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               Military  To  Military                                                                                   

 :   ایاالت متحده امریکا  درجنگ سوریه  اطالعات شتنذاگدربه اشتراک  
»  از  مجلد تحت عنوان « 11-11»ازشما دعوت بعمل می آید  که این مقاله را  که از صفحات  

توسط اینجانب  و بیرون آورده شده است( London Review  of Books) «ازکتاب لندن  نقدوبرسی
 !مطالعه نماید  ترجمه شده است 

 

 « ال اسدبشر »کهتاکید میدارد اکنونتاهمین  ید ویامیورزمکرارْا اصرار« بارک اوباما »

  نه رو وجود داردکه ن میا سوریه  گروپی از شورشیارت کنار رود چونکه در قد باید از

 در «ااوبام » -به شکست مواجه سازد ویا  دولت اورا منقرض سازدرا  «بشر ال اسد »

«  اسد »دولت  خودرا علیه  مخا لفت اداره ودولتسا ل های اخیربصورت تفتین آمیز این 

ون برمال ساخت  در ستاد مشترک  پنتاگدرمیان برخی از افسران  ارشد بگونه ای اشکار 

او  تالش بخرچ  میدهد که اقای والدیمیر پوتین انتقاد نمود که « اسد  »وبر متحد نزدیک 

 آنها   باور به  نمود که ابراز نظر   را پا برجا و استوار نگه دارد وچنین« اسد »دولت  

مایل به جنگ سرد علیه روسیه وچین میباشد ولی موقف وموضوع خودرا مت « اوباما »

واین هردو کشور که باید اظطراب خودرا با واشنګتن مبنی بر ګسترش به ارتباط سوریه 

نتن جلو فعالیت های دولت اسالمی گتروریزم درسوریه به اشتراک ګذارند وهمنظربا واش

                                                                                                                                 . روشن نساخت  را بگیرند

گذشته ( 3112)ایاالت متحده امریکا در تابستان سال  دربرابر ارتش نیرومند مقاومت     

وستاد  (  DIA)طالعاتی  دفاعی را نباید از نظر دور داشت ،  ارتشی که  توسط  آژانس ا
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کالسیک رده بندی  شده  بود    نبه  وبصورت مشترک  ارتش امریکا با ارزیابی همه جا

. قرار داشت ( Gen . Martian Dempsey )یمپسی  دمارتین   ودرتحت قومانده جنرال

 نظامی  چنین پیشبینی  امور   ورین واگاهان می  مشا با درنظرداشت همچو آماده گی نظا

رژیم اسد   می نمودند که ایجاد هرج ومرج  توسط  قوت های جهادی افراطی  به  سقوط 

مشترک    اسبق  ستاد  ور ارشد یک مشا.  آنچنانیکه درلیبیا  اتفاق افتاد  منجر خواهد شد 

طریق بع چه از  که اسناد بدست آمده از همه منا: ارتش ایاالت متحده امریکا بمن گفت 

«  اوباما » که آداره ند  سگنال های ستالیت و چه توسط کارمندان اطالعاتی  چنین میرسا

درسوریه نه رو  به گروپ مسما به شورشیان میالی خودرا  کمک های مابشکل کمرنگ 

 . ادامه میدهد 

                     

( DIA)مد یرآژانس اطالعاتی دفاعی  (Gen.Michael Flym)جنرال میخایل  فلیم         

ند گی یا سازمان تاکید  نمود  که نمای  (3111تا 3113)بین سالهای  ایاالت متحده امریکا 

قریب الوقوع   سرنگونی را به ارتباط پیهم هشدارهای دقیقاً رده بندی شدهما  سلسله ای از

درتحت  کنترول   یکههاجهادی او گفت . ن  فرستاده است  غیرنظامیا  رهبریبه « اسد»

جنگجویان   آنقاچاق  ندازه کافی  در مرزهای خود  از ترکیه  به اقرار دارند  مخا لفا ن 

خارجی  وسالحها جلوگیری بعمل نمی آورد   یعنی  اقدام  به توقف   قاچاق  جنگجویان 

ده ایاالت متح مه ای  اگر مردم عا  این وضع  بادرنظرداشت  – ند خارجی وسالح نمیک

ست می آوریم  سی را که ما در فعالیت های روزمره خود بد تی حسا امریکا  آن اطالعا

مارا به یقین  که  شوند  سیت برانگیز  مطلع  ویا از همچو اطالعات حسا دمالحظه نماین

که  ما کاماًل   : بمن گفت ( M.Flym)این مطلب را جنرال فیلم  . به گلوله خواهند بست 

واقف هستیم ویا اینرا میدانیم  که  دولت  اسالمی  عراق و شام  بخشی ازپالن ستراتیژی 

تبلیغا تی دورنمایی ما میباشد وما درعین زمان بین خود به بحث این واقیعت نیز پرداخته 

 ست تا در داخل سوریه دولت اسالمی عراق وشاماین آرزوی  ا در وآن اینکه ترکیه  ایم 

او همچنان  به  ارتباط   گذارش  آژانس  اطالعاتی  دفاعی  پیشرفت وقوام نماید  –ایجاد 

به عقب برگردیم  درآنصورت « اوباما »اگرازپالیسی  اداره :ایاالت متحده امریکا  گفت 



به مقاومت شدید مواجهه خواهیم شد  وآن اینکه من چنین می اندیشم که آنها تحمل شنیدن 

واز جانبی باید اذعان کرد  که پالیسی ما  مبنی بر حمایت .نخواهند داشت  این واقیعت را

با یک    کاماًل یک پالیسی نا موفقا نه  ودرواقیعت امر«  اسد»ومسلح سا ختن  مخا لفا ن 

                                                                            .  که نباید از آن اغماض  شود   خواهد بود   دست آورد منفی  همراه 

ستاد   :خود ګفت  امریکا  طی  یک صحبت   مشاور  قبلی  ستاد مشترک ایاالت متحده   

نباید با افراط گرایان تعویض شود  که درآنصورت  « اسد »مشترک به این باور است که 

«  اسد»پس کی  باید درعوض  افراط گرایان  متبارزخواهند شد«اسد  »درصف مخالفان 

زمام امور سوریه  را بد ست گیرد ویا بر سر اقتدار آورده شود گفتن وزمزمه کردن این 

کنار رود  درواقیعت آمر رفتن به آتش است  اما شما اگر  این راه وروش  « اسد»امر که 

خوب   هرکس  این موضوع که –خوب است « اسد»را دنبال نماید  که هرکس نسبت به 

دراینصورت میتوان گفت  که ستاد مشترک ایاالت متحده  امریکا نیز  همنظر وهم  است 

درحا لیکه ستاد مشترک ایاالت  متحده   امریکا  به این   .است ( اوباما)عقیده  به پالسیی  

باور است ویا انرا درک نموده است  که همچو طرز تفکر  جز چلنجی به  مقابل  پالسیی  

چیزی دیگری نخواهد بود  وچانس بد ست آوردن  موفقیت   صفر خواهد  «اوباما»اداره 

چنین فیصله بعمل ( 3112)لذا بادرنظرداشت این باور مندیها  آنها  در خزان سال  -بود  

مستقماً داخل  دیپلوماسی  وچینل راه   پیمودن  یان  بیدوناآوردند  که باید علیه  افراط گر

یت اطالعاتی  ایاالت متحده امریکا را  با نظامیان کشورهای وزمینه کار وفعالاقدام شوند 

علیه دشمن مشترک را « اسد»ر ک این موضوع که ارتش سازند  البته با د شریک دیگر

                                                          . بکار اندازند   ودولت اسالمی عراق وسوریه  یعنی علیه جبهه النصر

اسرایل وروسیه  درتماس با ارتش  –مطلب مهم قابل یاد اوری دیګر اینست که جرمنی   

«  اسد»باالی تصامیم اند تا اگربتوانند درپی مشق وتمرین  هریک به زعم خویش سوریه 

نیر میخواهد با تبادل وبه   امریکا  متحده  د  وسرویس اطالعاتی  ایاالتداشته باشندنفوذ 

کشورها     این  ات اش با آنها  برای خود جای پا  دریابد  از اینکهاشتراک گذاشتن اطالع

جای  خودرا  حمایت نمایند « اسد»از   دبا داشتن دالیل  وبرهان  منحصر بفرد  میخواهن

جرمنی ترس از آن دارد  که با توسعه یابی دولت اسالمی عراق وسوریه  برنفوس  -دارد

نگر انی  اسرایل  به ارتباط   -تی خواهد بخشید  شش میلیونی مسلمانان جرمنی چه تاثیرا

تامین امنیت  مرزها یش میباشد وروسیه ازاینکه به صفت متحد دایمی سوریه باقی مانده 

است  درمورد امنیت وثبات پایگاه نیروی دریای خود دردریای  مدیترانه ودر  طارطوس 

ی که از پالیس  نداریم   قصد  نیز ا  ی مبن ازجا و میبا شد نګران  (شهر درغرب سوریه)

به اشتراک : می افزاید  ارتش امریکا ستاد مشترکور مشاانحراف نمایم « اوباما » اداره

درروابط نظامی  به نظامی  با کشورهای   گذاشتن ارزیابی ها وبررسی های  اطالعاتی

 شتربی ز نیا  « اسد»  هک   روشن است در برخواهد داشت  واین کامالً دیگر نتایج مثمر 

به تکتیک های اطالعاتی و مشوره های  عملیاتی دارد  که روی این اصل  ستاد مشترک 



از گفته های فوق چنین استنباط می نماید  ویا نتیجه میگیرد  که اگر ایاالت متحده امریکا 

نه ای  مبارزه علیه  تروریست های  در آنصورت  پیماعمل بپوشد مه  جایها  این نیازمند

ید هم نداند  آنچه  نخواهد دانست که با«  اوباما»و خواهد یافت گسترش   ربیشت افراطی  

  البته  که  میدهد  ستاد مشترک ایاالت متحده امریکا چیزی را انجامشرایط ګونه که درهر

                                                                                                 . در  مورد تمام روسای جمهور صد ق میکند  این گفته 

وسوریه   تاریخ  عمومی  روابط بین ایاالت متحده امریکا   باید خاطر نشان  ساخت  که  

و لی    نمود   محکوم را « 11/9» تهاجم « اسد»، درطول چند دهه گذشته خصمانه بوده

ت  درطول مد  «جورج  بوش»  –رمقابل جنگ عراق مخا لفت  خودرا اشکار ساخت د

از عراق ،  اعم  « محور شرارت »  زمامداری خود مکررًا  سوریه را  به سه عضو از

امور خارجه    طوریکه نوار  وزارت -مربوط ووابسته میدانست  ایران وکوریای شمالی 

گردید  در آن  نی  افشا وهمگا(  WikiLeaks)ایاالت متحده امریکا که توسط ویک لیکس

پیوسته  درتالش بی ثبات «   بوش»مالحظه میشود  که اداره  بط شده بوضاحت نوار ض

تا سالهای  بقدرت رسیدن نوع  تالش دریغ نمی نماید واین تالش ها  ساختن سوریه ازهیچ

 (Williem Roebuk )ویلیم رویبوک( 3112)توام به آن درسال دوام داشت نیز «اوباما»

وبعدًا مسول سفارت  ایاالت متحده امریکا در دمشق دست به فعالیتی زد  وآن اینکه او   

میتود ها   « بشر  ال اسد»بعد از تحلیل و ارزیابی  دقیق  بمنظور  آسیب پذیری  دولت 

پیشنهاد     یک  طی  را وآنه هد ف اش را دریک  لیست رد یف کرد  رسیدن ب  وراههای

با  عربستان سعودی و مصر کار  ل نمود واز آن مقام خواست تا  بمقامات واشنگتن ارسا

وفعالیت های خودرا   اغاز نمایند  مشترک  را  بخاطر  افزایش تنش فرقه ای در سوریه 

که گویا تالش های دولت سوریه علیه  گروه    متمرکز سازند بیشتر  به نوع از تبلیغات 

سنی های رادیکل  وکردهای تجزیه طلب  چندان مثمر نبوده و  ودرعین   -های افراطی 

عالیم مبنی برضعف بودن  وعدم کنترول باید شد  که در آن  زمان در جستجوی راههای 

ست  باید  د «داس»وبه این شکل درمنزوی ساختن  رژیم  رسازد  دولت سوریه  را اشکا

را  «  جبهه  نجات ملی سوریه»   باید ایاالت متحده امریکا     عین زمان ودر شد  بکار

سوریه   ریس جمهور سابق معاون (  Halim Khaddam)درتحت رهبری  حلیم  خدام 

واکنون  با داشتن حکومت به اصطالح  جالی وطن در ریاض که  در زیر پوشش کمک 

چیزی   .نماید د و برادران اخوان  قرار دارد  کمک ومساعدت های مالی عربستان سعو

ه سفارت  ایاالت ک:دیده میشد چنین بود (  3112)ال دیگریکه در این  لست ردیف شده س

«  اسد»لف دولت  مبلغ پنج میلیون دالررا در اختیار کاندیدان مخا  دمشقمتحده امریکا در

انتخابات پارلمانی  آنها ندگان بخاطر مصارف ی ل به مجلس نمانامزدان مستقتحت عنوان 

آنکه   تا   داشته گذاشته وموضوع  پرداخت  این مبلغ  را تا مد ت های  طوالنی  پنهان  

ومیفهمند که   کارمندان اطالعاتی سوریه موضوع پرداخت مبلغ متذکره را سراغ مینمایند



مالحظه میشود که  مبلغ  (3111)سال شده ای  همچنان در نوارضبط چه واقع شده است 

قابل مالحظه ازطرف منابع ضد دولت سوریه برای مصارف  یک شبکه تلویزیونی واقع 

رداخته میشودکه این خودیک حرکت پدرلندن که مربوط به مخا لفین دولت سوریه میباشد 

                                            .                            نه علیه دولت ومردم سوریه  چیزی دیګری نمیباشد اشکاروخصما

آنچه که قابل ذکر میباشد  اینست  که باوجود  خصومت های موجود  بین  ولی دراینجا   

همکاریهای موازی   ن  بین خود  سوریه وایاالت متحده امریکا آنها  با ز هم  درعین زما

مفهوم که هردو کشور درهمکاری باهم  ضد القاعده بعنوان دشمن  این  به   وآننیزدارند 

اطالعاتی  مربوط آژانس اطالعاتی  ها قبل یک مشاورت  مد–مشترک مبارزه می نمایند 

( 9/11)بعد از رخداد (بشر ال اسد : ) چنین ابراز نظر نمود وگفت ایاالت متحده امریکا 

ت متحده امریکا کمک وهمکاری نموده  برای سالها بصورت هرچه گسترده تر برای ایاال

زیرا که کمک   شیم  ما خود دربازنگری خود  مردم زشت وزمخت میبا که به  نظر من 

درعصر وزمان طالیی   «بشر االسد »که فراموش میکنم بخصوص های دیگران را زود

زمامداری  ختم   از  بعد   او حتی  چنانچه ما دریغ نکرد   خود ازهیچگونه  همکاری با

نه که ما خود تصمیم گرفتیم که  بختا بد  ولی  دوام داد  خود نیز یهمکاریها  به« بوش»

نهاد   به   (3113)  سال در  « اسد»  اینکه  و آن  قابل تذکر است –م سازیم  نا اورا بد

که دوسیه ها وسوابق  فعالیت های تمام برادران اخوان  که در  اطالعاتی خود اختیار داد 

ی بعد از آن سال  کارمندان اطالعات.وریه وجرمنی فعالیت نموده اند دقیقاً بررسی  شود س

ی بر تعرض القاعده باالی  مرکز فرماندهی  نیروی سوریه  موفق به کشف معلومات مبن

دریایی پنجم ایاالت متحده امریکا واقع دربحرین  گرد ید ند وتوانستند که آن تهاجم را در 

از   وخبرچین خوب   شته گما  یک نمود که  موافقه « اسد»همچنان . د نطفه خنثی نماین

سی ِآی  )سازمان   خود  تدارک نماید  ولی (سی ِآی  ای)ن  سازما را برای   نهاد القاعده

برقرار نمود   مستقیماً تماس  خبرچین  همان باوآن اینکه این توافقنامه را نقض کرد ( ای 

نوع برخورد    همین با    را درجریان گذارد  کهویا ګرداننده سوریه « اسد  »بیدون آنکه

 با گرداننده  سوریه  را رد نمود  ومناسبات خودرا  « سی آی ای »آن خبرچین  پیشنهاد 

همچنان تمام متعلقین صدام حسین را که میخواستند درسوریه پناهنده « اسد  »قطع نمود 

فعاایتهای اعم از   که درتایلند و اردن ومصر نسبت بها  ر این امریک شوند ویا تمام متحد

 بشکل   محبوس بودند  د مشق ودر  ند  مشکوک  شناخته شده  بود  ...ترور وشکنجه و 

                                                              . ند  برگشتاویا  دادی تحویل نه به مقامات امریکا مخفیا

ممکن  ( ۳۱۰۲)درسال  نین به نظر میرسید که دمشق همکاریها  چ وروند همچتوام با     

امریکا  بصورت غیر مستقیم  در   ایاالت متحده  با آژانس اطالعاتی  به توافقی برسد که

ستاد مشترک ایاالت متحده با درنظر داشت این موضوع -ید  تبادله اطالعات همکاری نما

چو همکاریها چهار نیازمندی خودرا به جانب سوریه امریکا  بغرض تامین واستحکام هم



جم  باالی اسرایل تها  که  ر نماید را مها«حزب هللا »ید  با« اسد»: یک :  پیشکش نمود 

طر تعین  سرنوشت  اسرایل بخا  را با  اوباید روند مذاکرات  متوقف شده:  دو .نه نماید 

ورین نظامی روسیه وکشورهای  باید تمام مشا «اسد »: سهبلندی های گوالن ازسرگیرد 

باید متعهد گردد  که بعد ازختم جنگ  « اسد»  : ر چها.  ید  دیگر را از کشور اخراج نما

اسرایلی ها  توقع   که ما از   با طیف  گسترده ای از طرف های درگیر درجنگ  بشمول

داریم انتخابات را به راه این نظریه را  به کننده ء  مثبت وسرگرم( feedback) بازخورد

اندازد ودرعین زمان منتظرآن نیز میباشیم که واکنش ایران وسوریه در اینمورداز چسان 

                                 است ؟                                                                                                                        

سوری ها  بما :دراین مورد بمن گفت  ایاالت متحده امریکا ارتش د مشترک ستاور مشا   

«  اسد»او یعنی گیرد   ینمورد تصمییم درا نبه  نمیخواهد بصورت یکجا «اسد» گفتند که 

اسرایل   ین  علوی خود دارد همچنان اسد نگران آن بود  که نیاز به حمایت ارتش ومتحد

. ست نخواهد آورد یتی را بد حما  املهمعاین  درانجام نگوید  که بلی ، که در آنصورت 

(  3113)اواخر سال یل شرق میانه بمن گفت که در در مساک مشاور ارشد از کریملین ی

خواست «  اسد »می  ، ید  و شکست نظا بعد از عقب نشینی از درگیری  یک جنگ شد

سرگیرد  که  را از  گوالن  بلندی های ره  اسرایل  مذاکرات  در بامسکو با تا از طریق 

ختم شد   « اسد»یرفت وآنرا رد نمود آنها گفتند که  را نه پذ« اسد»اسرایل این خواست  

مشا به را  از مسکو  نیز    که ترکیه همین خواستاین منبع رسمی  روسیه بمن  ګفت   -

درک نمودند  که چیزی بد ( 3112)ل  واسط ساا  رد  سوری ها  بهرصورت بود نموده 

درعقب  پرده درحال نضج گیری است  وآن اینکه  ایاالت  متحده  وناگوار  برای سوریه  

.                                                                                                      امریکا  وشرکا  به  ارتباط  پیشکش کمک های شان فوق العاده جدی  میبا شند

مراحل اولیه ومقدم در   که  گفتایاالت  متحده  امریکا    ارتش  د مشترک ستامشا ور   

 عد سازد مسافرصتی را   ارتش ایاالت متحده امریکا تالش نمود ستاد مشترکمذاکرات ،

برآن بود   « اسد»خواست های    ودر ازای آن  ز دارد  به آن نیا« اسد »تا آنچه را که 

ایاالت متحده امریکا  به ارتباط خود  خوبدررابطه به خواسته های « اسد»بداند  که   تا 

                                                                                                          ازخود چه حسن نیت نشان میدهد؟ 

 بن سلطانبندار  ریس شهزادهطریق از یعنی «اسد » ازطریق یک دوست جوابات        

(Bandar bin sultan  )ستاد مشترک- شد همچو به صفت یک میانجی به او ارسا ل می 

مجبور نمی ساخت   وظیفه این   اجرایر بن سلطان را به بنداارتش ایاالت متحده امریکا 

دربخش   در عربستان سعودی  برای یکدهه باید خاطر نشان ساخت که بندار  بن سلطان -

ت  برای مد همچنان او  وای کشورخود اجرای وظیفه نموده برمسایل امنیتی واطالعاتی 

دراین  واز جانبی  نموده  اجرای وظیفهدر واشنگتن   کشورشبیست سال به صفت سفیر 

مبنی    ن  سعودی عربستا بلند باالی    تی که به مقامات برخی از اطالعا بنا به   اواخر



همین درک   درنطرداشت با یرسید  که م  اویکی ازحامیان وپیشتیبان اسد میباشد براینکه

ل  نه ای ناتوانی صحی خویش سا به بهاو  او  نیز  ند از وظیفه اش عزل نموداورا وفهم 

ولی آنچه که . استعفی داد  عربستان سعودی ست شورای امنیت ملی  ریاگذشته از سمت 

تمویل  کننده از یکی چشم پوشی کرد اینست که عربستان سعودی همچو پیگیر نباید از آن

مبلغ   بیش  از    لفین دولت سوریه میباشد  که  بطور تخمین   هرسالا مخ لی  وجهه ما

.                                                                                     میلیون دالر به مخا لفین بشر االسد  تحویل مینماید  (  011)

ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده امریکا مستقیماً طی یک (  3112)در جوالی سال        

  وانمود ساختند که آنها به ارتباط کمک های خود به او  چقدر جدی اند «  اسد»نمایش  به 

از  ینه سیل مخفیا بصورت  (سی آی ای )متحده امریکا  تی ایاالت  اطالعا  سازمانبعدًا 

 لف  مخا  نیروهای   بهاز راه ترکیه  را از لیبیا   جنگی ت ومهماکشنده  انبارهای سالح 

دولت سوریه انتقال داد  که سلسله دوام این انتقاالت سالحها  مد ت بیشتر از یک سال را 

یعنی آغا ز انتقاالت سالحها  از لیبی  کمی بعدازمرگ معمرالقدافی دربیست اکتوبرسال  ) 

توسط یک بخش مخفی  انجام این عملیات  ویا انتقاالت  این روند -دربرگرفت( « 3111»

درهمکاری با وزارت امور خارجه ایاالت متحده « CIA»خاص ضمیموی سازمان سیاه 

متحده امریکا   ایاالت  سفیر  مستقیم  تحت رهبری ( 3113) امریکا مورخ یازدهم سپتمر 

وبکار  تنظیم«  بن غازی »در لیبیا ( Christopher  Stevens )اقای کرستوفر ستبینس 

تظاهر کننده گان    کسیکه در تظاهرات ضد امریکایی کشته شد  یعنی وقتیکه  انداخته شد

اران واشنګتن  ند بعدْا خبرنګ به آتش کشیدازی دربن غ راقونسلگری ایاالت متحده امریکا

  تعمیر به آتش کشیده  را  از« کرستوفر »سفیر  سکجول شده مه برناُپست  نسخه ای از 

تاریخ (  سی آی ای )ت وقت مالقات سفیر با ریس ضمیموی عملیاشده دریافتند که درآن 

ناگهانی سفیر توسط  بود که بعد از سپری شدن یک روز خبر مرگ تعین شده دهم سپتمبر

تریپولی  در    ونقلل حم  شرکت  این  که مقعر( Al Marfia)نماینده  حمل ونقل دریایی 

(Tripoli  )  باید خاطر نشان ساخت که مشاور ستاد مشترک نظامی میباشد  اشاعه گردید

ترک ارتش ایاالت متحده مش  ستاد  که :ان  نمودیایاالت متحده امریکا در اینمورد چنین ب

                       .                      اگاهی داشتسوریه از لیبیا به سوریه قبالً  انتقاالت سالحها به مخا لفین دولتامریکا از

فاعی  ایاالت متحده  بی  آژانس اطالعاتی د ارزیا(  3112)ن  شال  بستا دراواخر تا      

جوامع اطالعاتی حلقات واکثرید ،ودرکنارآن گردمنتشربصورت هرچه گسترده ترکا امری

ن  امخا لف ی برخوردار  بودند  که  در  بیناگاه ایاالت متحده امریکا میدانستند ویا  ازاین

از حمایت   سی به تا  دولت سوریه   شمار افراط گرایان بیشتر ومتبارز است  وازجانبی

مبنی با نقل وانتقال سالحها از لیبیا ایاالت متحده امریکا ( سیا)عاتی سازمان اطال کمک و

پرابلمی برای ارتش سوریه خلق نمود  وپیوسته به  آن غارت وچپاول  ذخایر به سوریه  

المللی  با   بازار خرید وفروش سالح را درسطح بین  «زافیقمعمرال » های دولت سالح



قیمت  بلند باز کرد  وبا وجود مجوز از جانب ریس جمهور غیر ممکن به نظر می  آمد  

 دمیگرفت مسدو   ها صورت نکاران وشرکت  پیما توسط   که راه انتقاالت سالح را که

متحده   ایاالت  ارتش  د مشترک رد مشا ور ستابهرصورت دراینمو  –قف ساخت وومت

کند یعنی از این  حل  ری رادرگی  ایننیست  که میتوا  یگانه راهی: امریکا چنین   گفت 

چنا نچه .  بود راه حل تجد ید نظر طلبی جا نبیمعضله راه بیرون رفت را پیدا کردهمانا 

با طرح یک  پیشنهاد  وبه همکا ری ( سی ِآ ی ای)اصل  سازمان  داشت همین با درنظر

بکا ر شد  وآن    چنین  اقدام د ست  به اکمتحده امری  نما ینده  ستاد مشترک ارتش ایاالت

ن وجود دارد وازنظر دخانه های ترکیه که همین اکنوااینکه سالحهای  که در دیپوها وزر

ست  آورد و در مد ت   آسا نی بدحها را به بسیا ر این سالید که  سب است باقیمت نیزمنا 

یدون  آنکه با مشکالت کمتر  از  یک روز به دسترس مخالفان  دولت سوریه قرار داد ب

که با این اقدام نه تنها که سازمان از لیبیا به سوریه انتقا ل داد کشتیتوسط  راچند سالحها

این اقدام برخوردار خواهد شد ز ا یزدست خواهد  آورد بلکه ترکیه نسیاه منفعت بیشتر ب

ستند  نی( Erdogan)پیشتیبان ایرضوان ویا یکه طرفدار درشناخت آنها وما با این کار خود

تر ک ها یکجا کار خواهیم  ن این عمل با ند وبرای بسر رساکاری را ازپیش خواهیم برد 

ناخت همچو کسان میتوان  که بعد از ش : فه نموده میگوید  ور دراین زمینه اضا مشاکرد ،

  (MI carbines ) ترکیه که شاملآنهارا بنام جها دیهاهمراه باسالحهای اززردخا نه های 

یکجا  با سالحهای    است  دورمانده ازنظرها  ا  تا  اکنون جنګ کوری است واز زمان 

سوریه ارسال   ق به بشکل قاچا ساخت اتحادجماهیر شوری  موجود در دیپوهای ترکیه 

یک پیغامی باشد چونکه ما دارای توان وقدرتی هستیم   «اسد» تا برای درک وفهم یم نما

نمایم    خرد وخمیر لیسی یک ریاست جمهوری را درتمام مسیرهای آن  پا م نیکه ما میتوا

به ارتش   ودرعین زمان باید یاد اورشد که روند وجریان اطالعاتی  ایاالت متحده امریکا

یان سوریه  دراین برهه از زمان قابل انتقاد شیه و ارسال سالحهای بی کیفت به شورسور

در مبارزه (  ۳۱۰۲)سال در بهار  که میباشد  ولی با آنهم  تلفات وضایعات ارتش سوریه

به سقوط شهرها صورت  گرفت  ومنجر  افراطی های پګرو  دیګر  و  علیه جبهه النصر

درتحت اداره نیروهای (  رقه)  وبویژه که مرکز والیت  ووالیات به تصرف این نیروها 

 گرچه. شد  برخوردار با  از اهمیت بسزای  میتواندکه مخا لف دولت سوریه قرار گرفت

شان برای ء رفته  ست مناطق از د پراگنده باالی  بصورت ارتش ونیروها هوایی سوریه

واز ( رقه)از   گرفتند  که  تصمیم آنکه  تا   درگشت وگذر  وگزمه زنی بودند  چند ماهه

محالت   وغرب کشور که دارای جمیعت کم بوده ودفاع از آن ل مناطق دیگرواقع درشما

نیز مشکل به نظر میرسید بیرون شوند ودرعوض توجه شان را بخاطر دفاع از دمشق و 

                                                                           سازند  درشمال غرب متمرکز« الزقیه »نواحی پرجمیعت ونزدیک به مرکز بویژه  از  

نیرومند   سوریه در مقا بله با مخا لفین خود  در جنگ  باید اذعان کرد هروقت که  ارتش



متحده   عربستان سعودی ،قطر وترکیه در همکاری با ستاد مشترک ارتش ایاالت –شده 

ن را  ه شا ول سالح های کشندمتجهیزات ومهمات جنگی بش نه لی وپیما امریکا وجوه ما

 -گذاشته اندعراق وسوریه  اسالمی   دولت و نصر لسترس جبهه ا به د و  بیشتر ساخته

شورشیان ومخالفین متبا قی  غیر افراطی درجنگ  با شورشیان افراطی  اکثر محالت را 

.                                                                                         ازدست داده ومواجه به شکست شده اند 

( رقه)دولت اسال می عراق وسوریه کنترول عام وتام  ( 3111)درماه جنوری سال        

ومناطق قبا یلی  اطراف آن والیت را  از تصرف  جبهه النصر  آزاد و درتحت  تصرف 

ولی  نباید   –وآن را بعنوان  شهر  مرکزی  وپایگاه  خود  اعالن   نمود   خود قرار داده

کشور را  نفوس  فیصد  (01)بیش از   دراین وقت یعنی  تا هنوز( اسد)فراموش کرد که 

      .                                             کثر محالت وساحات را از دست  داددر تحت حاکمیت خود  داشت  گرچه  ا

عاد آن ه  ابهم را در  سوریه  دولت  مخا لفین که پیوسته (  سی آی ای) سازمان سیاه     

( اسد)رو ومعتدل از مخا لفین  دو لت   کمک مینماید  تالش بخرچ داد  تا نیروهای میا نه

تحت تصرف  گروپ ها  قبایلی  وقو می    در  را در کمپ  آموزشی  واقع  در اردن  که

ستاد مشترک ،که در اینمورد مشاورسوریه قرار داشت تحت تریننگ وآموزش قرار دهد 

دراین  آنهایکه :  ارتش ایاالت متحده امریکا چنین بیان داشت ویاچنین خاطرنشان ساخت 

ها در تحت کمپ بخاطر فراگیری مهارت های جنگی نام نویسی کرده بودند  شماری از آن

قرار گرفتند وآن هم به این سان که آنها  با  اشتباه وسوظن آموزگاران این مرکز آموزشی

چونکه همچو  رخداد  باشند  تغیر یونیفورم  اصاًل ممکن مربوط به سربازان دولت سوریه

ه شماری از شبهه نظامیان  در گرما گرم  جنگ عراق  نیز یکبار اتفاق افتاده بود  یعنی ک

برای فرا گیری مهارت های جنگی  ربوط به اهل تشیع  با تغیر یونیفورم رسمی ی معراق

تریننگ میشد ثبت   ( سی آی ای )در مرکزآموزشی نظامی که توسط  کارشناسان نظامی  

نام نمودند وبعد ازسپری شدن چندی باسالحهای دردست داشته ای خوددفعتاً دردشت های  

بیجا نخواهد بود که ازیک مرکز آموزشی مهارت .شد ند عراق نا پد ید واز نظر ها دور 

های نظامی وجنگی واقع در ترکیه که توسط  پنتاگون باز شده بود واز چندان رونق بهتر 

درماه سپتمبر موضوعی کری بعمل نیاوریم و آن اینکه پنتاگون  وخوب برخوردار نبود ذ

هایش به نفع دولت اسالمی عراق  هکه تنها چها رویا پنج نفرازاستخدام شوندرا درک نمود

فیصد از این استخدام شده گان ( 01)شته بودکه درحدودوسوریه می جنگید ند ودیری نگذ 

بعد ازآنکه از مرز بین ترکیه وسوریه عبور وداخل سوریه شد ند فورًا  به صفوف جبهه 

                                                                                                         .النصر  پیوستند 

تحت (   اسد)امریکا توام با مخالفان دولت   ایاالت متحده (3111)درماه جنوری سال      

 ه بودجبهات جنگ که دچار یا س ونا امیدی شدکم در رهبری اش  به نسبت عدم پیشروی

روسای  کارمندان اطالعاتی ( سی ِآ ی ای )دایرکتر ( John Brennan)اقای جان برینن 



امریکا ومدیران اطالعاتی سنی مذهب عرب را از سراسر شرق میانه  با متقاعد ساختن 

 گرایا نی که  درسوریه  می  جنگند بیشتر افراط به مبنی براینکه د گر  عربستان سعودی

در واشنگتن   واقع  تحت نظر خود کاماًل سری  گفتگو درجلسه ای نماید غرض کمک نه

چنانچه هییت مسول عربستان سعودی بما گفتند که ما از شنیدن این موضوع  –خواند  فرا

 –ل شدیم  شحا یم خو یت نما که نباید بیشتر جنگجویان افراطی را در سوریه کمک وحما

لذا  هرکس   : مشاور  ستاد مشترک ارتش ایاالت  متحده امریکا  دراینمورد  چنین گفت 

که بمنظور اشتراک دراین جلسه ای کامال ً سری به واشنگتن  آمده بود ودرجا های خود 

د به نچیزی بشنو«  جان برینن»اقای  (  سی آی ای  )قرار گرفتند وخواستند تا ازدایرکتر

ن ساخت که در دیدار با مسولین  به اصطالح    خاطرنشا «جان برینن »اوگوش فرا دادند 

بر بنیاد  . و  مآورد  یا می قابل توجه ء  را بد ست پ( اسد)میا نه روهای  مخا لف دولت 

هرکس در این حوزه ومحل  حمایت که اگر: میخواهم صریحا بگویم  وآن اینکه همین پیام

ید  وراهای خوار وبار  وسوریه  قطع نما  عراق اسالمی   خودرا از جبه النصر و دولت

رد نصورت بُ  ند درآ وغذا ودسترسی به سالح ومهمات و نیازهای آنها را مسد ویا بخشکا

دوبا ره  بخا نه  اش «  جان برینن»بهرصورت هنگا میکه   .نه رو ها خواهد بود  با میا

گرایان  بیافزاید  از ما    بر گشت  وخواست که به پیما نه ای کمک های خود به   افراط

 ما نیز.تقاضا بعمل آورد  که ما با ید  کمک های بیشتر تخنیکی به افراط گرایان بنما یم و

فراط وبعد ازآن بخاطر هرچه نیرومند تر شدن ا  !پذیرفتیم وگفتیم  هوکی   تقاضای اورا 

بودند  اما  پرابلم   از  دور ها  سعودی    تنها  مورد  درایناما .گرایان تالش بخرچ دادیم 

ری عاتی ایاالت متحده امریکا با رهگیقابل توجه این بود  که مسولین   اطال  خاص مورد

از (  Erdgon)ها و جمع آوری اطالعات بد ست  آمده  نشان دادند که حکومت ارضوان 

یکه هما نطور  سا لها ی چندی به اینطرف  جبهه النصر را حمایت و پیشتیبا نی مینما ید 

ما   قرار داده است لذا  خود  حمایت حت ت در را سوریه  و عراق  اکنون دولت اسالمی 

به  مما میتوانی: ور  در این مورد ګفت  مشا  –یم  که به سعودی ها رسیدګی نما میتوانیم 

شید  که توازن  با  میتوانید  موافق به این ایاشما  و یم  ګی نما نیز رسید انبرادران مسلم

وتمام شرق  جانبه درشرق میانه استوار بروی یک هرم متقابل مطمین   بین اسرایل همه 

بل  باعث برهم  هرنوع تخریب این هرم متقا یه ګذاری شده است که البته اپمیانه وترکیه 

آنرا   (Erdgon) ارضوان   که  است موضوعی   این و  ردید گخوردن این هرم خواهد 

ارضوان گفتیم که این کانال ومسیر آمدهای جهادیست های خارجی ما به . بخواب می بیند

ولی اوخواب عمیق بازگرداندن   امپراتوری  عثما نی را    را  به ترکیه  ببند وقطع نماید

 .                                         می بیند  وهرگز درک نمیکند که براورده شدن این توقع  جز خیال چیزی دیگری نیست

 بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی  امریکا   متحده ایاالت   ی که در اموردریک مو      

روسیه است امریکا با نظامیان  باقی مانده  است ،روابط ومناسبات نظامی ثابت وپا برجا 



ایاالت متحده امریکا به  بیلیون ها دالر  روسیه  را بخاطر  تامین  ( 1991)بعد از سال  –

امنیت کمپلکس سالح  های هستوی اش  کمک نموده است  که این کمکها شامل  عملیات 

مشترک بسیارسری وحذ ف سالحها ی غنی شده بایورانیوم ازمخاذن ناا من در قزاقستان  

سالحهای    ور  نظارت دوامدار برای مدت دو دهه درآینده  ازوبرنامه ای مشترک  بمنظ

با درنظرداشت این مناسبات حسنه ای نظامی که بین .     رایادکرد هستویبا داشتن مواد 

این دوقدرت جهانی موجود است میتوان بالمقابل ازکمک های روسیه که به امریکا نموده 

روسیه درجنگ امریکا در افغانستان : رد است  دراینجا از آن کمک ها بشکل نمونه یاد ک

داد   کشور  آن  به  هواپیماهای پرواز  اجازه برای  ایاالت متحده امریکا حق ترانزیت و

بشمول   وتانکرها و سالحها   تجهیزات  در افغانستان   تا برای سربازان و نظامیان خود

دان نظامی ان  توسط کارمنروسیه همچن.را برسا ند  ... عم ازغذا وآب و مواد خوراکه  ا

رابه ایاالت متحده امریکا افشا نمود  « اوساما بن الدن » وبا ش اطالعاتی خود محل بود 

                                .وعالوه بر آن روسیه برای امریکا اجازه داد تا در قرغزستان  پایگاه هوایی داشته با شد

ایاالت متحده   مشترک ارتش ازستاد ( Gen. Dempsey) ازسوی دیگرجنرال  دیمپسی 

مبنی بر روابط حسنه بین این هردوکشور بیان داشت که من با همتای روسیه خود   امریکا

جنرال دیمپسی    او یعنی   میپردازیم مذاکره   وقتاً فوقتاً به  نیز  هسوری به ارتباط جنگ 

از   قبل از آنکه  چند هفته   اگست  درماه  ریس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده امریکا

یک دیدار  تودیعی از  قرارگاه مرکزی  نیروهای  دفاعی وظیفه سبکدوش ومتقاعد گردد 

من   :گفت خود چنین   شنوندگان  به   واقع  در دوبلین  ایرلند  بعمل  آورد  او درخطاب

ه بودم  با وآن اینکه  وقتی که من داخل وظیفخاطر نشان میسا زم  بشما یک نقطه ای را 

ارتباط   اکثرًا به ( Gen. Gerasimov) گریزیموف جنرال ریس کل جنرال ستاف روسیه

دراین   او   به من    میکرد یم  بودم  وباهم پیرامون موضوعات متعد د صحبت ومذاکره

جنرال  -اواخر  پیشنهاد نمودم که روابط ما باید بعد از این هم ثابت وبرقرار باقی بماند  

شرق نیز   المان   فرما نده  و از یک همچنان   از یک  قوماندان  المان  غرب  دیمپسی

                                                                                                    . بخوبی یاد آوری نمود وازآنها اظهار تشکر نمود 

مناسبات حسنه ای نظامی بین روسیه وایاالت متحده باید خاطرنشان ساخت که با وجود    

وقتیتکه  موضوع مقابله علیه دولت اسالمی  پیش  -امریکا که از آن در فوق ذکر نمودیم 

می آید  روسیه وایاالت متحده امریکا هردو چیزی های  زیا دی   برای یکد یگر عرضه 

رتبه  دولت کنونی اسالمی   قابل تذکراست  که شماری از رهبران ومقامات عالی-میدارند

و جنگجویان آنها بیش ازیک دهه دربرابر نیروهای روسیه در دوجنگ چیچن که درسال  

اسالمی   تروریزم  اغاز گردیده بود جنگیده اند که دولت پوتین  درمبارزه علیه( 1991) 

و دولت اسالمی و نحوه برخورد    به ارتباط  اصل  متقبل مصارف گذافی شد  روی این

لذا .  ارد وآنها را از سالهای جنگ چیچن بهتر می شنا سد ستراتیژی آنها کاماًل اگاهی د



بینیش من از : دراینمورد مشاورستاد مشترک ارتش ایاالت متحده امریکا چنین افاده نمود 

روشهای عملیات وبه اشتراک گذاشتن اطالعات بود  او درادامه صحبت  خود  افزود  ما 

تربیه   الی وباتجربه وکار فهمی  داریم که در  طی سا لهای جنگ هنگام مربیان بسیار ع

تن همچو تجارب که روسیه ازداش   و تریننگ نمودن جنگجویان خارجی بدست اورده اند

ولی این مشاور امریکایی  در مورد خبرچین ها وکارمندان اطالعاتی فقیر ومحروم است 

آنطوریکه برای   ور اند  ه آنها نیز همنظر مشاایاالت متحده امریکا  روشنی نه انداخت ک

 نظامیان  شبه   ف از قبل تعین شده ای خویش مبالغ هنگفتی را از کیسه ای رسیدن به هد

                                                                             .خارجی  برای بدست اوردن یک اطالعیه میپردازند  شورشی

ازواقعه  لقب: اسبات   امور  روسیه  بمن گفت یک مشاور اسبق قصر سفید مسول من     

ما کابوسی های مختلف ومشابه را دراکثر  :بما گفتپوتین با استفاده از فرصت (  11/9)

وبه  سازمان   خود یعنی به خالفت درچیچن مربوط کشوررابلم پحصص دنیا میبینم او به 

.                                                                                                                 القاعده  یعنی  به موضوع اولی که  ما به آن درگیر شدیم اشاره کرد 

سینا ی مصر و در ( هواپیمای روسیه )دراین روزها بعد از بمب گذاری میتروجیت       

قتل عام مردم در پاریس  وجاهای دیگرپرابلم های غیرمترقبه ای اند که  بمشکل  میتوان 

از آن اجتناب ورزید لذا ما در واقیعت  کا بوس  های مشا بهه  وهمسا ن  را  در جاهای 

پیوسته روسیه  «اوباما» مختلف میبینم  و یامشاهده میکنیم وجای تعجب در اینجا است که

دیپلومات   یک -دوام میدهد«  بشر اال سد» سرزنش مینماید که چرا به حمایت خود ازرا 

                                                                                                             «اوباما»  متقاعد که درسفارت امریکا در مسکو ایفای وظیفه می نمود در رابطه به ارشد

غرب در مقا بله    اظهارنظر مینماید من  او را برای اینکه بعنوان یک رهبرایتالفچنین 

نیت نیک ویا  بشناسم وبه او  باالی اوکراین روسیه به  نسبت تجاوزو تضاد به  روسیه  

نظرم  خیلی   به  اوکراین   موضوع  .سمپتی خودرا اشکارسازم در دوراهی قرار گرفتم

علیه روسیه تعزیرات محکمی را  نیز با جدی گرفتن این موضوع  «ااوبام »جدی بود  و

تنها    نه. سی ما در برابر روسیه  اغلباً بشکل غیر متمرکز باقی ماند یل ولی پاوضع کرد 

از قدرت بازنده نیست یعنی که او« اسد» به ارتباط سوریه  بلکه همچنان به ارتباط  اینکه

ومرج را   هرج  که در سوریه  نمیخواهد   نین است که پوتینکنار نمیرود واقعیت امر چ

بد  آنچنانیکه درعراق همچو هرج  گسترش  یامشاهده  نماید ودامنه آن به اردن ویا لبنان 

انجام نمیخواهد که سرنوشت سوریه  سر  واقای پوتین.  ومرج رخداد ویا بوقوع پیوست 

به  تالش    آن آنچه که اوباما  انجام دادمعکوس –بد ست دولت اسالمی عراق وشام بیافتد 

ت مارا  زحما«   اوباما»های ما  بمنظور ختم  جنگ  صد مه زد  یا به عباره ساده اقای 

 : که دراینمورد میتوان چنین گفت .  بخاطر توقف جنگ نادیده  گرفت وبه آن صد مه زد 

ر درمورد نظریات برخی شود او یعنی مشاو   مذاکره اماده  بشکل فرضیه اسد باید برای

این متصدیان   یعنی  اینها ن اشاره نمود که  پنتاگون اظهار نمود وبه آن زمااز مامورین 

اندازی    به حیث عامل متوازی وجا نبی پشت تصا میم روسیه   برای راه اورا   پنتاگون



ا اورا یسپتمبر  بخاطر حمایت از  ارتش سوریه میشناسند و( 21)تهاجم هوایی در تاریخ 

از مبتال شدن به سرنوشت    «اسد»  حفظ ف  پوتین  رزو وهدمتهم میسازند درحالیکه  آ

 ن ساخت که اقای پوتین  ور ارشد  خاطر نشا او یعنی آن مشا –به معمرالقذافی است  مشا

ویدوی را که   وی مرګ وحشیانه و سبیعانه ای معمرالقذافی را  تماشا نموده  سه بار وید

وزصورت میګرد وبا سرنیزه جسد اور سوراخ میسازند که اصاْل قابل تحمل  باالی اوتجا

 خو درنده  نهای ن انسا نیست وخارج از تصور یک انسان میباشد که در این دنیای متمد

مشاور ستاد مشترک ارتش ایاالت .که د ست به همچو اعمال میزنند  یدا میشود پووحشی 

یی بعد از که یک کارمند اطالعاتی امریکا(:به نویسنده این مقاله )گفت  بمنا کمتحده امری

برداشت   را  نتیجه  توسط   پوتین این  ارزیابی  مبنی بر  تماشا از ویدو یی معمرالذافی 

مورد انتقاد  را  خود  و  میشود زده   وحشت  و وید  این  ن ید مینماید که پوتین بعد از د

چرا هنگامیکه ایتالف غرب در سازمان ملل متحد البی میکردند که باالی قرار میدهد که 

 موقف از یک  لیبیا  هجوم هوایی صورت گیرد و رژیم را منقرض نمایند او یعنی پوتین

ملل متحد بازی نکرد  سازمان در از تربیونی ویا نقش برازنده اش را ستفاده نه نموداش ا

بادرنظرداشت همین اصل  پوتین لذا  – عمل نیاوردور جلوگیری بآسف  واز این واقعه تا

«  اسد » سوریه تصمیم نمیگرفت سرنوشتمورد درکه اگر او اکنون  به این  عقیده است 

پارچه پارچه میشد  وپوتین بچشم سر خود « اسد » میشد  یعنی همچو سرنوشت دیگرها 

                                                             . مالحظه میکرد  که دوستان ایتالف او در سوریه ازهم می  پا شید ند  

نومبرخویش اعالم نمود که هدف اصلی  حمالت «  33»درسخنرانی مورخ « اوباما»    

 –است «  بشر ال اسد »  هوایی روسیه  تا روما ر ساختن  مخا لفین میا نه رو  دولت  

درهمکاری با اکثر «  اوباما» حاالنکه همچو  اظهار نظر میتواندخط اصلی سیاست اداره

اما  واقیعت .  رسانه های ایاالت متحده امریکا  بخاطرمغشوش ساختن اذها ن عامه باشد 

ینکه روس ها بارها بارها تاکید  نموده اند که ما درحمالت هوایی طور دیگر است و آن ا

خود بیدون  ا ستثنا تما م گرو پ های  شورشی را که دولت سوریه را بی ثبات میسا زند 

      .                                          بشمول دولت اسالمی عراق وسوریه تحت بمبارد هواپیماهای جنگی خود قرار میدهیم 

با او  که   مشاور واگاه امور نظامی کرملین در مسایل شرق میانه  طی یک مصاحبه      

روهای هوایی اوتوضیح داد که دور اول  یورش هوایی نی: صورت گرفت  اظهار داشت 

( Latakia)امنیت  قوی  اطراف  پایگاه  هوایی روسیه  در الذقیه روسیه  بخا طر تامین 

مصاحبه خود   درادامه ، او  اصلی  ف ستراتیژیک هد یعنی  بود (  Alawite)واالویتی 

خواستند تا برای نیل به هدف فوق روسی بخا طر  نظامی ن  سا کارشنا  که:افزود وگفت 

از دمشق تا الذقیه  یک معبر ویا دهلیز آزاد را ایجاد نمایند  وبعد از آن پایگاه جهادی ها 

جنوب   تغیر تمرکز دهد وساحات    (Tartus) طارتوسدر واقع  نیروی دریایی  روسیه 

آن محالت  دارد   صرف دولت عراق وسوریه قرارتمام محالت را که در تحت ت و وشرق



گذارشات   قرار -دهد رمان قرار تحت بمبا ری ومراقبت جدی  هوشیا را  به تتدریج  وبا 

المی عراق وسوریه لت استمام ساحات تحت قلمرو  دورسیده  روسیه در اغازماه اکتوبر 

هوایی خود باالی  مجددًا به تهاجمرا تحت حمالت پیهم  هوایی خود قرارداد ودرماه نومبر

 پالمرا  تاریخی شهر یکی  نزد در  سوریه و عراق   اسالمی  دولت  ساحات تحت تصرف

(Palmra  ) دروالیت عد لیب(Idlib ) درجوار مرز ترکیه  پرداخت .                                                                                            

داد  آنها باالی    نیروهای هوایی  روسیه بعد از آنکه پوتین برای آنها مجوزحمله هوایی   

حالنکه مشاورستاد ارتش ایاالت متحده -اغاز به هجوم هوایی کردند فضای هوایی ترکیه 

هر وقت وهرجای راکه ما : نظر نمود رد نیروهای هوایی خود چنین اظهارمریکا در موا

ازچشم  وشش بمبارد مان خود قرارمیدهیم و تالش مینمایم که پخواسته باشیم آنجارا تحت 

خودرا بزند  لذا باید ګفت که باما نبا ید کسی    خودرا درور نگه نداریم  –رادرهای خود 

وهرآنچه را که علیه روسیه پوتین  ترکیه رااجازه داد تا بداند وبفهمد ؟ ویا همچشمی نماید

ما به  -میخواهد یورش وحمله نماید بنما ید ویا هرآنچه که شکا یت مینماید  شکا یت  کند 

بگذار  ،  ر مینمایم  حمالت خود درمرز آن کشور ادامه میدهیم واز هرحمله ای خود انکا

نومبر  هیچ کدام ( 31)های خود بیشتر بپردازد چونکه تا که ترکیه به گزمه زنی در مرز

ترکیه  با هجوم  سرسام (  F-16)یی نوع  تصادم  مهم رخ نخواهد داد  وقتیکه  دوهواپیما

ثا نیه   داخل ) 10)روسیه را که تنها  برای مد ت ( SU 24M)آور هواپیمای جنگی نوع 

سرنگون شدن هوا پیمای  جنگی  یک روز بعد از–حریم ترکیه شده بود سرنگون ساخت 

را ستود واز ترکیه حمایت خودرا اعالم  « ارضوان»این عمل  «  اوباما» روسیه  ، اقای

بصورت خصوصی مالقات نمود  « ارضوان » وبعد ازآن اوباما دراول دسمبر با   -نمود

را ودرکنفرانس مطبوعا تی خود خاطرنشان ساخت وتاکید ورزید که مابا جدیت تمام  خود

اوگفت  -  متعهد میدانیم که از تما میت ارضی وحاکمیت ترکیه  حمایت و پیشتیبانی نمایم 

«  اسد»از متحد  خود همانطور حمایت وپیشتیبا نی  که روسیه از مد ت ها  به اینطرف  

لف  مخا  گروپ ها  که روسیه تا هنوز حمایت میکند وازاکثر منابع روسیه شنیده میشود 

حمایت خود  ما تحت   که  حمله و یورش هوایی قرار میدهد  آنهای را را تحت « اسد»

ف  هدروسیه تهنا  ید دیگر دراینمورد مصروف خیالبافی شویم  که  داریم  لذا ما  ما نبا

بلکه او آنچنانیکه  ګفتیم  –حمالت خود دولت اسالمی عراق وسوریه را قرار داده است 

خود قرار دادیم ، روسیه باالی آنها هجوم میبرد   تمام ګروپ ها  را که ما درتحت حمایت

که  این اتفاقات تنها همین اکنون نیست  و نباید هر گز  چنین اتفاقات رخ دهد  ویا هرگز 

                                                                                                       نباید همچو اتفاقات در چندین هفته ای در آینده رخ دهد ؟ 

مشاور وکارشناس  کرملین در امور شرق میا نه هما نند  ستاد مشترک  ارتش ایاالت      

ادعای میا نه رو بودن میا نه روها را که ( DIA)متحده امریکا وآژانس اطالعاتی دفاعی 

آنها در واقیعت آمر آزآنها بنام میا نه رو حمایت میکرد رد نمود ند چونکه « اوباما» اقای



های طوالنی    اینها  طبق  گذارشات رسیده ازمدت -از جمله ء گروپ های افراطی بودند

ضرورت )    اند  جنگیده بطرفداری جبهه ال نصرا  ودولت اسالمی  علیه دولت سوریه 

وبه اصطالح میانه روهارا از تروریست ها مجزا آن دیده نمیشود که با کلمات بازی کرد 

ساخت وبنام میا نه روها نا مید درحا لیکه آنها میا نه روها  نیستند  این  مطلب  را  اقای 

ازسوی دیگر جنرال های (. اکتوبر خود افاده نمود « 33»درسخنرانی مورخ « پوتین » 

شبهه نظامیان خسته یاد می نمایند   ایاالت متحده امریکا این به اصطالح میانه روهارا بنام

ومیخواهند  که بخاطر بقا وزنده ما ندن آنها  ایشان را در بین جنگویان  جبهه  ال  نصرا 

  Jurgen)یورگن تودینهوفر   ( 3111)در پایان سال  –و دولت اسالمی جا بجا سازند 

Todenhofer )روز   ت ده ژورنالیست المانی  این فرصت را بدست آورد  که برای مد

  طی  در ساحات تحت قلمرو دولت اسالمی  در سوریه  وعراق  گشت  وگذر  نما ید  او

ارتش   دربا ره (  IS) اسالمی   همه رهبران  دولت:گفت ( CNN)گذارشی به سی ان ان 

آنها ایشان را چندان اهمیت نمیدادند ویا آنها را جد ی تمی  نگیرستند   بلکه   آزاد سوریه 

 مهم  میدا نستند    بخاطر بمب گذاری  را البته آنها –میکرفتند  جدی« اسد» ا بخاطرآنها ر

                                                  .وارتش آزاد سوریه اصاْل کدام نقشی را بازی نمیکرد چونکه آنها  نمی هیراسید ند –

برمواضع گروهای تروریستی درسوریه باعث  تحریک شماری «  پوتین»بمباران         

اکتوبر  نیویارک «32»ازمقاله نویسان اجیروضد روسی درمطبوعات غرب شد ،بتاریخ 

بشکل  جعل  سند سا زی شده بود « اوباما  » تا یمس گذارشی  که توسط مسولین  اداره 

کشتی جاسوسی تحت البحری و  ده شده  کهودرسند چنین گذارش دا بد ست  نشرسپرد   

ا ت انترنیتی را برای روسیه  به  عملیات تحت بحری  در نزدیکی   کبل های که  خد م

آن کبل ها را تخریب وترافیک انترنیت را مواجه  که دست زده است  م میدهدجهان  انجا

 شده  اذعان   یمس به نابودی ساخته است  واین ادعا در مقا له منتشر شده درنیویارک تا

  ولی این ادعا را نتوانسته اند که تا همین اکنون ثابت سازند  که ترفیک انترنیتی را تحت

ندارند  را  یا شواهدی ثبوتیه درمورد این ادعاالبحری روسیه ازبین برده است  چونکه 

ست  مختصری را بدء جزوه   (Times)همچنان ده روز قبل   تایمس  پیشکش نمایند که

از  ییکنند  روسیه میخواهد تا سوریه را هما: رد که در آن جزوه چننین میخوانیم پر سنش

بر گرداند   لذا   شوروی  داشت  جمهورهای  مطیع خود که دروفت اقتدار اتحاد جماهیر

اش هواپیماهی  توسط  را    سوریه نفوذ خود  مین  بادرنظرداشت همین اصل وبخاطر تا

که اداره    کر داد نشده است مختصر تذ ولی دراین جزوه .ت اس تحت بمبارمان قرار داده

است یا دولت سوریه از روسیه دعوت بعمل آورده ویا از روسیه  رسماً خواسته «  اسد»

خاطر نشان ساخته  ،رسیده ویا دراین جزوه مختصر به نشروحمایت نماید که اورا کمک 

دعوت رسمی صورت گیرد  سوریه ازاومتحده امریکا  بیدون آنکه  نشده است  که ایاالت

هوایی  ایاالت متحده امریکا  ینیروها را در تحت حمالت بمب گذاری قرار داد چنانچه 



ازسوی  .پرداختند  سوریه  به تهاجم   رسمی در داخل  ون کدام مجوز بید درماه سپتمبر 

صفحه از   ودرعین  (Times)عین نشریه اکتوبر در مخا لفت  با سوریه   در درماهدیگر

که درسال  (  Michael Mc Faul)میخایل مکفول «  اوباما»این نشریه سفیر اسبق اقای 

که کمپا ین  : چنین اعالم میدارد  درسوریه ماموریت داشت  (3111)و( 3113)های بین 

هوایی روسیه  هرکس را بییدون  دولت اسالمی در تحت همجوم ویورش قرار میدهد این 

تی بعد از سرنگون گردانیده شدن هواپیمای  میتروجیت  روسیه در تبلیغات ضد روسی ح

ومثل   نکرد  فروکش دولت اسالمی بخود اختصاص داد سینای مصر که  کریدت  آن را 

شماری   . نده است  قی ما بابقوت خود  تا هنوز سابق این تبلیغات لجام گسیخته ای غرب 

رسانه ها  میپرسند  که چرا دولت  اسالمی  از کارمندان حکومت  ایاالت متحده امریکا و 

سرنشین (  331)هواپیمای ملکی  روسیه  را  درسینا  سرنگون  ساخت  وباعث  تلفا ت 

درصورتیکه روسیه  تنها میا نه روهای آن هواپیما  گردید  تی ما با کارمندان سرویس خد

اکثر امریکا یی  ؟ درعین حال .لف سوریه را تحت ضربات هوایی خود قرار میدهد  مخا

ارد  بزعم د دوام    هنوز  روسیه که تا  ها را عقیده بر آن است که تحریم اقتصادی علیه

همسا ن  تحریم ها  که . در اوکراین است « پوتین»آنها واکنش غرب به نسبت جنا یا ت 

وزارت خزانه داری   ایاالت  متحده امریکا  علیه سوریه  وامریکا یی ها یکه در سوریه 

                                                                                                                                                                                      . وضع نموده است  مصروف تجا رت بود ند 

«  اوباما»   ست عنصر اصلی واساسیی  سیاچهار   در رابطه به سوریه  تا همین امروز

ایتالف   :  دو . اسد حتماً باید از قدرت کنار رود:  یک :دست نخورده باقی مانده است  

به حیث   ترکیه  باقی ماندن:   سه .ضد اسالمی با روسیه غیر ممکن  وپذیرفتنی نمیباشد

واقعاً  نه رو  میا  اینکه نیروهای مخا لف:  چهار.متحد ثابت قدم درجنگ علیه تروریزم  

که آنها    یعنی .قابل توجهی  برای حمایت ایاالت متحده امریکا میتواند وجود داشته باشد 

.                                                                   در تحت حمایت  اداره من قرار خواهند داشت 

نومبر تروریست ها در پاریس و کشتار « 12»که تهاجم مورخ   باید خاطرنشان ساخت  

گرچه اکثر رهبران  نفر  نتوانیست که  موقف ویا پا لیسی قصر سفید را تغیر دهد( 121)

 در همکاری    خودرا  حمایت(  Francois Hollande)اروپا  بشمول  برانکوس هوالند 

ز بین آن کشور در ا های هوایی با قوتتنگا تنگ با روسیه  وبویژه دروحدت عمل ونظر

اعالم نمود  ودرعین  زمان  به ارتباط رفتن  ونرفتن سوریه بردن ال نه های تروریزم در

ازسوی دیگر اقای  – . از قدرت موقف نرم و قابل انعطاف را از خود نشان داد « اسد»

جمهور  نومبربه واشنگتن پرواز نمود تا باریس« 31»اوالند ریس جمهورفرانسه بتاریخ 

در مورد چگونگی همکاریهای هرچه بیشتر وخوبتر «  اوباما»ایاالت متحده امریکا اقای 

یک کنفرانس مشترک  بعدًا در  او بپردازد،  ونزدیکر از نزدیک باهم به بحث و مذاکره 

دراین  «اوباما » -حضور یافت در قصر سفید  » اوباما »مطبوعاتی با همتای خود اقای 



من و اقای ریس جمهور اوالند  :  گان خود گفت  ب به شنوندت  درخطاکنفرانس مطبوعا

  ولت نه رو  د لفین میا مخا مواضع   روسیه  بر  یم که همجوم  هوایی به این توافق رسید

 ایجاد   کسیکه با عمل خشونت آمیز خود   زمیه  است ( اسد)سوریه  تقویه نمودن رژیم  

اوالند  «  ما ااوب»ولی درهمنوای با این گفته ای   وظهور دولت اسالمی را مساعد ساخت

که   : گفت  ولی  والند  یعنی که چندان  همنوایی نشان نداد  د بیشتر جلو نرفتحتا این سر

« اسد» رفتنرا برای کنارراه بیافتد براه  « انویا»دیپاوماتیک که ممکن عنقریب درروند 

ت ملی در  ضرورت ایجاد یک دولت وحدکه دراینصورت خواهد ساخت  از قدرت میها 

کنفرانس نتوانیست  که  این  تا تذکر ندهیم  نخواهد بود  بیمورد لذا   .سوریه دیده میشود 

سوی دیگر هردو ی که کنفرانس به ناکامی انجامید وازید یعن اهداف دوطرف را تامین نما

نشان  (ارضوان ) تباط به ارپذیرفته شده  را   نتوانستند تا یک موقف واحدریس جمهور  

حق   این وگفت  نمود   رازبخودرا ا  کامل  یت حما  از ترکیه «اوباما »دهند گرچه اقای

خود دفاع نماید ولی آنچه که اوالند گفت  چنین بود که ترکیه   مرزهایکه از ترکیه است 

امریکا مشاور ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده . م بجنگدیزباید هرچه عاجلترعلیه ترور

بود تا   از اینقرار نگتنگفت  که منظور از سفر اوالند به واش( نویسنده این مقاله )  بمن 

یه اروپا مشترکاً  د که با اتحاراضی  سازد  رات ایاالت متحده امریکا که مقامااگر بتواند 

نه چونکه این  ترکیه  :  گفت«  اوباما » .در نمایند را صا یعلیه دولت اسالمی اعالمیه ا

بود که باوجود داشتن پرابلم از اعالمیه نا تو  حما یت  نمود  وخودرا  به آن  نهاد  متعلق  

موقف روشن از خودنشان ( ناتو) دانست دیگر هیچ کشوراروپایی همچو ترکیه به ارتباط 

ور طبعی نه بط«  اسد»:  مشاور ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده امریکا گفت  .  ندنداد

 –پذیرفت که یک گروپی از رهبران خارجی  تصمیم گیرند که سرنوشت اورا رقم زنند 

   تکنالوژی معلوماتی   فاکولته ای که قباًل ریس مصطفی  اکنون سفیر سوریه درچین  عماد

میباشد   وقتیکه او  در « اسد » مشق بود  ویکی از دوستان بیسار نزدیک وهنتون دپدر 

بحیث سفیر سوریه درایاالت متحده امریکا برگزیده شد وبرای مد ت  هفت  (3111)سال 

سال به حیث سفیر کشور خود درامریکا ایفای وظیفه نمود و کاماًل متیقن است ویا  میداند 

وتا هنوز حرف ها و اندیشه  وبه او نزدیک میباشددوست ورفیق (  اسد)و تا هنوز با که ا

حلقه  «اسد  »در اطراف هیک آنها: اعتما میباشد بمن ګفت  های او آنچه که اومیګوید قابل

درحالیکه   قدرت است ما ند ن در طر بخا  محضاْ   محاصره نموده اند را او  زده اند ویا

احسان  مرهون خودرا   ملی  ت دولت وحد آنها تروریست هارا مسلح میسازند ووزیران 

این قدرت  ممکن  –نده اند  و موقف رسانند که اوشان را به همچو مقام ا اروپایی ها مید

ید  آنها  اینکه شا  باقی بماند  ویا به همین منوال  ید نیز است تا انتخاب ریس جمهور جد

صورت  جانشینان روسای جمهور توسط نیز تعویض شوند  آنطوریکه در قبلنی  سا آ به

 او   دلیل  به همین  که خود میداند  مردم   مرهون احسان  خودرا «اسد»لذا گرفته است 

که   سوریه است تاریخی   ن شمنا د  خواست این   چونکه رود  نمیخواهد ازقدرت کنار



                                                                                         .از قدرت کنار رود « اسد»میخواهند  

همین اکنون یکی از « چین»ید  وآن اینکه  طفی  همچنان  مورد دیگری را  پیش کشمص

شمرده میشود  چنا نچه دولت  چین  به سوریه تعهد سپرد « اسد»نزدیک   جمله متحد ین

بیلیون دالر « 21»مبلغ   که آن دولت برای با سا زی ویرا نه های سوریه  بعد از جنگ 

  -ت درسوریه نگران اس اسالمی   دولت نفوذ   ط چونکه چین به ارتبا- پرداخت مینماید 

: سوریه سه چشم انداز دارد به بحران کنونی  رابطهمصطفی می افزاید که چین  در

رعایت قوانین بین المللی  ومشروعیت  آن ،  موقیعت و وضیعت  ستراتیژیک  جهانی و  

                                                                             .             درغرب دورچین ( xinjiang)فعالیت های  جهاد یست های ایغور  در والیت خنجان 

منگولیا ، ) والیت خنجان  چین  از نظر موقیعت  جغرافیوی خود با هشت کشور  اعم     

هم مرز ( دوستان نپاکستان و هغزستان ، تاجکستان ، افغانستان ،روسیه ، قزا قستان ، قر

 چین از یک نگاه  در سراسر جهان با این موقیعت جغرافیوی خود  وهم سرحد مبیا شد که

ید  نبا و  گیردقرار  استفادهمورد میتواند   قیف ما نند یک معبر بعنوان تروریستها   برای

( اسد)وریه علیه دولت فراموش کرد  که اکثر جنگجویان ایغوری  والیت خنجان که در س

عضویت دارند  اسالمی ترکستان  اینها درنهاد جنبشکه می جنگند اکنون فهمیده شده است 

میخواهند   که  اند  ایغوری   ن سرسخت لبا طا جدایی   بارترین واز زمره ای  خشونت 

  نواز گذارشات رسیده چنییند  سیس نما را تالت  اسالمی ایغوروالیت خنجان دودر ایغور

نی  حمایت وپیشتیبا بارات ترکیه استخ ایغور را اداره ی یابیم  که این گروه جدایی طلبم

.                                                                                                                       مینماید 

نگرانی چینا یی ها از این جهت است  که نقش :  مصطفی به ادامه صحبت خود  گفت     

نگجویان  ایغور در سوریه ممکن است  که در آینده نه چندان دور  ترکیه  در حمایت  ازج

مقامات     ا ما همیشذ زمینه را برای اجندای  ترکیه دروالیت خنجان چین مساعد سازد  ل

  مسول چین را  به ارتباط فعالیتهای این تروریست های ایغوری و راههای  ورودی  شان 

                                . فوقتاً درجریان گذاشته ایم وقتاً   از مرز های ترکیه بداخل سوریه

نگرانی مصطفی  بواسطه  یک تحلیلگر امور  خارجه  واشنگتن بیشتر گردید  کسیکه     

مسیررفت وآمدجهاد یست ها راازطریق ترکیه بداخل سوریه دنبال مینمایدو یا تحلیلگیری 

توسط مقامات بلند باالی دولت  دنبال میگردد که  دید گاه های او  بطور معمول وروتین  

ریس جمهور ترکیه  ایغورهای  جنگی  را  توسط یک « Erdgon»ارضوان : بمن گفت 

ترانسپورت بویژه  انتقا ل میدهد  او این فعا لیت را توام با هیجان وبه نفع خود درمبارزه 

کشور برمه را  که  به  تروریست های ایغوری ومسلما نا ن از -علیه چین  انجام میدهد  

تایلند فرار مینمایند  به  آنها گذرنا مه ویا پاسپورت های ترکیه عطا می فرماید وبعدا ً این 

 داخل ترکیه گردیده  وبعدًا رهسپار سوریه میشوند  مه ای ترکیی گذرنا  فراریان با داشتن

ی وطناب دار نیز کشتی های یدکو برراههای ورکه درآنجا یعنی در آن داواضافه مینماید 



قزاقستان  به   غیور  خودرا ایقابل دسترس است  که توسط  آن کشتی ها تروریست های 

به   یک سال در طول   میرسانند چنانچه احصایه تخمینی این ایغوری ها از راهای کشتی

صفوف جنگجویان رصدها وهزار ها نفر میرسد که از آنجا باالخره به سوریه میرسند ود

  .                                                                                                                            لت سوریه  قرار میگیرندلف دو مخا

باید خاطر نشان ساخت که یک منبع موثق اداره اطالعاتی  ایاالت  متحده امریکا  در      

ابراز نظر نمود که ما به ارتباط فعالیت های  اینها   چیزی  مورد این افراد جهادی چنین

بیشتر نمیدانیم و آن اینکه در مورد آنها معلومات الزم   وکامل نداریم  واز  جا نبی  آنها 

ازاینکه به آنها پالسی دولت ایاالت متحده امریکا در باره سوریه خوب واشکار   توضیح 

مورد  مسولیت را متقبل نمیشود از  دولت  ومقامات  داده نمیشود ویا کدام مقام رسمی در

نشریه ای  هفته    -وسرد مداران  قصرسفید  ناراض میبا شند مسول ایاالت متحده امریکا

سا ل   از  که میدهد  ماه اکتوبر خود چنین توضیح(  IHS)نامه ء امور دفاعی  تحت نام 

یگر که  نفر د(  3111)توام با  به بعد بطور تخمین  پنج هزار جنگی ایغوری  ( 3112)

رسیده   سوریه به   - دارند یدن  علیه دولت سوریهجنگ  بغرض عزم آمدن به سوریه را 

                   .                                                                         درحال رسیدن هستند یا و

همین اکنون  نفر ایغوری ( 021)اومعلومات موثق دارد  که درحدود :  مصطفی گفت     

.                                                                                                        در سوریه علیه دولت سوریه می جنګند 

وعات کنونی سوریه نگرانی رو به رشد چین  درمورد مشکل ایغوروارتباط آن  به موض

                                                                        ذهن                                                                               . را بخود درگیرساخته است( Christina Lin)ذهن محقق وپژوهشگر  کریستینیا لن 

                                                                                                                   
                                                                                       (Christina Lin)کریستینا لن                                               

ودر   که یک دهه قبل موضوعات مربوط به چین را درتحت بررسی قرار میداد کسی را

             :              گفت ( به این قلم ) بمن  او یعنی  لن –رامسفلذ ایفای وظیفه مینمود پنتاگون درتحت نظر

س موضوعات  وبعدًا سرانجام در پنتاگون به حیث یک کارشنابزرگ شدم  تایوان من در

من با استفاده از دانستگی ها یم   نظریه پردازان  چینا یی   –چین  مصروف وظیفه شدم 

را  به باد انتقاد گرفته وآنهارا به مثا به ء اهریمنا ن  وشیا طین  جلوه دادم ودرعین زمان 

اما با گذشت سالها   –که اینها نظریه پردازان کامل وشایسته نیستند ن استدالل مینمودم چنی

من  ا  ودیگر گونی اند  لذ  بینم  که آنها کاماًل درحال تحولاکنون من باچشمان باز خودمی

تصور من اکنون درمورد چین   اینطور  یم  دیدگاه خود اقدام نمام تا به تغیر نیز برآن شد

که چین به حیث یک پارتنر ویا یک شریک بالقوه ونیرومند  در رویا روی بااکثر : است 



کند  بویژه  در  نقش چشمگیری را با زی   مشکالت وچالش ها در سراسر جهان میتواند

با پرابلمهای   زدودن مشکالت اکثرقسمت های شرق میانه واز جمله در سوریه که اکنون

عدیده دست به گریبان میباشد  درجایکه باید ایاالت متحده امریکا وچین  دریک هماهنگی 

کریستینا  - سازند  مصونیت و امنیت را در منطقه  تامین وفراهم ضد تروریزم  تنگاتنگ

یر  چین وهند دورقیب ودو دشمن آشتی نا پذ:اینطورگفت( به این قلم )یک هفته قبل بمن  

امروز جبر متحده امریکا نفرت داشتند  که ازیکدیگر بیشتر نسبت به ایاالت درجنگ سرد

 زمان آنها را باهم نزدیک میسازد  که علیه تروریزم باهم فعالیت های مشترک را برنامه

وانقراض    در ازبین بردن ریزی نمایند  ویا اینکه چین وروسیه هردو  میخواهند مشترکاً 

چین را «  کریستینیا» آنچه که  امروز خا نم  -   کنند عام وتام تروریزم  باهم کار باهمی

ایغور بشکل     نظامیان  شبهه: مینماید اشاره  اینطور  مان بازخود مینگرد درمورد با چش

می  اسال  می دولت از اشکال  خودرا به سوریه میرسانند ودرآنجا توسط کارشناسان نظا

بعد  آنها را آموزش می بینند وبعد از کسب مهارت های تروریستی  حلقاتی وجودارد که 

تروریستی   های فعالیت   طر بخا «چین »از مد ت چندی به سرزمین اصلی شان یعنی 

شر شده ای ماه  سپتمبر خود  چنین تدریک مقا له من« کریستینیا لن»خا نم .برمیګردانند 

  در آنصورت    شود منقرض  یعنی دولت او سقوط نماید«اسد »ر گوآن اینکه ا :مینویسد 

 وازکشمیر (Xinjiang)خنجان از ایالت  ازچیچین روسیه ،که  جنگجویان جهادیچشمان 

که اکنون در سوریه می جنگند به سمت خانه ای شان باز خواهد شد وزمینه  هندوستان 

ای برگشت شان را به سرزمین آبایی شان بغرض فعالیت های تروریستی منبعی جدیدی 

د خواهد بعرصه ای وجود خواهد گذاشت  مساع که در سوریه یعنی در قلب شرق میانه پا

                                                    .خواهد داد د قرار خوتحت حمایت  هرجهتزا آنها رااین منبع جدید بوجود آمده ساخت و

                                     *                                            
  ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده امریکااز(   General Dempsey)جنرال دیمپسی    

علیه کانال ها بیروکرتیک که باالی آنها تحمیل میشد خویشرا لفت   مخا  و همکاران شان

شا ن را ازهمچو تا ثیرات سو  منزه نگه دارند   ولی  جنرال  رتالش میورزید ند که دفا ت

اش درمورد موضوعات به نسبت رک وراست  گویی  (General  Michael Flym)فلم 

   (Patric  Long)  النګ  تریک اپ  -خشم قصر سفید قرار گرفت و تحت ضربه سوریه

افسر ارشد متقاعد  از  آژانس ا  طالعا تی  دفاعی  ایاالت متحده  امریکا که  نزدیک به 

یک دهه مسول  جمع آوری  اطالعات  درشرق میانه بود  ضمن یک صحبت خود چنین 

ن صفت وجوهر است نه فقط  صندلی من فکر میکردم که حقیقت گویی  بهتری: افاده نمود

وروبراه   برای اوردن انگیزه ای   بلکه  است  نیک تیتا  کشتی  درحال حرکت درعرشه

وبنیادی است اکنون من چنین می اندیشم که رهبری غیرنظامی   سی ساختن اصالحت اسا

که من از همچو برخورد سخت رنج میبرم چونکه با راست تحمل شنیدن حقیقت را ندارد 



درمورد ورود به ( Genral  M, Flym)بهرصورت جنرال فلم  . گوی عادت گرفته ام 

ما با روس ها  چه که خوش ما می آید ویا خوش ما نمی آید برای :  جنگ سوریه گفت 

س ها .ازا ینکه  روازبین بردن داعش  کارهای  مشترک  سازنده ر ا به  پیش  میبریم  

حضور قوت های  واز زمان  درسوریه اند کار  های ما به وجهه دینا میک روبراه است

وما نمیتوانیم  بگویم  است رخداده  روسیه در سوریه تغیرات مثبت قابل تذکر نیز بوقوع 

رفتن شان دراینجا خود برگردند که با  به خا نه های  ید وبا  اند وخراب  بدکه روس ها  

                                                                                                       .رخ نخواهد داد واقعی چیزی

چندی در کنګرس ایاالت متحده امریکا با این دیدګه همنظر بوده  ویا این دیدګاه را به      

 (Tulsi Gabbard)اقای تولسی ګابارد میګذارند اما صرف با یک استثنا  که اشتراک هم

از   ویکی  دموکرات از هوایی ایاالت متحده امریکا  وعضو  کمیته خدمات  خا نه مسلح

مصاحبه   افسران ارشد گاردملی  کسیکه دومرتبه به شرق میانه سفر نموده است  دریک

امریکا  متحده ایاالت :  درماه اکتوبر نظر خودرا چنین افاده نمود ( CNN)با  سی ان ان 

جنگ غیرقانونی وفرسایشی وغیر مفید را که بخاطر  نباید ایوسازمان اطالعاتی امریکا 

 زند  سا متوقف  ازقدرت  براه انداخته اند فورًا ( اسد)انقراض حکومت سوریه وبرکناری 

مصاحبه   .ولبه ای تیز جنگ را علیه دولت اسالمی وگروپ های تروریستی برگردانند

پرسید که ایا این وضع برای شما نگران کننده نمی باشد که    (Tulsi)خانم تولسیکننده  از

مردم خودرا  با بیرحمی  به (  211111)ویا ( 311111)رژیم اسد  کم ازکم  در حدود 

                قتل رسانید ؟                                                                                              

(  CNN)واکنش  خانم تولسی در مقابل این پرسش خبرنگار ویا مصاحبه کننده سی ان ان 

نیز همیش همچو سواالت را  به   شما خبرنگاران غرب ویا اسالف  شما: ن بود این  چنی

ارتباط اقای معمرالقزافی  ویا صدام حسین  نیز طرح مینمودید و میگفتید که این رژیم ها 

مه  رزوی شما حمایت گران ایاالت متحده امریکا  جااگر این آپس  –ید منقرض گردد  با

ایا  شما فکر  نمیکند  که  با  انقراض  رژیم    رددمنقرض گ«  اسد »عمل بپوشد ورژیم

وبسر اقتدار آمد ن  نیروهای افراطی  اقلیت  مذهبی  اسالمی  ومسیحی وضیعت « اسد»

ز درد  و رنج  حکمفرما  نخواهد شد  و اقلیت های  مذهبی هرچه  بیشتر  ناهنجار وپر ا

مصاحبه کننده ت هرچه نیرومند تر نخواهند شد ؟ افراطی تروریست یعنی د شمنا ن بشری

رسد که دخالت نظامیان روسیه درهوا و دخا لت ایرانی ها  در زمین   واقع در پبعدْا می 

آنها    مشترک کار   افاده نمود  که ن چنی«تولسی  »سوریه را چګونه ارزیابی مینماید ؟ 

مبنی بر   میباشد  مساعد میسازد که طبعْا به نفع ما وبشریت  ار زمینه شکست دشمنان ما

در داخل   که  بعضی ها  تولسی می افزاید  که برای . شکست خورد اینکه دشمن اصلی 

عمدًا  پنهان  گذاشته شده  وراز های   اند  مشکل میتواند باشد که دسترسی به واقیعت ها

حاصل نمایند ویا ازمقامات استخدام شونده ای خود انتقاد بعمل  آورندویا بصورت اشکار 



طبعاً    اشکا ر  مخا لفت  مخالفت اگاهانه ای شان را ابراز نما یند که در صورت اظها ر 

سوء ظن    وفضایبود ازبین  میرود   برقرار شده     اعتمادی که بین اطالع دهنده  وآنها

با وجود مخا لفت های طوالنی نمیتوان واقیعت ها را سراغ نکرد ل  بوجود می آید بهرحا

زمانیکه من ازمشاور اسبق فرمانده عملیات های بویژه ای مربوط ارتش ایاالت متحده   -

امریکا  به ارتباط  دیدگاه اش پیرامون وضع سوریه پرسیدم  او صریحا ً به نسبت راست 

وبیان واقیعت که از طرف مقامات ذیصالح تحقیر وتوهین شده بود حقایق را برمال گوی 

ساخت  و از آنچه  که  درطول خد ما ت اش به وقایع چندی مواجهه شده  بودهمه ای آن 

او افزود که یګا نه راه حل  معضله   موجود سوریه  در آن  .واقیعت هارا اشکار ساخت 

تحمیل میشود   ید تهدیدی که از سوی دولت اسالمی  بر مانهفته است  که درقدم نخست با

ری مشترک ایاالت  همکا درید  ویا  به آن تهدید مواجهه هستیم باید  هرچه زوتر این تهد

های پقلع وقمع تمام ګرو روسیه وچین ازبین برودوقد مها ی مثمرعملی در ،متحده امریکا

نظر شود    صرف  « بشر ال اسد»   ر رفتن  ازکنا وافراطی وتروریستی برداشته شود 

ند وهر زمانیکه وضع سوریه ثباط  در موقف فعلی خود پا برجا بما «اسد»وبگذارند که 

رم که یدون این گزینش  به نظیافت  درآنوقت است که باید انتخابات آزاد صورت گیرد  ب

خاطر  نظامی وآنهم براهی غیرمستقیم  بهرصورتوجودنخواهد داشت  یهیچ گزینیشدیگر

 یمپسی جنرال د   ساختن   وش سبکد و با متقاعد  توام ازموقف اش   (اسد)برکنارساختن 

(General Dempsey)   د دونفور   جنرال   ساختن جاگزین   او  وبعوض (General 

Joseph  Dunford)  بادربحیث ریس کل  ستاد  مشترک ارتش  ایاالت  متحده  امریکا 

یکا  که سروس خد ما تی نظامی مجلس سنای ایاالت متحده امر وتاید نظرداشت  شواهد  

دوماه قبل از اشغا ل وظیفه در «  جوزف دونفور »نرال درماه جوالی  صورت گرفت ج

اشاره با روسیه چنین گفته بود اگر شما خواسته باشید تا بدا نیذ که  کدام  کشور میخواهد 

که آن کشور   شا نتا ژقراردهد میتوان گفت ایاالت متحده امریکا راتهد ید نما ید ویا تحت

بناً اگر شما به رفتار وعملکرد این کشور در امور کنونی سوریه  بنگرید     .روسیه میباشد

بلکه  –شمارا نگران خواهد ساخت وآن اینکه این نگرانی به هیچ وجه  کوتاه مد ت نبوده 

نگرانی از قبل وجود داشت  اویعنی دانفورد وقتی که در ماه اکتوبر  برکرسی ستا د   این 

مشترک ارتش  ایاالت  متحده  امریکا  تکیه  زد  درقدم  نخست  تالش های بمب گذاری 

روسیه را در سوریه غیرمفید  خوانده  افزود که روس ها مواضع دولت اسالمی را تحت 

ترکیه میتوانیم  ن  ما با متحد  همکاری  در ما  لذا  -هند قرار نمیدخود  ضربات هوایی 

خود   قدرت و  توان   تمام  ل سوریه تامین نمایم وبا امنیبت ومصونیت را در مرز شما

ه روها را ن درپی برسسی وضیعت گرو پ های مخالف دولت سوریه خواهیم شد و میا

                                                                                       . یه گروهای افراطی بجنگند حمایت خواهیم کرد که عل

اوباما اکنون با پنتاگون بیشتر موافق خواهد بود از اینکه  او دیگر تحت باز پرس           



( اسد) اش از تحقیر نمودنسیاست  وچلنچ غیر مستقم  ازطرف  رهبری نظامی  مبنی بر

دیگر جنرال دیمپسی  ازجانب .قرار نخواهد گرفت  «ارضوان »ازاش  یت نمودن  وحما

امریکا   اګاه  جامعه ید  با وجود مخالفت های شد ( اوباما )وهمکاران او به نسبت اینکه  

نچه  که علیه ارضوان  وجود داشت و از او دفاع وحمایت نمود بهت زده باقی ماندند چنا

نیز از ارضوان   خصوصی  دست   است که اوباما بصورتدراینمور شواهد ی نیز در 

سفید اقای   حمایت اش را ابراز داشته است واز سوی دیګر دریک نشست واقع در قصر

نیم  که شما علیه  میدا  را  متوجه  ساخت  وگفت  ما   ترکیه  اطالعات  ریس « ااوبام»

این «  11-31» ریل سال اپبتاریخ هفدهم    آنچه  که من)افراطیون در سوریه چه میکنید

وازجانب دیگر ستا د مشترک -(گذارش داده ام  «LRB»به برسی کتاب لندن موضوع را 

ارتش  وآژانس اطالعاتی دفاعی ایاالت متحده امریکا  بشکل پیگیر   ودو امدار رهبری 

دولت ترکیه   قصر سفید را مبنی برتهد ید از سوی جهادی ها  درسوریه و از دفاعی که

از آن چهادی های افر اطی بعمل می آورد باخبر ساخته ولی سوال دراینجا است که چرا 

                                          .مقامات واشنگتن به همچو  اطالعات رسیده  گوش فرا نداده واز آن تجاهل نموده اند 

------------------------------------------------------- 

            با تقدیم احتراما ت                                                

    

 

                                 


