
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 (Dmitriy Minin) مينين دميتری

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ اگست ٢١

  

 امريکائی عامل :سوريه جنگ اسرار

 
 .است متناقض بسيار ريهسو ھایدرگيری مورد در امريکا موضع به مربوط اطالعات

 پايان سوريه جنوب در مخالفان از حمايت به گويا ھاامريکائی که است، اين از حاکی منتشره خبرھای سو، يک از

 سازمان تابعيت تحت که سوريه آزاد ارتش که جائی تا شده، متوقف کشور اين در "سيا" سازمان عمليات حتی .اندداده

 دست سوريه کرد دموکراتيک نيروھای نامه ب پنتاگون نظارت تحت نيروھای با مبارزه به و شده تأثيربی باشد،می "سيا"

 رژيم ويضعت که گويد،می خارجه وزير تيلرسون، حال، ھمين در .است گرفته را پنتاگون جانب ً،ظاھرا ترمپ، و زده

 روند در بايد روسيه و اسد بشار که داشت، اظھار او ديگری ۀمصاحب در .باشد خطرناک است ممکن سوريه در

 منطقه چھار از منطقه دو به که نمود موافقت ھمچنين امريکا،ۀ متحد اياالت .نمايند مشارکت سوريه سياسی بازسازی

 .پيونددب  مسکو ابتکار به تنش کاھش

 و رسدمی گوش به سوريهۀ آيند در اسد برای جا نبود بر مبنی اظھاراتی سابقکمافی واشينگتن از ديگر، سوی از اما،

 سوريه خاک در که خود نظامی پايگاه ١٠ از خروج برای ھاامريکائی رسدنمی نظره ب .کنندمی تھديد را او ھمچنان

 اضافه امريکائی نظاميان تعداد به يابد،ی م افزايش آنھا به نظامی ھایمحموله حمل .بينندمی تدارک اند،کرده ايجاد

 ھوائی ۀحمل ۀبار در گزارشاتی تگسا ٧ .يابدی م گسترش مجاور ھایآب در امريکا دريائی ناوگان حضور .شودمی
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 التنف مرزی گذرگاه جنوب در سوريه طرفدار عراقی نظاميانشبه مواضع به ھيمارس ھایراکت شليک و امريکا

 نفر ٣٠ و کشته فرن ۴٠ .اندکرده ترک را آنجا کلی طوره ب امريکائی نظاميان که شد،می تصور اين از قبل .يافت انتشار

  .کردند حمله مواضع اين به روسيه در ممنوعه داعش نظاميانشبه امريکا، ھجوم با ھمزمان .شد زخمی

 
 بود که است ھمان آنھا ژیيسترات اما يافته، تغيير ً،احتماال سوريه، در ھاامريکائی تاکتيک که دھند،می نشان ھااين ۀھم

 آنجا از ژئوپليتيک رقبای ھمه کردن بيرون و خاورميانه اھميت با العادهفوق ۀنطقم در امريکا ۀسلط تأمين مفھوم به و

  .باشدمی

 تحت اقدامات ھدف" که دارد، اعتقاد متحد ملل کل دبير مشاور مشھور، سياسی تحليلگر و اقتصاددان ساکس، جفری

 و ايران عليه وکالتی جنگھای" فقط ھاآن ."نيست سوريه خلق از دفاع راستای در اسد کردن ساقط برای امريکا مديريت

 ."دارد جريان نبرد ميدان ۀمثابه ب سوريه خاک در که باشند،می روسيه

 در امريکاۀ اولي سياسی ھدف که کند،می تصريح اسکوئی نادر امريکا، ارتش مرکزی فرماندھی ارشد سياسی مشاور

 سوريه در امريکا منافع و ارتش پرسنل برای اصلی خطر ."است شده برآوردهً اساسا" داعش، شکست با مرتبط سوريه

 از دمشق با پل ايجاد برای تھران تالش و "ايران مديريت تحت نيروھای" از است عبارت او، اعتقاد به آتی، ۀدور در

 ۀدر و )سوريه جنوب( باديه صحرای" خود "سنی متحدان" با ھمراه امريکا است الزم اين، با مقابله برای .عراق طريق

 کندمی پيشنھاد امريکائی مشاور .است روسيه موضع اينجا در سازمشکل عامل .نمايد لوکنتر را ")کشور شرق( فرات

 .شود جلب ايران از حمايت قطع به حداقل يا و "ايران مھار به" بايد يا که،

 با را رقه آزادسازی از بعد ۀدور در خود اقدام دولت که نويسد،می سفيد کاخ در منبعی به اشاره با نيز پست واشينگتن

 "ايران طرفدار و دولتی نيروھای" با مستقيم روياروئی به را امريکا بعدی، ۀمرحل در مبارزه منطق که تصور اين

 .بيندمی آينده ھایدرگيری اصلیۀ منطق عنوانه ب ھم را سوريه شرق و جنوب .کندمی ريزیبرنامه شد، خواھد رھنمون

 در رو آنھا اگر" که اين بر داير بود ھشداری فقط "ايران طرفدار نظاميانشبه" و اسد ارتش به اخير ھایزمان ضربات

 اين محتوای روزنامه، اين گزارش به بنا .آمد خواھد سرشان بر چه ،"بگيرند قرار متحدانش و امريکا منافع روی

 سفيد کاخ در گيرد،برمی در را ايران و روسيه با مستقيم روياروئی ھمچنين، و امريکا مداخالت افزايش که ژی،يسترات

 ،"باشد مخالف" آن اھداف و ستراتيژی خود با "کسی" که اين بدون حال، ھمين در .شودمی مذاکره پنتاگون و

 .شودمی بحث آن "کردن عملياتی" ھایراه آميزترينموفقيت
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 کسب بدون و مستقل طوره ب نظامی بخش گويا، :است آميزترمسالمت پنتاگون موضع که ندارند، باور سفيد کاخ در

 عليه جنگی تعمليا تشديد برای بھانه .گشايدمی آتش سوريه در دولتی ھوائی و ايرانی اھداف به دولت، از تکليف

 قرار يميائیک سالح از دمشقۀ استفاد بر مبنی اخير، ھایزمان در ئیدوره اتھامات طرح جمله، از تواند،می سوريه

 در يميائیک سالح کاربرد که ،"اوباما خالف" که کند،می استدالل باره اين در تايمز واشينگتن مثال، ناوعنه ب .گيرد

 تریسخت مراتبه ب جنس از" ترمپ سپرد، فراموشی دسته ب سپس و کرد تعيين خود قرمز خط عنوانه ب را سوريه

  ."شد خواھد زدهگفتش معدودی تعداد فقط" بزند، اقدام به دست امريکا اگر ."است شده ساخته

 
 سوريه به امريکائی "ھایتاماھاوک" شليک

 کردن بالکانيزه سوی و سمت شمال، در کرد نظاميانشبه از حمايت تشديد جمله، از ھا،امريکائی اخير اقدامات در

 طرح رونوشت درست روژآوا تشکيل .شودمی ديده بوضوح ديگر يک با متخاصم طرفھای به آن ۀتجزي و سوريه

  .باشدمی کوزوو ۀناحي در بونداستيل پايگاه شبيهً کامال روژآوا در امريکائی ھایپايگاه و بوده وزووک

 
 سوريه شمال در امريکائی "مشاوران"

 اين در ديگر گرفته، قرار ھاامريکائی توجه معرض در که منطقه در دموکراتيک اتحاد کردی حزب رھبر مسلم، صالح

 که مسلم، صالح .شد خواھد ملحق کردی ساختار ۀمجموع به داعش اشغال از آزادی از بعد رقه که گويد،می سخن باره

 چندين جنگ در نشد درگير با .شودمی ناپذيرترسازش ھاامريکائی تأثير تحت داشت، تمايل دمشق با مصالحه به ءابتدا

 بشود، آنھا مانع توانستمی نحوی چه به که اين توضيح بدون را دولتی ارتش کرد رھبران رقه، آزادسازی برای ماھه

 تحبيب طريق از سوريه عرب جمعيت نارضايتی کردن خاموش برای تالشھا در ھاامريکائی .کنندمی اعالم آن مقصر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 سنی جمعيت ۀھم امريکائی، مشاوران که جائی تا .رنددابرمی دينی عامل جھت در بلندی ھایگام کردھا، حد از بيش

 کردھا اما کنند،می استفاده مشابھی تاکتيک از نيز عراق در .خوانندفرامی سنی کردھای اطراف رد اتحاد به را کشور

 اول جايگاه در ھمواره آنھا برای ملی ألۀمس و نشده شمرده اسالمۀ ويژ طرفداران ۀمثابه ب گاه ھيچ سوريه ۀجامع در

  .است داشته قرار

 
 ھایعرب واکنش .کردھا خاص شيوه به احترام ادای حال در کائیامري آموزشیۀ دور در رقه ھایعربۀ آيند پليس

 بود؟ خواھد چگونه آنھا به "نظارت تحت"

 قابل بخش حتی آنکارا، و دمشق فقط نه .آفريندمی جديدی خطر امريکا سوری ستراتيژی در "کردی عامل" مجموع در

 .باشند موافق فعلی جغرافيای محدوده در ويژهه ب آوا،روژ تشکيل با توانندنمی وجهھيچ به سوريه مخالفان از ایمالحظه

 از بھای به خود قيموميت تحت کردھای مقابل در تعھدات به آيا :شد خواھد رو در رو جدی معضل يک با واشينگتن

 بروشنی را لهأمس اين "سيا" سازمان بود؟ خواھد بندپای ترکيه مانند ستراتيژيک، متحد چنين مدت طوالنی دادن دست

 مديريت کشور اين در را بازی دستگاھی، ۀمبارز به سوريه در خود موضع واگذاری با اما، داده، قرار خود مقابل رد

 -کردھا .دارند توجه فعلی نظامی وضعيت به آنھا کنند،نمی سياسی عاقبت به خاصی فکر نيز ھانرالج .کندنمی

أله مس اين امريکائی نظاميان .کافی اندازه به و .آری ورند؟آمی پی در مشخصی نتايج آنھا .آری ھستند؟ خوبی رزمندگان

 ۀعھد به بلکه، آنھا، ۀعھد به نه پيامدھا وليتؤمس که تصور اين با داشت، خواھد دنباله ب اضافی جانبی عوارض که را

 .کندنمی گرانن چندان را آنھا نيز فعلی متحدان سرنوشت .گيرندمی ناديده بود، خواھد "سيا" سازمان و خارجه وزارت

 .کنندمی متذم شانناپايداری خاطره ب را ھاامريکائی ھمه از بيش که است، آن گواه خاورميانه در ھانظرسنجی تمام

 و پايه -ترکيه .آنھاست منتظر تلخی يأس آينده در !بناحق اما .کنندمی باور شود،می داده آنھا به که ھائیوعده به کردھا

 کردھا رسدمی نظره ب .کندمی فدا ھم را خودش اعتبار واشينگتن آن حفظ برای .باشدیم ناتو جنوب ۀجبھ اساس

 کردند،می احتياط آوردند، سوريه آزاد ارتش -خود سابق محبوب سر بر امريکائی آنچه که آن از خواری، از بايستمی

 .است بسته را آنھا ھایچشم ً،احتماال ملی، آرمان تحقق اندازچشم اما،

https://www.fondsk.ru/news/2017/08/15/tajny-sirijskoj-vojny-amerikanskij-faktor-

44492.html 
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