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  ٢٠١٧ جون ٢۵

  

  جنگند،می سوريه در هک با امريکا که باره، اين در ابھام
 باشد اشتهد وجود نبايد ديگر

  

 جنوب در سوريه ھوائی نيروی ٢٢-سو ۀجنگند کردن ساقط در امريکا ھوائی نيروی ۀگذشت يکشنبه خشن اقدام ۀبار در

 امور وزير الوروف، سرگئی بود، روسيه در ممنوعه داعش تروريستی گروه عليه رزمی عمليات انجام حال در که رقه

 و نيروھا زمين در که کشورھا آن ۀھم و امريکاۀ متحد اياالت از ما" :داشت اظھار جون ١٩ تاريخ در روسيه ۀخارج

 اقدام به زدن دست از خواھيممی آنھا ۀھم از ما .نمايند عمل ما اقدامات با ھمآھنگ خواھيممی دارند، نظامی مشاوران

 کار به و شوند قائل راماحت کنم،می تکرار ھم باز شوند، قائل احترام سوريه حاکميت حق به نمايند، اجتناب جانبهيک

 ."پيوندندب  دھيم،می انجام سوريه عربی جمھوری دولت توافق با که ما عمومی

 ھواپيمابر ناو ٢٠١۶ سال سپتمبر ١۶ .نيست سويه عربی ارتش عليه امريکا ۀمتحد اياالت ۀخصمان اقدام اولين اين

 جنگی ھایکشتی جاری سال اپريل ٧ .شدند کشته فرن ١٠٠ حدود در داد، قرار حمله مورد را ديرالزور فرودگاه امريکا

 مواضع به امريکائی ھواپيماھای مه ماه ١٨ کردند، شليک شعيرات ھوائی پايگاه به تاماھاوک راکت ۵٩ امريکا

 بر ھاامريکائی ،جون ماه ۶ .کردند حمله عراق و سوريه مرز مسير در التنف مسکونی ۀمنطق در سوريه دولتی ميليشای

 و کشته سوريه نظامی دو نتيجه در که باريدند، آتش تنش کاھش مناطق از يکی نزديکی در سوريه نظاميان ستون سر

 بمباران باره دو را التنف ناحيه در سوريه مواضع امريکا سرنشينبی ھواپيمای ،جون ٨ .شدند مجروح ديگر نفر ١۵

 .کرد

 نظامی پايگاه در انگليسی و امريکائی مربيان را گراغرب مسلح مخالفان نظاميانشبه که است، اين واقعيت التنف؟ چرا

 اھميت از سوريه و عراق بين مرز بر نظارت برای التنف حال، عين در .دھندمی آموزش اينجا در شده ايجاد

 )سوريه عربی ارتش(سوری متحدان برای برگ و ساز و اسلحه که ايران ارتباطی خطوط .است برخوردار ستراتيژيک

 .گذردمی التنف از فرستد،می )"هللاحزب"( لبنان و

 مرز نموده، قطع را "هللاحزب" -دمشق -بغداد -تھران "مقاومت محور" که است، اين  ازعبارت ھاامريکائی ستراتيژی

 اسرائيل امنيت روی بر ترمپ دولت تمرکز با اغلب مسأله اين .دربياورند خود نظارت زير به را عراق و سوريه بين

 در قنيطره ۀمنطق در را خود مواضع "هللاحزب" ھایدسته ٢٠١٣ سال در که اين خصوصه ب شود،می ادهد توضيح
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 نيز اسرائيل در .است بخشيده تحکيم نموده، اشغال ١٩۶٧ سال از اسرائيل را آن از بخشی که جوالن ھایبلندی نواحی

 ھاتالش حال، عين در .شود تبديل ايران توسط حمله ایبر پايگاھی به آينده در تواندمی منطقه اين که ھستند، آن نگران

 سوريه حاکميت حق آشکار نقض دمشق، نظارت زير از ديرالزور و رقه استانھای در وسيع اراضی کردن خارج برای

 بر عالوه .شودمی برقرار ايران و عراق با سوريه ارتباط عراق، ھمجوار ھایاستان اين طريق از .شودمی محسوب

 بخش چه اگر .است واقع رقه استان در فرات رود روی ّسد احداث از پس کشاورزی ھایزمين و گاز و نفت عادنم اين،

 .باشدمی نفت غنی معادن دارای اما است، کوير ديرالزور استان اراضی از بزرگی

 ھایدستگاه قراراست را اردن و عراق مرز نزديکی در سوريه، جنوب در خود پای جای تحکيم برای ھاامريکائی قصد

 ھورک مک برت نرالج سوريه، شمال در ائتالف نيروھای فرمانده .کند می تأئيد التنف در باال تحرک ئیتوپخانه راکتی

 يا عراق مرز از تواندنمی داعش که باشند، مطمئن امر اين در بايد امريکائی نظاميان" :داشت اظھار جون ۵ تاريخ در

 داشته اطمينان خود افراد امنيت به بايستی داريم، زمين در امريکائی نيروی ما اگر حال، ھمين در .کند عبور اردن

 را سوريه ما شود، سرکوب "اسالمی دولت" که زمانی ...برخورداريم خود از دفاع برای ناپذيرخدشه حق از ما .باشيم

 حدود در برد حداکثر( باال تحرک ئیتوپخانه راکتی ھایدستگاه کرد؟ باور توانمی نرالج سخنان به آيا ."کنيممی ترک

 قادرند ًکامال آنھا عوض، در ،"دھد قرار ھدف" مورد رقه در را داعش مواضع تواندنمی وجه ھيچ به )کيلومتر ٣٠٠

 مناطق در نظامی پايگاه سه ايجاد خصوص در امريکا .بگيرند خود آتشبار زير به را سوريه دولتی ارتش نيروھای

 نظامی حضور تحکيم برای اکنون و رسيده توافق به سوريه کردھای با سوريه عربی جمھوری شرقی شمال کردنشين

 .شودمی آماده جنوب در خود

 خود سرزمين از ھاايرانیجون ١٩ .شود تبديل امريکا و ايران ۀمناقش ميدان به تواندمی سوريه که کشيده، آنجا به کار

 "قيام" و "ذوالفقار" بردميان ھایراکت با ديرالزور در را داعش مواضع )راناي کردستان و کرمانشاه ھایپايگاه از(

 .تھران در جون ٧ ۀشد انجام تروريستی عمليات به بود پاسخی اين که نمودند، اعالم تھران در .دادند قرار ھدف مورد

 به را منطقه کشورھای ايرس و سوريه در امريکا موجود نيروھای پذيریآسيب ھاايرانی :نيست اين مسألهۀ ھم اما

 اھداف ."يابد دست" خاورميانهۀ نقط ھر در امريکائی نيروھای به تواندمی که داد، نشان ايران .کردند ثابت پنتاگون

 ١۵( است شده مستقر امريکائی نظامی نفر ھزار ۴٠ از بيش ايران مرزھای اطراف در اکنون :است فراوان ضربه

 ٢٠٠ و عربی متحده امارات در ھزار ۵ عراق، در ھزار ۵ بحرين، در ھزار ٧ ،قطر در ھزار ١٠ کويت، در ھزار

 تلقی خود ملی امنيت برای تھديدی عنوانه ب ھمواره ايران در را کشور اطراف امريکائی نظامی ۀحلق .)عمان در نفر

 ايران، اسالمی قالبان رھبر نظامی مشاور .اندکرده عبور امريکا نظامی قدرت از روانی ترس ۀدرواز از و نموده

 ھایپايگاه باشد، داشته را ايران به نظامیۀ حمل شروع جسارت امريکا اگر" :داشت اظھار صفویرحيم یييح نرالج

 ."گرفت خواھند قرار ناامنی بسيار موقعيت در آن نظامی

 در ھاامريکائی اب ھمآھنگی گونه ھيچ از صحبت که داد، نشان ديرالزور در داعش مواضع به راکت شليک با تھران

 طوره ب چه اگر ھمآھنگی، چنين ٢٠١۶ -٢٠١۵ ھایسال در حال، اين با .باشد ميان در تواندنمی عراق و سوريه

 پرتو در .آمدمی عمله ب عراق در االنبار استان و تکريت آزادی برای نبردھا ۀدور در تاکتيکی، سطح در غيررسمی،

 کسب واشينگتن برای خاصی اھميت سوريه در روسيه نظاميان با ھايکائیامر ارتباطی ھایکانال حفظ وقايع، اين

 .کندمی

 مورد در سنا استماع ۀجلس در پيش چندی که دانفورد جوزف نرالج امريکا، ستاد رؤسای مشترک ۀکميت سخنگوی

 نظاميان بين ھااستم سطح از که بود، افرادی نادر جزوً تقريبا کرد،می سخنرانی ٢٠١٨ سال در امريکا نظامی ۀبودج
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 يا متقابل تفاھمعدم احتمال نرال،ج ۀعقيده ب که نمود، رضايت اظھار سوريه نظامی عملياتۀ صحن در امريکا و روسيه

 دولتی ارتش مواضع به ھاامريکائی مکررۀ حمل حال، ھمين در .سازدمی منتفی را طرفين بين برخورد گونه ھر

 در بصراحت باره اين در .گيردمی خوده ب تحمل غيرقابل ۀجنب روسيه، نظامی متحدان تحريک بھتر، عبارته ب سوريه،

   :شودمی گفته ھاامريکائی واسطهه ب سوريه جنگی ھواپيمای نمودن ساقط خصوص در روسيه دفاع وزارت ۀبياني

 ائتالف پھبادھای و ھواپيماھا از اعم پرنده، ءیش ھر سوريه، آسمان در روسيه ھوائی نيروی نظامی عملياتۀ منطق در"

 مواجه ھوا و زمين در روسيه ضدھوائی دفاع با ھوائی، ھدف عنوانه ب فرات، رود غرب در شده شناسائی المللیبين

 داير نامهتفاھم جھارچوب در امريکائی طرف با متقابل ھمکاری به جون ١٩ تاريخ از روسيه دفاع وزارت ...شد خواھد

 ."دھدمی پايان سوريه در عمليات روند در پروازھا يتامن تأمين و حوادث از پيشگيری بر

  .باشد داشته وجود نبايد ديگر جنگند،می سوريه در هک با امريکا که باره، اين در ابھام
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