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  نسايت البناء متعلق به نيروھای ملی لبنا

  احمد مزارعی: برگردان از
  ٢٠١٩ جون ١٧

  

  روسيه درمورد رھائی ادلبۀموضعگيری سرسختان

  
 نمايد که ءرا اجرا» سوچی«دادند تا قرارداد  ھنگامی که روسيه وسوريه فرصتھای بيشتری دراختيار ترکيه قرارمی

  شرق فرات ، درنظر میۀعلت محاسباتی عمومی بود که نسبت به اوضاع سوريه ومنطقه البته اين فرصت دادنھا ب

توسط روسھا به اين زادسازی ادلب آاجرای عمليات خير درأگرفتند، دراين مرحله بسياری اعتقاد پيدا کرده بودند که ت

بسياری . خير دست زده اندأعلت مقدم دانستن منافع خود وبه حساب دولت سوريه به اين ته علت است که روسھا ب

فرصت طلبان ودشمنان سوريه دراين مرحله به سوء استفاده دست زده وخواستند ميان دولت سوريه وروسيه شکاف 

سکو رھائی ادلب که چرا م د که تيرشان به سنگ خورد، حتی بعضی دوستان سوريه نيز از تحليل اينودشمنی ايجاد کنن

يدکنندگان سياستھای دولت سوريه بودند به ئأنجا که بعضی از سوريھا که از تآخير انداخته است عاجز مانده تا أرا به ت

توسط استعمار فرانسه ون باشد که درقرن گذشته اين وحشت افتادند که ممکن است سرنوشت ادلب ھمانند استان اسکندر

  .نيز به اين توھم دچار شده بود» ملت سوريه«وترکيه از سوريه جداشد ويکی از نمايندگان مجلس 

ه ويژه شرکت نيروی ھوائی اين کشوربه زادسازی ادلب با شرکت مستقيم روسيه بآاما امروز که عمليات نظامی برای 

درگذشته نيزبه علت .  سوءتفاھمات درمورد سياست روسيه ازميان رفتۀاست ، ھمغاز گرديده آطور کامل درجنگ 

دھد که روسيه   شده بود که نشان میءاجرا ،ويژه درمورد جنگ با داعشه شرايط ويژه ای، کم وبيش چنين سياستھائی ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 اخير موجب عمليات نظامی مشترک روسيه وسوريه درروزھای)١.(سياست درست وثابتی در قبال سوريه درپيش دارد

گروھھای . ودھھا روستای ديگرگرديد »کفر نبوده«، » مضيقۀقلع« مھمی ھمچون ژيکيستراتزادسازی مناطق آ

 ۀموجب توافقنامه سيس کرده بوده و بأتروريستی سنگرھای دفاعی خودرا زير نظر نظام مراقبتی ترکيه دراين مناطق ت

سالحھای سنگين خودرا پس بدھند ، اين قرارداد درچھار نھا آسوچی قرار بود از دست تروريستھا پس گرفته شود و

  . رسانيده بودءرا به امضا نآ سوچی امضا شده ووزير دفاع ترکيه به نمايندگی از طرف دولت ترکيه ۀچوب توافقنام

غاز آ با منھدم کردن سنگرھای دفاعی گروھھای تروريستی ءزادسازی ھر منطقه ای ابتداآ مھم ۀمعروف است که مرحل

 مصالحه وتسليم تروريستھا با سرعت ودر مدت ۀوسيله ن مناطق و يا بآزادسازی نظامی آز پايان اين مرحله وپس ا

  .گردد غاز میآکوتاھی 

ن مھمتر است موضعگيری آزادسازی ادلب ومحيط اطراف آنچه که از شرکت عملی روسيه وسوريه درجنگ آاما 

 کشور ۀباشد که درکنفرانس مشترک خود ووزير خارج ی اين کشور الوروف مۀ روسيه از قول وزير خارجۀسرسختان

تروريستھا درمحيط ادلب با تحريک کشورھای غربی به تجاوزات «مالی اظھارداشت وبه وضوح اينچنين تصريح نمود

الوروف سپس با وضوح بيشتروبه دور از ھرگونه شک وشبھه وقاطعانه اينچنين ادامه » دھند خود ھمچنان ادامه می

به اين معنی که الوروف متعھد  .»ا پاسخی نابود کننده از ارتش سوريه وروسيه دريافت خواھند کردتروريستھ«داد

وی سپس بر اين امر  .قاطعانه بيان داشترا وملتزم بودن شرکت روسيه وارتش سوريه در جنگ رھا سازی ادلب 

تروريستھا در استان ادلب ضرورت اجرای قرارداد سوچی درمورد ادلب ونابود کردن تشکالت «کيد ورزيدأاينگونه ت

الوروف دراين »  ارتش سوريه و ھمچنين پايگاه حميميمۀمناطق تحت سيطر ،نھا از تجاوز به مناطق مسکونیآومنع 

وبراساس »ترکيه بايد نسبت به تعھدات خود دراين خصوص با سرعت عمل کند« اينچنين درخواست نمودقرهنرابطه از ا

گونه عقب نشينی  ما بدون ھيچ«روف سخنان خودرا اينگونه به پايان برد، الوگزارش خبر گزاری اسپونتيک

 سوچی که درمورد ضرورت جداسازی مخالفان ۀزيرابرطبق توافقنام وامتياردھی ، به کار تروريستھا پايان خواھيم داد،

شد واين مطابق با ، ترکيه بايد نقش اصلی دراينمورد داشته باعادی مسلح وتروريستھا از يکديگر به امضا رسيده است

  .» رسيده استءتوافقی است که ميان رئيس جمھور دوکشور روسيه وترکيه در سوچی به امضا

 پايانی است برشرايط فعلی وجای ھيچ شک وبھانه ۀ گذاشتن نقطۀمثابه  الوروف بۀاين موضعگيريھای روشن وقاطعان

  نياپا. گذارد ای بر صداقت التزام وتعھد روسيه نسبت به سوريه باقی نمی

  

  :زير نويس مترجم

 روسيه ومحور مقاومت که ھم اکنون شامل ايران، عراق، سوريه، حزب هللا لبنان، جنبش ۀتوان گفت که رابط  می– ١

ژيک است زيرا روسيه برای حفظ موقعيت اوراسيائی خود به چنين محور يستراتباشد ، رابطه ای  فلسطين ويمن می

 رحقيقت طرفين موقعيت خودرا دربرابر امپرياليسم امريکا استحکام بيشتری میقدرتمندی درخاورميانه نياز دارد ويا د

 ارتودوکس است ونه کاتوليک وحتی شوروی سوسياليستی نيز ، روسيه يک کشور شرقی است تاغربیًبخشند واساسا

ينده آنسبت به  از طريق ارتباط با مصر توانست به کشورھای افريقائی وامريکای التين راه پيداکند، ازاين جھت ءابتدا

  .وقدرتمندی اين محور باشرکت روسيه وتا حدزيادی چين دربرابر امپرياليسم امريکا بايد بسيار مطمئن واميدوار بود
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