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  )Dmitriy Minin( - دميتری مينين

  شيری. م. ا:  ازبرگردان
 ٢٠١٥ جنوری ٠٨

 

  . در خاورميانهامريکاشکست بزرگ 

  قيمت نفت چگونه خواھد بود؟
. اکثريت رسانه ھای غرب بر آنھا چشم فرومی بندند.  روی دادامريکاوادث ناگواری برای در جبھه ھای خاورميانه ح 

  . اوضاع منطقه منجر شود و باعث افزايش جديد قيمت نفت گرددۀروند حوادث می تواند به تحوالت بنيادی در ھم

گردان شھدای (وک ، سايت نزديک به ضد اطالعات ارتش اسرائيل، گردان يرم»دبکافايل«گزارش تارنمای ه ب

   نفر٢٠٠٠، کارآمدترين بخش مخالفان مسلح سوريه مستقر در خاک اردن و نواحی مرزی سوريه، متشکل از )يرموک

آن را . گردان يرموک ترکيب خاصی دارد. سرکردگی البغدای پيوسته ب» دولت اسالمی«ت کامل به أجنگجو با ھي

 تزاھال مطابق باالترين معيارھای ناتو در - چنين مربيان ارتش اسرائيلو ھم  افسران سازمان سيا، اساساً امريکاافسران 

گفته می شود، که . اين گردان به تسليحات سنگين زرھی مسلح شده است. مدت دو سال در قلمرو اردن آماده کرده اند

  . جنوبی به دمشق حمله خواھد کردۀھمين تيپ از جبھ

جنگ «ائتالف غرب پس از . ش از ھمه به غربگرائی شھرت داردگردان يرموک در ميان مخالفان مسلح سوريه بي

 روی کدام جريان حساب باز خواھد کرد؟ ھمانطور که تا کنون معلوم است، فرمانده يرموک، ، حاالبا داعش» عجيب

ل  مقر خود را از عراق به شھر رقه در سوريه انتقا، در حدود دو ھفته پيش با البغدادی که اخيراً مصعب علی غفران

شکستھای از  اين واقعه را يکی امريکاسازمانھای اطالعاتی . را مذاکره کرد» دولت اسالمی« پيوستن به ألۀداده، مس

  .بزرگ خود تلقی می کنند

  :عواقب آن می تواند چند وجھی باشد

 که فقط معلوم می شود،. سوريه حمايت می کند» مخالفان دمکرات« از امريکا روشن خواھد شد که گويا ــ کامالً ١

  . می جنگندامريکا با  می باشد، که ظاھراً ئیدست نيروھاه  مقدماتی در راه گذار منابع نظامی و انسانی بۀمرحل

در تمام . ر می کندييشدت تغه طور ناگھانی و به ــ اوضاع در مناطق مرزی سوريه با اسرائيل و سوريه با اردن ب٢

جای حمله به دمشق ممکن است حرکت معکوس برای تقويت ه ب. طول آن، داعش به نيروی برتر تبديل می گردد

  .در سمت بلنديھای جوالن و امان آغاز شود» دولت اسالمی«گردانھای 

ممکن » دولت اسالمی« جوانان اسالمگرای عرب به جنگ مسلحانه، دامنه کلی حرکت یــ با جلب توده ھای ميليون٣

  .گسترش يابداست به سمت جنوب، به سوی سالطين نفت خليج فارس 
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 در شرايط جديد، می تواند اردن و کشورھای امريکا، اما گريزان از زير نظارت »بھار عربی« اسالمی ۀــ نسخ۴

  .را در نوردد] فارس[ خليج ۀحوز

اگر . ــ در اين حالت قيمت نفت نه تنھا به ميزان قبلی برمی گردد، حتی در حد قابل مالحظه ای بر آن تفوق می يابد۵

 ٢۴۴ تصور می کرد، البغدادی آن را دالر ١۴۴ ھر بشکه نفت را ۀقيمت عادالن» القاعده«، اسامه بن الدن، رئيس مثالً 

  .می داند دالر

 آن را عليه سوريه آماده کرده است، نه سوريه، بلکه، اردن امريکاکه » دولت اسالمی«آسيب پذيرترين حلقه در مسير 

 درصد جمعيت اردن را در واقع فلسطينی ھای تاکنون ۵۵. اردن پوشالی استآرامش ظاھری . ظاھر آرام خواھد بوده ب

قبايل بدوی و . ر شرايط آنھا پيروی نمايندييمحروم از حقوق کامل تشکيل می دھد، که آماده اند از ھر نيروی قادر به تغ

 حاکم ھاشمی ۀ گاه سلسلھميشه تکيه» چرکس« مشھور به قوم ۀاعقاب کم جمعيت مھاجران از قفقاز شمالی، اين مجموع

برخی . شدت متزلزل گشته استه با اين حال، وفاداری بدويھا نسبت به ملک عبدهللا دوم در زمانھای اخير ب. بوده اند

را » داعش«، ديگر پرچم سياه »ستمگر«ئی مشھور به امريکاقبايل استان معان بر اساس سريال تلويزيونی پرھيجان 

  .نظر نمی رسده کافی ب» چرکسھا«دان ھاشمی فقط وفاداری برای حفظ خان. برافراشته اند

مبر در آسمان سوريه و  دس٢۴ ساقط شده در ١۶ -کارشناسان عقيده دارند، که تعلق ستوان معاذ الکساسبه، خلبان اف

ه دی بپيش بينی می کنند، که البغدا. به قبايل بدوی، بر مواضع آنھا تأثير خواھد گذاشت» دولت اسالمی«اسير در دست 

  . جای اعدام خلبان، سعی خواھد کرد که از اين اسير برای متقاعد کردن سران قبايل به جانب خود استفاده نمايد

 جديد ۀمکه و مدينه، شھرھای مقدس مسلمانان که در عربستان سعودی واقع ھستند، ھدف اصلی طرفداران مسلح خليف

 در مقابل فشار آنھا دوام خواھد آورد؟ در امريکاوی زمينی بزرگ آيا خاندان آل سعود بدون پشتيبانی نير. خواھند بود

 اضافی برای تقويت امنيت و تأمين وفاداری جمعيت ۀھر صورت، الرياض در مقابل ضرورت ھزينه ھای فوق العاد

ر خواھد ييبازی با شاخص کاھش قيمت نفت در چنين شرايطی، ناگزير به سمت مخالف تغ. کشور قرار خواھد گرفت

  .دکر

 شطرنج ۀدر صفح. شايد، اوباما که بازی را به والديمير پوتين باخته، خيلی زود خود را استاد بزرگ اعالم کرد

اضافه بر اين، بسياری از مھره ھای اين صفحه، خالف . ژئوپليتيک زمينه زياد است، و البته، زدوبند از آن ھم بيشتر

  .بازيگر» استاد بزرگ «ۀنه با اراد حرکت می کنند بازيھای روميزی در شطرنج، مستقالً 

  

  

http://www.fondsk.ru/news/2014/12/27/krupnyj-proval-ssha-na-blizhnem-vostoke.-chto-

budet-s-cenoj-na-neft-31128.html 
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