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            را  یعنوان روسیه   موقیعت  والدیمیر  پوتین                  

                                                    نه تثبت کرد زی کن اصلی درخاورمیا یک با               
Vladimir  Putin  positioning  Russia  as   the  main  player  in  

the  Middle  East                                                                                                                

چنین ممکن است  که روسیه پس از جنگ میتواند  سوریه را باز سازی کند وعربستان 

پردازد  وچنین به نظر سعودی را تشویق نماید  که وجوه ما لی  باز سازی سوریه را  ب

معامله  –میرسد که این دوکشور بزرگ نفتی  درمسیر  همکاری های متقابل  قراردارند 

ملیارد دالری  تسلیحاتی دونالد ترومپ با پادشاه عربستان سعودی  پول هنگفتی ( 033)

 . است

                                                                                                  
                                                                                والدیمیر پوتین                            

   ریگرومیکو اند  میا نه؛درخا ور   (0722) سا ل  جنگسرایل در پس از پیروزی  ا     

مالقات  به ریس   اکتوبر بغرض( 33)بتاریخ   جماهیر شوروی وزیر امورخارجه اتحاد 

درست درخارج از مسکو  رفت   (zavidovo)نه ای او واقع در  بخا« بریژینف»جمهور

این زمانی است   –تا اورا ازنزدیک ببیندودرمورد اوضاع  شرق میا نه با او صحبت کند 

؛ .که اسرایلی ها عالقه  زیا دی  به  پذ یرش  آتش بس  در آغا ز روز گذ شته  ند ا شتند

دروقت یک عضو رسمی  اتحاد شوروی ( Anatoly Chernyaev) انا تولی چرنیا ف

حضور داشت او موضوع صحبت  لیونید ایلیچ بریژنیف  و اندریگرومیکو بینمذاکرات 

بریژینف » :ن ساخت  طرنشا های این دومقام ارشد  اتحاد جماهیر شوروی را  چنین خا

خواستار تشویق اسرایل به حفظ آتش بس  با ارایه تضمین شوروی  از مرز های اسرایل 



اما .  و  گرومیکو درمورد  گفت  که عرب ها ممکن است که حمله  وتجا وز کنند« شد

که ما عرب ها  را برای چند ین سا ل  بخا طر : ینف با قهر وبرآشفتگی زیاد گفت بریژ

جهنم را .....میخواهند  انجام عمل درست وبجا راهنمایی کردیم  اما اکنون که آنها جنگ

                                                                  . برای آنها با ید خوش آمد ید گفت

شوروی  ن دید گاهی بودکه ازمد ت های  طوالنی توسط افسران نظامی اتحاد جماهیرای  

 خشم  یک مشاور سابق باقی مانده شوروی را  در یمن   من. به اشتراک گذاشته شده بود

 و او یعنی.د دارم  به یا  دریمن(  0721)تا ( 0793)های  درطول جنگ داخلی بین سال

وبه گونه  داد   ن را بمن نشا سرخ   در یک روز سرد  بعد از ظهر  میدان ور  این مشا

: وبعدًا گفت. نظرها فراموش شده استاز  بریژینف نند همااین میدان  گفت کهتحقیر آمیز 

سف ما علیه سلطنت طلبان عرب ها را کمک کردیم  وبه آنها آموزش  دادیم  ولی با تا »

خود شان  ل میکنم  که عرب ها باید بحالذا من فکر« ودببدون دستا ورد ها ی ما که کمک

همیشه  آنها را از  مشکالت کسی دیگر نجات دهد چرا ما باید  نها راآ وبگذار که گذاشت

                                                                                                 . برهانیم  ویا با آنها همیشه  کمک نمایم 

که درجلو  اندریگرومیکو  ( 0722)ازگفته ای بریژینف درماه اکنوبرسال انتولی چرنیاف 

یگاه های ما  های ما ن را درپا که پرچم  من قسم میخورم»  چنین نقل قول میکند:  گفت 

اجازه  ما   :به فریاد بلند افزود   بریژینف بعدا   «.نه  دراهتزاز خواهم آورد ور میا در خا

 گوردن حسب اظها رات   !ند  نی بکشا دریک جنگ جها ار نخواهیم داد که این افراد ما

هترین کتاب نویسنده وریس سا بق اطالعاتی بریتانیا  مولف  ب( Gordon Brass)راسسب

در آن  روزها   بل در باره جنگ سرد ، نیروهای هوایی شورویسا ل قمنتشر شده هشت 

.                                                           از تمویل تجهیزات  نظامی به سوریه  خوداری کردند

؛بعوض که  چه خوش چانس وطالع مند هستندیی عربی تورها اکنون قدرتمندان ودیکتا   

با مقامات ارشد  نظام شوروی سیوسیا لیستی به بحث ومذاکره میپرداختند اکنون با  نظام 

نوع   این ؛ که   بعضی ها  شا ید  بگویند  -به بحث ومذاکره  می پردازند کنونی روسیه

درمقام  یمیر پوتین والدت  است وآن اینکه  حاال  طا ت وارتبا سبا بهترین منات  سبا منا

متردد « اوباما ی»، یک .بر اریکه قدرت تکیه زده است لیونید ایلیچ بریژینف ایگاه  وج

 اوبامای متردد و دونالد) آنها   البته که غیرممکن است  که دیوانه  «دونالد ترومپ» ویا

همسان (Eisenhower) ایزنهاورویا ( Roosvelt)روزولترابا  پوتینو(  ترومپ دیوانه

 تیوارد روزولتویا حتی  که .نندکبیسه  مقاور  ایزنها و روزولتویا با  نندتلقی کوهمانند 

                                                                                                                       .را با شالق زد

جنگجویان )ید ازطرف  تهددرسوریه  والدیمیرپوتینهای خشن ربند ها ویا سوارکاری   

طرف دیگر  از   ید های تهد  هرگونه  و ( ISIS= سوریه عراق و  می افراطی دولت اسال

خت ؛ روس  سا  رد ومواجه به شکستنیروهای جنگ طلب را علیه دولت بشر االسد  خ  



دًا  مجد  سوریه را  ارتش   ویا  نمیکنند   را بمباران بشر االسد   ها  نه فقط تنها  دشمنان

آنها را که  من    –کنند  را  تنظیم میکنند که آتش بس   نمیکنند بلکه  آنها را کمک حمسل

در الباب   م جنگ در ترکیه مقد  جنگجویان النصر ودیگر جنگجویان را ازحمص تا خط

که زره پوش  بغرض جابجا شدن اسکورت میکردند به چشم سر دیدم  (درداخل سوریه)

ایستاد  سوریه وترکیه  ودرکنار نیروهای اشغا لگر ن خط مقدمایهای روسیه در دوطرف 

                                                                 .                                                    بودند 

 ایلیچ لیونیدچند ین ترفند ونیرنگ های را از روزها واز تجا رب   والدیمیر پوتین       

آموخته ویا به ارث گرفته است  هما نطوریکه  ریس جمهور  ورشکسته  اتحاد  بریژینف

، واحد ها وجزوتام های نظامی تاجیک شوروی را  به پایگاه ( بریژینف)جماهیرشوروی 

به پالمیرا نیز سربا زان روسی مسلما ن چیچن را پوتینغرب کا  بل منتقل کرد؛  های در

این افسران مسلمان  روسی  به   واکثر ن نیستند  نستا ن روس ها افغامستقر کرد ؛ اما ای

لطفاً توجه باید داشته باشید  که این افسران به زبان انگلیسی )د زبان عربی صحبت میکنن

میداند که چگونه باید  قدرت روسیه را درخاور میانه  پوتینو  (نیز صحبت کرده میتوانند

د ویا خوشحال است  که پرچم  مسکو را درپایگاه ی واقع اندازه گیری کند ؛ بخود می بال

نخست =    Bismark)بسما رکدرشرق میانه به اهتزاز آورد وخفظ کند وبازی همسا ن 

                          . را در سراسر  جها ن عرب  وحتی درترکیه و اسرایل با زی کند( وزیرسابق المان

ریس جمهور  (Marshal  Abdel  Fatha –el- sissi) مارشا ل عبد الفتاح السیسی       

 میکند   ل استقبا( وی  لیا موزیسن ایتا» را به قاهر با سرود  وردی  پوتین مصر  ورود

نفرانس در ک  پوتین   میکند ،  او یعنی نی  ری  میزبا ل جا ن سا یا اورا قبل از پا نایرا

از طرف  ( پا یتخت  قزا قستا ن )  نه در آستا  له سوریهگردهمای به  ارتبا ط حل  معض

نخست  که    پوتینیعنی  او   ل میگردد ن سوریه استقبا وشورشیا سدبشر اال طرفداران 

زندانیان  کسیکه (   Lieberman)  لیبرمن   وزیر اسرایل  نتانیاهو ووزیر اسبق اسرایل

  دکسیکه موفق میشو  ویا به کرملین دعوت میکند فلسطین رادردریای عرب غرق میکرد 

کرملین   قصر از اودر و ن سعودی را  نزد خود به مسکو میخواهد  شاه عربستا د که پا

                                                                                                                            .  ل بعمل می آورد استقبا

روش های ضد دموکراتیک  مخا لفین خودرا بگونه بیرحمانه وظالمانه سرکوب  او با      

طبی در   دوکتوران وبه   ن افراطی روسی تنفردارد نا نخست علیه مسلما م  میکند ودرقد

او   لجه قرار ندهند؛ ن افراطیون را  تحت مدوا  ومعا نا مسکو اعالم داشته که این مسلما

یند چشم پوشی می نماید  وبه  نه درسوریه بمبارد می نما خودسرایکه  بل روس ها درمقا

اما ؛ ما درعین زما ن   – ن نمیدهد مردم دراین مورد  ازخود هیچ واکنش نشا  دات نتقا ا

باالی   نبا ید تحریم های اقتصادی که  توسط غرب به  نسبت رخداد ها در اکراین وکریما

درخاورمیانه   پوتین سوی دیگراز. دید ه گرفت روسیه وضع شد فراموش کرد ویا آنرا نا



موقف را کسب  کند ،  که با با پوشیدن باالپوش میتواند به حیث  یک دولتمرد بین المللی 

بد ست آوردن همچو موقف ممکن است که خشم  دیگران را بارآورد  که شا ید  شما هم  

                                                                                               .                     به  نسبت این موقف او  خشمگین شوید

عملکردهای و   نمیتوانست که نتایج ویا دستاوردهای خطاها پوتین کهنباید فراموش کرد  

در   ( KGB)شوروی  امنیت  ن زما سامیکه  او یک افسر  هنگا زمان کارکردگی خودرا

درگروههای     مل ن  شا زما  آن در   او . المان بود  پیش بینی کند( Dresden) ن درسد

از این  گروپ   می  ارتش شوروی  به سوریه فرستاده شد که بعضی اطالعاتی غیر نظا

مستقیماً به   سوریه  (Aleppo) حلباز  ست آورده را  های اطالعاتی ، همه اطالعات بد

د که پوتین درآن زمان یک ویا دوچیز ویا ترفند را آموخته وشای. کرملین گذارش  میدادند

کمی اگاهی    پوتین  فشرده کاری  که درمورد  سوابق   پس بادرنظرداشت آنچه  . با شد

که ما  به دیدارو مالقات پادشاه عربستان سعودی هنگام  میتوان گفت  پس بدست آوردیم 

تغیرات  ذهنی   او چه بازگشت اش از مسکو رفتیم  تا اورا ازنزدیک نظاره کنیم  که در

که سلطنت  او   است   نهم مالحظه کردیم که او همان مردی آ رونما شده است  ؛ ولی با

وطالبان والقاعده را حفظ  واز آنها ( ISIS)شتن  همان اعتقاد مذهبی  وهابی  داعش  دا با

                                                                                .یت بعمل می آورد بق  حما کما فی السا

را با روسیه  ( S-400)اودرسفرخود به مسکو قرارداد خرید سیستم موشکی ضد هوایی    

عربستان سعوددرمسکوبا مقا مات روسی  صحبتهای  طوالنی والبته که پادشاه امضا کرد

ت  شده بود لذازطرف مقامات ارشد روسیه تنظیم  فتی  که به افتخارش او از ضیاداشت 

را عقیده براین  سیی اگاهان سیااز درضمن بعضیت اظهارتشکر نمود  ما آن مقابرد واز

اخالت  مد از  جلوگیری  ضرورتشا ید درمورد  پوتینوست که شاه عربستان سعودی ا

وزیر   الوروف . ایران در بی ثبا ت ساختن اوضاع  درشرق میا نه صحبت کرده با شند

  از جد وجهد  پادشاه عربستان سعودی  ) که  روسیه : امورخارجه روسیه در مورد گفت  

از یک مخالفین خاصی حما یت میکند اما کدام ( متحد کردن مخالفین دولت سوریه بخاطر

 بشر االسدلفین  ن مخا دانسته شود ؟ اما به تصور من این مخالفین خاص همارا  که باید 

                                                                                     . دنش بااست که  ممکن 

سوال ن سعودی  دشاه عربستا پا از  ؛حسب گفته های مقا ما ت ارشد روسیه ل  حابهر    

ن جنگ در  یا بعد ازپا  بعمل آورد که  ضا ازشما تقا  بشراالسد رگبعمل آمد وآن اینکه ا

لیدی به ک  یک نقش  ن یل شد این خود قا  کهزسازی سوریه سهم گیرد   دربانه  خاورمیا

صرف نظر ازاینکه  بشراالسد درمقام ریاست  عربستان سعودی خواهد بودوبا توافق همه

ر روسیه درباز گفت البته که اگاسخ پاو در؟ ند  جمهوری ویادر کدام مقامی دیگرباقی بما

زی سهم خواهیم  بازسااین پروژه لی  رداخت وجه ماپدرتهیه و سازی سوریه اقدام کند ما

به یک دوره ایر نفت هردو ملت بزرگ  دارای ذخپس چنین به نظرمی آید که این -رفتگ



                                                                                                                                                                                                                                              . بل  دست پیداکرده اند  از همکاریهای  متقا

ایاالت متحده   از طرف  ویل تجهیزاتحدالری ت ملیارد (  211)ازسوی دیگر معامله      

بین پادشاه عربستان سعودی و دونالد ترومپ ریس جمهور   به عربستان سعودی؛ امریکا

مبلغ هنگفتی است  وشاید که ن سعودی   ایاالت متحده امریکا  حین بازدید اش از عربستا

 والدیمیر فکرکند همان سان که ا دقیقترنسبت به م( شاه سلمان)شاه عربستان  سعودی  پاد

.                                                                                              به ارتباط واشنگتن فکرمیکند  پوتین

 به نامنسبت   وحشتناک (نام روسی)م ایوان  کردن نا داگرفتن ویا یبرای عرب ها لذا      

                                                                                                                                                              .شد بهتر با  خنده اور ومضحک مپترو دونالد

یک خبرنگارمستقل  رابرت فکس :  چند سطر درمورد نویسنده این مقاله

برنده چندین جایزه بین المللی شده است اودربیروت زندگی   اوتاحال درخاورمیانه میباشد

او مقاالت ؛ سال است که درقلمروکشورهای عربی زندگی میکند ( 01)بیش ازاو میکند و

تهاجم اسرایل بر لبنان ؛   یفات کتابها در مورد پنج باربشمول تالودست نوشته های زیادی 

؛حمله شوروی باالی افغانستان ؛  جنگ داخلی الجزایر ؛ حمله صدام جنگ ایران وعراق 

برکویت ؛تهاجم امریکا برعراق واشغال عراق وتهاجم امریکا باالی افغانستان وبه ارتباط  

                                                                                                                                       . نوشته است( 3100)انقال ب های عربی سا ل 
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