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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
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 Political سياسی

  
  کارين لويکه فلد: يونگه ولت 
  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ می ٢۵
  

  سالح بيشتر جنگ بيشتر
  

ای آماده ساختن يک نيروی مزدور  آموزش وتر ينينگ  برۀ امريکا می خواھد به مقياس بزرگ  برنامۀاياالت متحد

  .برای جنگ در مقابل دولت اسالمی وبرای سرنگونی دولت سوريه به راه بيندازد 

 
ی ھای متوسط  توسط  اياالت متحده  ــ مانند اين جا در شھر ادلب  تعليمات نظامی  شورش:  کشتن را بھتر ياد بگيريد  

  عکس از محمد محيسن.  که تعليمات مزدوران از قبل ھم در اين جا رسم بود ٢٠١٣در دسمبر 

  

 امريکا  با به اصطالح شورشيان متوسط  که در سه سال آينده ۀ اياالت متحدۀ ميليون دالری وزارت خارج۵٠٠ ۀبرنام

 ھزار مزدور بعد از فراگيری ١۵٠٠٠.  در سوريه تعليمات نظامی  داده شوند ، يک شمشير دو لبه است برای جنگ

تعليمات در اردن  ، در کشور عضو ناتو ترکيه ، در قطر وعربستان سعودی  با سالح ھای سبک مجھز ساخته شوند 

  . د جنگ کنن) داعش( برابر دولت اسالمی  ًودر مقابل پرداخت  اجرت  رسما در

ترکيه بدون پنھان کردن  می خواھند اين قوای جديد را در مقابل   قوای نظامی سوريه  اما قطر ، عربستان سعودی و

   .قرار دھند  وبا استفاده  از اين زمينه دولت دمشق را  سر نگون بسازند 

ريکا در حال حاضر رئيس جمھور امک اوباما بارپس از چھار سال بی ثبات سازی وتشديد جنگ به نظر می رسد 

خواھد مبارزه را بر روی داعش تمرکز  دھد و درآن سمت ھدايت  وی می.  بيشتر به ثبات سوريه عالقه مند شده است 

 .ًکند ــ که واشنگتن  ودمشق وھمچنين بغداد ، تھران ومسکو عمال عين ھدف را دنبال می کنند
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سالح ھای سنگين به مخالفان مسلح درسوريه صرف نظر تحويل   امريکا ازۀ رھبری اياالت متحد٢٠١١بعد از سال 

آن را به اين صورت توجيه کرد که اين سالح ھا در اختيار  گروپ ھای القاعده قرار گرفته  ومنافع امريکا  را  کرد و

  . در منطقه که شامل منافع امنيتی اسرائيل ھم است به خطر مواجه می سازد 

و وزير جو ليبرمن وحتی دموکرات ھا مانند سناتور سابق  وليندزی گراھام  مک کينجمھوری خواھان مانند سناتور 

  در ابتداء ھم رابرت فوردوسفير سابق امريکا در سوريه  ديويد پترائوس ، رئيس سابق سيا نھيلری کلينت سابق ۀخارج

 که در ماه » آزاد سوريه «  شبرای حمايت مالی وتسليحاتی ارت )منافع امريکا وامنيت اسرائيل (با ھمان داليل ھم سان  

در آن زمان از سربازان ن ھيلری کلينت.  اقدام کردند  ، در ترکيه ارتش آزاد را  تأسيس گرديده بود٢٠١١ست اگ

وافسران سوريه تقاضا کرد  برای مبارزه عليه رھبری در دمشق  صفوف  ارتش را ترک نموده به ارتش آزاد بپيونديد 

 ميان  نخبگان  امريکا در اين بود که شرکای منطقه ئی شان  به خصوص کشور ھای  نتيجۀ اين دو دستگی سياسی

خواست در مقابل رئيس  ترکيه صد ھا ميليون دالر وھزاران تن سالح را برای ھرگروھی که می  خليج فارس وۀحوز

بر وور امريکا در اکتمعاون رئيس جمھجو بايدن   اين مطلب را .ندبود سرمايه گذاری کرده ،جمھور بشار اسد بجنگد

  . در برابر شاگردان مکتب کنيدی در پوھنتون ھاروارد گفت ٢٠١۴

ِيا به انواع تيپ ھای افراطی و جھادی  ند که وابسته به النصره والقاعده ومشکل در اين جاست که افرادی مجھز می شد
تصميم گرفته اند در  آن ھا. ًکه از سراسر جھان جمع شده اند که اصال متحدان ما بزرگترين مشکل به شمار می روند 

 گفت آن ھا يک جنگ  معاون رئيس جمھور امريکا بايدنجنگ برای سرنگونی رئيس جمھور سوريه سھم بگيرند 

  . نيابتی شعيه وسنی را به راه بيندازند 

افراطيون جھاديست را از  از  ھزاران نفر٢٠١۵ترکيه  در اواسط اپريل  ھمين متحدين ما قطر عربستان سعودی و

 پس از تھاجم در. سراسر سرحدات به  سوريه فرستاند تا به ارتش سوريه يک نبرد سر نوشت ساز را تحميل کنند 

جسر الشغور  در شھر سرحدی دلبولی درشمال ا،  قوای سوريه در ابتداء عقب نشينی کردندادلبايتخت  واليت پ

اين تھاجم خالف خواست ارتش اياالت . نيروھای سوری وائتالف گروه ھای اسالمی جنگ ھای شديدی را ادامه دادند 

 تعليمات نظامی  برای شورشيان ۀ رئيس برنامناگاتا کلماي امريکا به راه انداخته شد که منجر به استعفای جنرال ۀمتحد

  . متوسط گرديد 

تر نسبت به اخوان المسلمين ) عمل گرايانه( نگرش پراگماتيستی سلمانبا روی کار آمدن پادشاه جديد عربستان سعودی 

روريست ممنوع اعالم اخوان المسلمين به عنوان گروه تملک عبدهللا  که در زمان پادشاھی  در حالی .درپيش گرفته شد

خالف سلفش  نظر خود را به رژيم ترکيه که می خواھد به اخوان المسلمين برای گرفتن قدرت ملک سلمان . شده بود 

  ..  نزديکتر ساخت ،در سوريه کمک کند

 رياض از انواع مسلمانان »  ديگران را آتش بزنۀ من را در امان بگذار و خانۀخان«سنت فلوريان مطابق پرنسيپ 

افراطی وغير افراطی در سوريه  تقاضا کرده است که در نھايت به ايران شريک ستراتيژيک دراز مدت دمشق آسيب 

رابرت فورد وفردريک  . ن صاحب نفوذی پيدا می کندا امريکا مدافعۀاين روش در داخل وخارج اياالت متحد .برسانيد

خواستار سختگيری ھای شديد تر در سوريه ھستند ) هی شورای اتالنتيک برای شرق ميانمرکز رفيق حرير(ھوف . سی

فی برای سر نگونی  رھبری سوريه  امريکا به شمول سرويس ھای مخۀ اياالت متحدۀھمچنين استفاده از نيروھای ويژ

  قابل تصور است) لحن اصلی خودشان منحل ساختن رژيممطابق (

 منافع ترکيه را در امريکا نمايندگی می کند  ،و مشاوربه حيث البيست  پورتر گوس اين خبر که رئيس سابق  سی آی ای

وھمکارانش در برابر نمايندگان کنگره گفتند  گوس   گزارش داد کهۀاينترنت پورتال در اوايل ھفت. باھم مطابقت دارد

  .. بايد تبليغ کنند ،برای مباحثی که برای ترکيه از اھميت برخوردار است
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به گزارش رسانه ھای  خبری  .ل حاضر خط ومشی ھمسان با اسرائيل داردرياض در روياروئی با ايران در حا

اسرائيل در حال حاضر يک نوع پيمان عدم تجاوز با جبھه النصره  وجبھه اسالمی منعقد شده است که می خواھند بخش 

بر وش سوريه تا اکتمتعلق به سوريه است اشغال کنند  بلندی ھای جوالن بخ  بلندی ھای جوالن را که مربوط وۀباقی ماند

اسرائيل زيادترين بخش بلندی ھای جوالن را در سال . تحت نظارت سازمان ملل بود  غير نظامی وۀ منطق٢٠١۴

  .ً اشغال کرد وبعدا آن را به اسرائيل ضميمه کرد ١٩۶٧

ر پا کرده دوستان سابق سوريه با سياست ھای ضد سوری خود در چھار سال گذشته  از بحران  داخلی سوريه  آتشی ب

 جاری امريکا برای تعليمات نظامی شورشيان متوسط وضعيت را ھمچنان پيچيده تر کرده ۀتشديد تفرقه وبرنام. اند 

   .است 

 که گفته است  ما را تعليمات نظامی می دھند که لوانته ۀ از جبھابوقيسآسوشيتد پرس به نقل از يک تماس تيلفونی  با 

  .  اين يک توھين است ، ضد بشار اسدهگيم ونه ببجن) دولت اسالمی (ضد داعش ه ب

 دمشق معرفی کرد ۀفرد ديگری که آسوشيتد پرس وی را سخنگوی يک ائتالف قدرتمند گروه ھای شورشی در حوم

از ھمين سبب  آن ھا به  .توضيح داد که جنگجويان در سوريه تجارب بيشتر از ارتش ھای بين المللی کسب کرده اند

 دۀبرای عربستان سعودی بزرگترين  وارد کنن. د  بلکه به سالح ھای با کيفيت ومھمات  ضرورت دارند تعليم نياز ندارن

  ترکيه عضو ناتو  نبايد اين موضوع مشکل باشد  سالح در دنيا  و

  

  

  

 


