتخاب رییس جمھور را جرئت داد تا  نحوه

دفاعی بھ یک عمل تعرضی  راتیژیفرمان گذار از یک ست ،مردم در برابر تروریزماز بھ منظور دفاع  .حضور دارند را سرکوب نماید

کھ لشکر  نبرد ھای روزھای آینده تا زمانی. آزاد پرداخت» سوریھ«بنا اردوی ملی بھ تعرض باالی استحکامات اردوی  .دصادر گردی

  .خواھند بود سنگین را در اختیار دارد، ھاوان، موشک ھای ضد تانک و موشکھای زمین بھ ھوا مزدور

گروه مخصوص برای حل معضل یا ( اد ھوکبال فاصلھ پیشنھاد روسیھ در مورد شرکت گروه ارتباط  برای کاھش تشنج، فرانسھ

برخالف اظھارات چندی قبل وزیر . ھوف را بھ مسکو گسیل داشت. واشنگتن بھ سرعت فردریک س .را پذیرفت ).، موظیفھ خاص

  .سیھ را پذیرفتھوف بھ نوبھ خود دعوت رو. امور خارجھ، خانم ھیالری کلینتون، آقای س

ناتو و شورای ھمکاری . اکنون زمان آن نیست تا نبردھا را بھ لبنان کشانید، ھمچنان مصلحت نیست کھ تنش ھا را منطقوی ساخت

  .را بوجود آورده اند متشنج و بدون راه حلشرایط  ماه بھ این سو ١۶از خلیج 

  تیری میسان
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  : آجندای رییس جمھور پوتین ]١[

  شغال کرسی توسط والدیمیر پوتینا:        می ٧

  انتصاب دیمیتری مدودف بھ سمت صدراعظم:        می ٨

  تجلیل از غلبھ بر آلمان نازی:        می ٩

  صنعتی روسیھ –دیدار از مجتمع نظامی :      می ١٠

  رییس جمھور ابخاز مالقات با:      می ١١

  جنوبی ایرییس جمھور اوستیمالقات با :      می ١٢

  OTSCمالقات غیر رسمی با روسای دولتھای : می ١٤-١۵

  .)گردباد، م(تحقیقاتی دفاعی سیکلون  دیدار از انستیتوت:       می ١٨

  میزیر دریایی ھای ات بازدید از:       می ٢۵

  نشست با مسوولین دفاعی:       می ٣٠

  نشست با شورای امنیت روسیھ:       می ٣١

  OCSنشست  رکت درش مسافرت بھ چین،:   جون ٤ -٧

  دیدار از قزاقستان در ھنگام پرتاب موشک توپول:      جون ٧

  

  .٢٠١٢می  ٨عماد فوضی شعیبی، شبکھ ولتر،  ، اثر»سوریھ، مرکز نبرد باالی گاز طبیعی در شرق نزدیک« ]٢[

مارچ  ١٣یو، شبکھ ولتر، رییسماری آنژ پات: عماد فوضی شعیبی، برگردان اثر، »مسکو و ایجاد سیستم جدید جھانی« ]٣[

٢٠١٢.  

  .٢٠١٢جون  ٢تیری میسان، شبکھ ولتر،  اثر، »ر سوریھغرب داستخبارات مسئلھ حولھ بیانگر تاخیر « ]٤[

لوکاشویچ در مورد سوال اینترفاکس در مورد اظھارات اردوی . ک. تبصره نماینده رسمی وزارت امور خارجھ روسھ ا« ]۵[

  .٢٠١٢جون  ۵، وزارت امور خارجھ روسیھ، »الکردی. س" سوریھ آزاد"نامنھاد 

  .٢٠١٢جون  ٣، شبکھ ولتر، »را پیشنھاد نمود OTSCوالدیمیر پوتین ایجاد یک نیروی حافظ صلح : سوریھ« ]۶[

جون  ۶، اعالمیھ مطبوعاتی ھیالری کلینتون، وزارت خارجھ، »دوستان مردم سوریھ کار گروه موظف را محکوم میکنند« ]٧[

٢٠١٢.  

، )روسیھ(جولیا، بنیاد ستراتیژی فرھنگی : در مریایف، برگردانالکسان اثر، »لیبیا، باندیست ھای انقالبی و سازمان ملل« ]٨[

  .٢٠١٢اپریل  ١٧شبکھ ولتر، 

  .٢٠١٢جون  ٨، شبکھ ولتر، »روسیھ برتری موشکی اتمی قاره پیمای خود را بھ نمایش گذاشت.: ٢٠١٢جون  ٧« ]٩[

 >>>صل مطلب را بھ این آدرس مطالعھ کنید ا

http://www.voltairenet.org/Coups-de-semonce-russes 
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