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 ٢٠١٤ اکتوبر ٢١

 

  سوريه و داعش جغرافيای سياسی جنگ عليه
Géopolitique de la guerre contre la Syrie et de celle contre Daesh 

در اين تحليل تازه و بی بديل، تی يری ميسان به داليل جغرافيای سياسی شکست در جنگ عليه سوريه و اھداف واقعی 

اين مقاله برای درک مناسبات بين المللی کنونی و تبلور منازعات . در دعاوی جنگ عليه تروريسم و داعش می پردازد

 .از اھميت خاصی برخوردار است) ، سوريه و لبنانعراق(در شامات 

  ٢٠/١٠/٢٠١٤ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

  

 سه بحران در بطن اتحاديه

 .از آغاز جنگ عليه سوريه، در حال حاضر ما شاھد سومين بحران در جبھۀ تجاوزکاران ھستيم

يان دھد و خاورميانه را مجدداً بين اياالت ، که می بايستی به جنگ پا١و ي، طی گردھمآئی ژن٢٠١٢ جون در ماه    )١

 را برای رياست جمھوری انتخاب کرده بود، تعبير محدود کننده فرانسوآ ھوالندمتحده و روسيه تقسيم کند، فرانسه که 

 و رئيس نھيلری کلينتامور خارجه ای برای بيانيۀ نھائی مطرح کرد و به کمک اسرائيل، ترکيه و با پشتيبانی وزير 

  . دوباره جنگ را سازماندھی کرد و ادامه يافتDavid Petraeus ديويد پتراوسن سيا سازما
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يميائی کاسرائيل و فرانسه بمباران  به ھمکاری ٢٠١٣ توسط اوباما حذف شدند، ترکيه در تابستان پتراوس و نکلينت )٢ 

الت متحده از شروع يک جنگ ولی ايا. غوطه در حومۀ دمشق را سازماندھی کرد و سپس آن را به سوريه نسبت داد

  .تنبيھی امتناع کرد

 سّری در کنگره به تأمين مالی و ارسال جنگ افزار برای جلسۀ، اياالت متحده طی يک ٢٠١٤ جنوری در ماه )٣

بر . داعش رأی مثبت داد، و مأموريت اين بود که منطقۀ سنّی عراق و منطقۀ کرد سوريه را از اين کشورھا جدا کنند

را واداشتند که به داعش حمله کند تا اياالت متحده را مجبور ) جبھۀ النصره(د که فرانسه و ترکيه القاعده اين اساس بو

اگر در ماه مه القاعده و داعش پس از فراخوان ايمن الظواھری در آرامش با . سازند که به طرح اوليۀ اتحاديه بازگردد

  . ھای متفقين شرکت نکردندديگر آشتی کردند، ولی فرانسه و ترکيه در بمباران يک

 کشور و سازمان بين المللی بود، امروز ١٠٠ شامل ٢٠١٢ جوالیطور کلی، اتحاديۀ دوستان سوريه که در ه ب

را در برمی گيرد، ولی وجه »  کشور٦٠بيش از «اتحاديه عليه داعش، امروز رسماً .  رسيده است١١تعدادشان به 

  .فھرست آنھا اعالم نشده و مخفی باقی مانده استمشترک آنھا به اندازه ای ناچيز است که 

  

  منافع مختلف

 در واقع، اتحاديه از چندين کشور تشکيل شده که ھر يک از آنھا اھداف خاص را پی گيری می کنند و نمی توانند با يک

  :نيم در اينجا می توانيم چھار جبھه يا نيروی مختلف را باز شناسی ک. ديگر به توافق يگانه ای دست يابند

، گروه ملی سياست گسترش انرژی ٢٠٠٠در سال . ل کندواياالت متحده می خواھد ھيدروکربور منطقه را کنتر)١

National Energy Policy Development Group) NEPDG ( ی ئ به مدد تصاوير ماھواره ديک چنیبه رياست

طی . ظيم گاز سوريه را مشاھده کرده بودندو داده ھای اکتشافی منابع ھيدروکربور جھان و به ھمين گونه منابع ع

افغانستان، عراق، ( در اياالت متحده، برای حملۀ پی در پی به ھشت کشور تصميم گرفته شد ٢٠٠١کودتای نظامی 

در . ھدف اصلی در حمله به اين کشورھا تصاحب منابع طبيعی آنھا بود). ، لبنان و سوريه، سودان، سومالی، ايراناليبي

که در عين (را طرح ريزی کرد » خاورميانۀ بزرگ« ستاد فرماندھی ترسيم مجدد خاورميانه تحت عنوان نتيجه، مرکز

 سال امريکا، عالوه بر اين وزارت امور خارجۀ )حال ترسيم مجدد ترکيه و عربستان سعودی را نيز پيشبينی کرده بود

  .را سازماندھی کرد» بھار عرب«) MENAمنا (فريقا ابعد مرکز تحقيقاتی خاورميانه و شمال 

. در کوتاه مدت، سياست گسترش مرزھايش را گام به گام به پيش می برد: اسرائيل از منافع ملی خود دفاع می کند )٢

ل تمام فضای بين دو رود نيل و فرات شود، می خواھد تمام فعاليت ھای اقتصادی وھم زمان و بی آن که منتظر کنتر

برای تضمين امنيت در دوران تھديد موشکی، برآن است تا . ت تسلط خود بگيردمنطقه و البته ھيدروکربور را تح

امروز می بينيم که کاله آبی ھا را از مرز جوالن بيرون رانده و القاعده را (ل مناطق مرزی اش را افزايش دھد وکنتر

استقرار ( کرده است و از سوی ديگر ارتش مصر و سوريه را از طريق جبھۀ ديگری خنثی) جايگزين آنھا کرده است

  ).موشک ھای پاتريوت ناتو در ترکيه، ايجاد کردستان در عراق و جنوب سودان

فرانسه اميدوار است که قيوميت سوريه و يا بخشی . فرانسه و ترکيه در رؤيای باز سازی امپراتوری ھايشان ھستند)٣

 پرچم سبز، سفيد، سياه با سه ستاره را به دست دست آورد، به ھمين علت ارتش آزاد سوريه را ايجاد کرد وه از آن را ب

 يک والی برای ٢٠١٢مبر سال سپتترکيه نيز بر آن است که امپراتوری عثمانی را باز سازی کند، و از ماه . آنھا داد

ديگر سازگار است زيرا برای امپراتوری  طرح ھای ترکيه و فرانسه با يک. ن کرده استييتع) سوريه(ادارۀ اين استان 

  .مانی قابل قبول است که برخی از مناطق توسط قدرت ھای استعماری ديگر اداره شودعث
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سرانجام، عربستان سعودی و قطر می دانند که دوام نخواھند آورد مگر اين که اياالت متحده را برای به مبارزه عليه )٤

  .آن در منطقه استرژيم ھای الئيک به خدمت بگيرند که جمھوری عرب سوريه از اين پس تنھا نمايندۀ 

  

  سير تحولی اتحاديه

 بروریطور مشخص از فه ديگر بودند، يعنی ب اين چھار نيرو تنھا طی نخستين دوران جنگ قادر به ھمکاری با يک

چند گروه از نيروھای : ژی از نوع نسل چھارم بود يدر واقع، جريانی که راه اندازی شد، سترات. ٢٠١٢ جون تا ٢٠١١

 نقاط مختلف به شکل ساختگی سازماندھی کردند، در حالی که تلويزيون ھای آتالنتيست و خليج ويژه حوادثی را در

از ھمين حوادث مصنوعی برای به روی صحنه آوردن ديکتاتوری علوی که گوئی انقالب دموکراتيک مردم ) فارس(

ه مستقر کرده بودند چندان قابل سرمايه گذاری ھای اوليه و سربازانی ک. سوريه را سرکوب می کند بھره برداری کردند

توجه نبود، و ھر يک تصور می کردند که وقتی جمھوری عرب سوريه سرنگون شد، می توانند از اين نمد کالھی برای 

  .خود بدوزدند

 و بشار اسد، مردم سوريه گزارشات مرتبط به شکنجۀ کودکان توسط رئيس جمھور ٢٠١٢با اين وجود، از آغاز سال 

ی و روی کار آمد يک رژيم فرقه مسلک از نوع لبنان را زير عالمت سؤال بردند و در آن ترديد فروپاشی جمھور

فرانسه برای . محاصرۀ تکفيريست ھای امارات اسالمی در باب عمرو موجب آشکار شدن شکست عمليات شد. کردند

اياالت . گو شد و ند وارد گفتخروج از بحران و آزاد سازی افسران فرانسوی که به اسارت دولت سوريه در آمده بود

 -متحده و روسيه برای جايگزين ساختن خود به جای بريتانيا و فرانسه ھمان گونه که لندن و پاريس با معاھدۀ سايکس

  .گو نشستند و برای تقسيم تمام منطقه به گفت  به توافق رسيده بودند، ١٩١٦پيکو در سال 

شکست ھای متعدد آنھا نشان می دھد که نمی توانند در . ديه عمل نکرداز اين تاريخ به بعد، ھيچ چيزی در اين اتحا

  .طرح ھايشان به پيروزی برسند

. ، فرانسه بزرگترين گردھمآئی اتحاديه را در پاريس برگزار کرد و جنگ را دوباره از سر گرفت٢٠١٢ جوالیدر 

وشته شده بود و سپس آن را به فرانسه ترجمه  احتماالً توسط اسرائيلی ھا به زبان انگليسی نفرانسوآ ھوالندسخنرانی 

 آموزش جان نگرو پونتکه توسط  (رابرت فورد و سفير اياالت متحده نھيلری کلينتوزير امور خارجه . کرده بودند

مثل گذشته در نيکاراگوئه، ارتش ھای خصوصی . وسيع ترين جنگ مخفيانۀ تاريخ را تدارک می ديدند) ديده است

با اين تفاوت که اين بار، سربازان مزدور را از ديدگاه . ستخدام می کردند و به سوريه می فرستادندمزدوران مسلح را ا

نظارت بر عمليات از دست پنتاگون خارج شده و در اختيار . ايدئولوژيک برای گروه ھای جھاد طلب سازماندھی کردند

ر بود، ولی از خزانۀ اياالت متحده، فرانسه يا مخارج اين جنگ سرسام آو. وزارت امور خارجه و سيا قرار گرفته بود

  .ترکيه برداشت نمی شد، بلکه عربستان سعودی و قطر مخارج آن را کامالً تأمين می کردند

» انقالب دموکراتيک سوريه«، تنھا چند ھزار خارجی آمده اند تا به )فارس(به گزارش رسانه ھای آتالنتيست و خليج 

وجود نداشت، ولی گروه ھای متعصب شعارھائی را » انقالب دموکراتيکی«حل ھيچ با اين وجود، در م. کمک کنند

نه به حزب هللا، « يا ) ١(» !مسيحيان به بيروت، علوی ھا به گورستان : انقالب مسالمت آميز «: فرياد می زدند، مانند 

  ).٢(» ! نه به ايران، ما خواھان رئيس جمھوری ھستيم که از خدا بترسد 

 جھاد طلب خارجی بود که ٢٥٠٠٠٠رش ارتش عرب سوريه، تعداد گسيل شده ھا چند ھزار نفر نبود، بلکه ولی به گزا

  . به ھالکت رسيدند٢٠١٤ جوالی تا ٢٠١٢ جوالیآمده بودند بجنگند و بميرند، اغلب آنھا بين 

 ديويد پتراوس رئيس سيا امريکا برای دومين بار انتخاب شد، رئيس جمھور بارک اوبامادر نتيجه، در فردای روزی که 

به .  را نيز حذف کردنھيلری کلينتدولت جديد را انتخاب می کرد،  کرد و روزھائی که اعضای ءرا مجبور به استعفا
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، اتحاديه عمالً روی فرانسه و ترکيه تکيه داشت، اياالت متحده کمترين کار ممکن را ٢٠١٣شکلی که در آغاز سال 

 نيز از اين فرصت برای باز پس گيری خدشه ناپذير سرزمينھای اشغال شده اش ارتش عرب سوريه. انجام می داد

  .استفاده کرد و وارد کارزار شد

 می خواستند جمھوری الئيک را سرنگون کنند ديويد پتراوس و نھيلری کلينت، انخرجب طيب اردو و فرانسوآ ھوالند

اين .  کند، البته به انضمام کارمندان عالی رتبۀ فرانسویجای آن يک رژيم سنّی که مستقيماً از دولت ترکيه تبعيته و ب

  .الگو مطابق پايان قرن نوزدھم در چشم انداز گذاشته شده بود ولی ھيچ استفاده ای برای اياالت متحده نداشت

 ديدگاه ھای چاک ھاگل و لئون پانه تا  دموکرات و دو وزير دموکرات و جمھوری خواه وزرات دفاع بارک اوباما

خاطر ه  باوبامااست و )Baker-Hamilton )3 عضو کميسيون بيکر ھميلتون پانه تا: سی کامالً متفاوتی دارند سيا

به گفتۀ آنھا، اياالت متحده نبايد يک قدرت استعماری به مفھوم مديترانه . برنامۀ ھمين کميسيون بود که انتخاب شده بود

تجربۀ دولت بوش در . ل در سرزمين ھای بيگانه مستقر سازدوری کلمه باشد، يعنی نبايد اشغالگرانی را برای کنتئ

  .عراق در رابطه با نتيجۀ سرمايه گذاری ھا بسيار گران تمام شده است و چنين وضعيتی نبايد تکرار شود

 اياالت متحده را برای ٢٠١٣تابستان يميائی در ک تالش کردند با صحنه سازی بحران پس از اين که ترکيه و فرانسه

 جنوریدر . ل اوضاع را به دست گيرندوبمباران گستردۀ سوريه تشويق کنند، کاخ سفيد و پنتاگون تصميم گرفتند کنتر

 مخفيانه در کنگره تشکيل دادند و روی قانونی سّری رأی موافق گرفتند که تجزيۀ عراق به سه منطقه جلسه ای، ٢٠١٤

برای تحقق چنين طرحی، تصميم گرفتند که به يک گروه جھاد طلب . د می کردئيقۀ کرد سوريه را تأسازی منط و جدا

جھاد طلبان می بايستی کاری را انجام می دادند که از ديدگاه . که قادر به انجام چنين کاری باشد پول و اسلحه بدھند

  .ۀ قومیبرای ارتش اياالت متحده ممنوع بود، يعنی تصفي قانون بين المللی 

را به عنوان ھدفی مستقل مد نظر ندارند، بلکه اين طرح » خاورميانۀ بزرگ«اوباما و ارتش ھايش ترسيم مجدد بارک 

برای دستيابی به چنين ھدفی از راه کار قديمی .  می گذارندءل منابع طبيعی به اجراورا به عنوان وسيله ای برای کنتر

ھدف اين نيست که پست ھای جديدی برای شاه يا رئيس برای دولت .  کننداستفاده می» نداز و حکومت کنبياختالف «

 ھمواره به کار جيمی کارترھای جديد ايجاد کنند، بلکه چنين رويکردی ھمان سياستی است که اياالت متحده از دوران 

  .بسته است

ينی را مطرح کرد که ، دکتر١٩٨٠ جنوری ٢٣ در سخنرانی اش دربارۀ وضعيت اتحاد در جيمی کارتررئيس جمھور 

) فارس(بر اساس اين دکترين، اياالت متحده به ھيدروکربور خليج : » دکترين کارتر« به نام خود او شھرت يافت 

نيازمند است و آن را برای اقتصاد کشورش ضروری می داند، در نتيجه اين معادن به اياالت متحده تعلق دارد و ھر 

ياتی اياالت متحده را تھديد خواھد کرد و در نتيجه با تمام امکانات ضروری و حتی منافع ح«گونه اختالل در اين زمينه 

با گذشت زمان واشنگتن ابزار چنين سياستی را فراھم ساخت، ستاد . »با استفاده از نيروی نظامی با آن مقابله خواھد شد

  .يقا گسترش داد و منطقۀ تحت نظارت خود را تا شاخ آفر امريکافرماندھی مرکزی اياالت متحدۀ 

براين اساس، اردوگاه بمباران توسط اتحاديه در حال حاضر ھيچ ارتباطی با خواست اوليه برای سرنگون سازی 

اردوگاه فعلی ھيچ ارتباطی به تبليغاتی که پيرامون مبارزه عليه تروريسم به راه انداخته . جمھوری عرب سوريه ندارد

 از منافع اقتصادی اياالت متحده است، و در صورتی که نيازی وجود داشته دفاع ھدف نھائی آن فقط . اند نيز ندارد

  .باشد، کشور و دولت جديدی نيز برای تضمين چنين ھدفی ايجاد خواھند کرد، ولی نه حتماً 

در حال حاضر، پنتاگون به شکل نمادينه با چند ھواپيمای سعودی و قطری پشتيبانی می شود، ولی از سوی فرانسه و 

 ٣٠٠ پرواز ھوائی داشته، و ٤٠٠٠طی بيانيه ای پنتاگون اعالم کرد که بيش از . ھيچ پشتيبانی صورت نگرفتهترکيه 

 ١٣اگر به اين گزارش رسمی باور داشته باشيم، بايد بپذيريم که .  اسالمی را حذف کرده استتنفر از مبارزان امارا
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ب به کار بسته شده است ؟ در نتيجه بايد بگوئيم که اين پرواز با نمی دانيم چند بمب و موشک برای کشتن يک جھاد طل

ولی اگر دليل و برھان ھای پيشين را . اردوگاه ھوائی گرانترين و بی تأثير ترين در تاريخ جنگ ھوائی بوده است

ه مفروض داريم، حملۀ داعش عليه عراق برای دستکاری بھای نفت صورت گرفته و موجب کاھش بھای نفت شده، ب

نوری مالکی، . کاھش داشته است % ٢٥ر سقوط کرده، يعنی معادل ال د٨٣ر به ال د١١٥ نفت از ۀ بھای بشکطوری که

نخست وزير عراقی که به شکل قانونی انتخاب شده بود، نيمی از توليد نفت عراق را به چين می فروخت، ولی او به 

ودشان نفت ھای دزدی را کاھش دادند و داعش و دولت محلی کردستان عراق خ. شکل ناگھانی متھم و سرنگون شد

تمام ساخت و سازھای نفتی که شرکت ھای چينی ايجاد کرده بودند، خيلی به سادگی . رساندند % ٧٠صادرتشان را به 

عمالً، نفت عراق و سوريه از دست خريداران چينی خارج شد و به بازارھای بين المللی منتقل گرديد و . تخريب شد

  . متحده قرار گرفتل اياالتوتحت کنتر

شی است و ھم زمان ھشداری است به » دکترين کارتر« اين اردوگاه برای حمالت ھوائی به طور مشخص، نام اصلی

خاطر تالش ھايش برای بستن قراردادھای دو جانبه، اينجا و آنجا، که می خواھد برای ه  رئيس جمھور چين بجين پينگ

  .راجعه به بازار جھانی صرفه جوئی کندتأمين ھيدروکربور مورد نياز کشورش از م

  

  پيشبينی آينده

  :از اين تحليل می توانيم نتيجه گيری کنيم که 

ژيک خود و برای تسلط بر بازار بين المللی نفت دست يدر دوران کنونی، اياالت متحده تنھا برای دفاع از منافع سترات)١

  .شود ولی نه عليه روسيهدر نتيجه، می تواند عليه چين وارد جنگ . به جنگ می زند

فرانسه بايد به . فرانسه و ترکيه ھرگز نمی توانند به رؤيای خود برای باززائی دوران استعماری جامۀ عمل بپوشانند)٢

فرانسه می تواند به مداخله در تمام . نديشد بي،در قارۀ سياه به او واگذار می کند) فريقااناتو ويژۀ (نقشی که آفريکوم 

و نظم ) فريقای مرکزیاساحل عاج، مالی، جمھوری (ی خواھند به چين نزديک شوند ادامه دھد کشورھائی که م

ن ترکيه نيز بايد از تُ . را تثبيت سازد ولی ھرگز در باز سازی امپراتوری استعماری توفيقی نخواھد داشت» غرب«

مين و افسران کماليست اتحاد ايجاد  موفق شده باشد که بين اخوان المسلاردوخانحتی اگر رئيس جمھور . صدايش بکاھد

او به ويژه بايد به ياد داشته باشد . کند، او نيز بايد بلند پروازی ھايش را در مورد امپراتوری عثمانی نوين فراموش کند

 بيش از ھر کشور ديگری می تواند قربانی کودتای طرفدار اياالت متحده شود، ھمان  که کشورش به عنوان عضو ناتو

  . طعمۀ اين نوع کودتاھا بوده اندبولنت اجويت يا در ترکيه جئورجيوس پاپاندرئوسپيش از او در يونان گونه که 

عربستان سعودی و قطر ھرگز ميلياردھائی را که برای سرنگونی جمھوری عرب سوريه خرج کرده اند باز پس )٣

ھند بود که دست کم بخشی از مخارج و حتی احتماالً مجبور خوا. نخواھند گرفت و برای ھميشه از دست داده اند

 ھمچنان بايد منافع اقتصادی اياالت متحده را تأمين کند، ولی بايد از ادامۀ جنگ خاندان سعود. بازسازی را نيز بپردازند

ھای گسترده اجتناب ورزد و در عين حال بايد بداند که در ھر لحظه واشنگتن می تواند ملک خصوصی خود آنھا را 

  . سعودی را نيز مجدداً طراحی کنديعنی عربستان

اسرائيل می تواند اميدوار باشد ھمچنان به شکل پنھانی به بازی ھا و تحريکاتش ادامه دھد و در دراز مدت عمالً )٤

در اين صورت کردستان عراق را مشابه جنوب سودان که پيش از اين ايجاد کرده به . عراق را به سه بخش تقسيم کند

به ھمين گونه، . با اين وجود احتمال کمی وجود دارد که بتواند شمال سوريه را فوراً ضميمه کند. وجود خواھد آورد

 را بيرون راند و القاعده FINUL احتمال کمی وجود دارد که نيروھای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان 

در مرز   FNUODازمان ملل متحد را جايگزين آن کند، يعنی ھمان ترفندی که در مورد نيروھای حافظ صلح س
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در واقع، .  سال، اسرائيل خيلی و غالباً تالش کرده است که کمی بيشتر به دست آورد٦٦ولی، طی . سوريه به کار برد

اسرائيل نه تنھا ھمسايۀ خود سوريه را برای سال . اسرائيل تنھا برندۀ جنگ عليه سوريه و سپس در بطن اتحاديه است

در حال . يميائی خود قطع نظر کندککرد، بلکه اين کشور را مجبور ساخت که از سالح ھای ھای طوالنی تضعيف 

  .يميائی و بيولوژيک در اختيار داردکمی پيشرفته و وحاضر اسرائيل تنھا دولتی در جھان است که رسماً انبار سالح ات

ی تواند از سوی جامعۀ بين الملل به عراق عمالً به سه دولت تجزيه شده که يکی از آنھا خليفه است که ھرگز نم)٥

جز اين مورد که نمی دانيم چگونه ه در وحلۀ نخست مانعی برای جدا شدن کردستان نمی بينيم، ب. رسميت شناخته شود

خاک کردستان عراق را نسبت به آنچه در تقسيم بندی کشوری به ثبت رسيده توضيح دھيم، به عنوان % ٤٠گسترش 

خليفه بايد به تدريج جای خود را به دولت سنّی واگذار کند، احتماالً ادارۀ امور به افرادی . مثال حوزۀ نفتی کرکوک

يعنی روندی مشابه به آنچه در . کرده باشند، ولی به شکل بی سر و صدا» ترک«واگذار خواھد شد که رسماً داعش را 

  .وجب اعتراض شود در رأس کار قرار گرفتندکه م  به کار بسته شد، يعنی وقتی که مبارزان قديمی القاعده بی آناليبي

سوريه برای بازسازی . سوريه به تدريج صلح را بازخواھد يافت و راه طوالنی بازسازی کشور در پيش خواھد بود)٦

برای . کشور به شرکت ھای چينی رجوع خواھد کرد ولی پکن را از منابع ھيدروکربور دور نگه خواھد داشت

لۀ لوله ھای أمس. رکت ھای روسی روی خواھد آوردای بھره برداری از منابع گاز به شبازسازی صنايع نفتی و بر

  .انتقال نفت و گاز که از سوريه عبور می کند به پشتيبانی ھای ايران و روسيه بستگی خواھد داشت

 تروريستی جز يک سازمانه لبنان ھمچنان زير سايۀ تھديد داعش به سر خواھد برد، ولی اين سازمان ھيچ نقشی ب)٧

  .جھاد طلبان تنھا وسيله ای خواھند بود برای فلج ساختن کشوری که در آنارشی فرو رفته است. بازی نخواھد کرد

سرانجام، روسيه و چين به شکل عاجل بايد عليه داعش در عراق، سوريه و لبنان مداخله کنند، نه برای حس ھم )٨

 ھدف بعدی اين ابزاری ھستند که اياالت متحده برای آنھا در نظر دردی با مردم محل، بلکه به اين علت که خود آنھا

 است که مخارج آن را می پردازد، و سعودی عبدالرحمان ۀاز اين پس، اگر داعش تحت فرماندھی شاھزاد. گرفته است

امی و و ھمۀ آنھا عضو سرويس ھای مخفی نظ  که عمليات را ھدايت می کند، افسران اصلی گرجستانی خليفه ابراھيم

عالوه بر اين، وزير دفاع گرجستان اعتراف کرد که اردوگاه ھای آموزشی در . گاھی چينی ھای ترک زبان ھستند

اگر مسکو و پکن ترديد کنند، بايد با داعش در قفقاز، در درۀ فرغانه و در سين کيانگ . اختيار جھاد طلبان گذاشته است

  .مقابله کنند

  

 :  پی نوشت

 .به اين معنا است که به سنّی مذھب ھا خسارتی وارد نخواھيم کرد» ميزانقالب مسالمت آ«)١

در آغاز جنگ، حزب هللا در سوريه حضور نداشت، ولی جمھوری عرب سوريه به شکل نظامی از حزب اهللا عليه )٢

نه به حزب «در نتيجه موضوع اين نبود که حزب هللا را از سوريه برانند، ولی . تجاوزات اسرائيل پشتيبانی می کرد

  .به معنای قطع پشتيبانی از مقاومت بود...»هللا

يا به  که بيکر ھميلتون ) Irag Study Group (گروه بررسی دربارۀ عراق، يا Baker-Hamiltonبيکر ھميلتون ) ٣

ن ت ده نفره تشکيل شده که کنگرۀ اياالت متحده انتخاب کرد، ايأشکل ساده کميسيون بيکر ناميده می شود از يک ھي

مديريت اين . ت عھده دار بررسی و اظھار نظر مستقل در بارۀ وضعيت عراق و جنگ اياالت متحده در عراق استأھي

 Leeھميلتون  ولی) جمھوری خواه(  وزير امور خارجۀ قديمی James Bakerت مشترکاً به جيمز بيکر أھي

Hamilton  )است) دموکرات  

  


