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  داعش، تروريستھای مواضع به خزر از راکتی ضربات
 کند می ويران را امريکا سياسی جغرافيای ۀبرنام

  

 .کرد بروز نظر اختالف سوريه در ).؟مترجم!( داخلی جنگ به دادن پايان شرايط از ارزيابی در امريکا و روسيه بين

 سوريه مسائل با ارتباط در متحد ملل سازمان عمومی مجمع در خود سپتمبر ماه اواخر نطقھای در پوتين و اوباما

 رئيس حذف به واشينگتن .است بسيار افتراق نقاط اما دارد، وجود مشترک طنقا .نمودند بيان را متخالفی ديدگاھای

 .کند می رد را برخوردی چنين مسکو .دارد اصرار توافقی ھر صفر ۀنقط ۀمثابه ب اسد جمھور

 امريکا منافع به آسيب آوردن وارد برای تالش یامعنه ب را سوريه در روسيه نظامی عمليات کند می سعی امريکا دولت

 به روسيه فضای -ھوا نيروی حمالت به آنھا واکنش اولين که ھمانطور ئيھا،امريکا ديد از .نمايد قلمداد خاورميانه در

 رو، اين از .ماند می باقی خاورميانه در ژئوپليتيک بازی ابزارۀ مثابه ب گروه اين داد، نشان "اسالمی دولت" مواضع

 .نيست واشينگتن با بازی چنين خواھان روسيه

 عمليات اثر در :داشت اظھار بر،واکت ٧ در پوتين والديمير با ديدار جريان در روسيه دفاع وزير شايگو، گئیسر

 زره دستگاه ٧١ و مھمات انبار ١٢ فرماندھی، مرکز ١٩ ،سپتمبر ٣٠ از پس سوريه در روسيه فضای -ھوا نيروھای

 در جمھور رئيس .است گرفته قرار بمبارانھا ھدف داعش مرکز ١١٢ مجموع در .است گرديده منھدم تروريستھا پوش

 ديگر بار پوتين ."است ارزشمند بسيار شده، انجام که آنچه ھر اما است، زود ھنوز نتايج جمعبندی" :گفت رابطه اين

 قصد مسکو .است زمينی عمليات برای سوريه دولتی نيروھای شدن آماده روسيه نظامی شرکت از ھدف که کرد، تأئيد

 به زدن ضربه برای نيز خزر دريای در روسيه دريائی ناوگان .نمايد تقليد تروريسم با مبارزه در را امريکا روش ندارد

 قرار خود ھای موشک ھدف مورد سوريه در را تروريستھا به وابسته مرکز ١١ آن ناوھای و شده جلب داعش مواضع

 .دادند

ۀ فاصل در نظامی اھداف زدن برای "کاليبر" 3M14 راکتی هدستگا از که است بار اولين اين شوند، می يادآور نظاميان

 بر" :گفت جمھور رئيس به خود گزارش از بخشی در دفاع وزير شايگو، .شود می استفاده کيلومتر ١۵٠٠ از بيش

 ٢۶ انداز، راکت کشتی چھار ."است نديده آسيب غيرنظامی تأسيسات گرديده، منھدم اھداف تمام ھدف، لوکنتر اساس

 به روسيه ئیدريا ناوگان که کند می ثابت دوربرد بالدارراکتھای  آميز موفقت کاربست .کردند شليک نگیجراکت 
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 میوات بازدارندگی مؤثر ابزار به روسيه .نداشت وجود شوروی اتحاد ابرقدرت ۀدور در حتی که است مجھز تسليحاتی

 .است مجھز نيز

 می ژئوپليتيک مھم اجزاء دارای سوريه در "اسالمی دولت" تروريستھای مواضع به خزر دريای از راکتی ضربات

 در که ندارد وجود باره اين در تضمينی ھيچ .است "داغستان" خزر دريای ناوگان کشتی چھار از يکی نام ً،مثال .باشد

 جمھوری اين در سوريه تروريستھای ھمين اسالف ارتکابی جنايات و دارند روسيه جمھوری اين از تصوری سفيد کاخ

 روسيه فدراتيو جمھوری در اسالم .داند نمی جدا اسالم دنيای از را خود روسيه ،امريکا خالف  .آورند می خاطره ب را

 جمھوری ھمان جمعيت درصد ٩۴ ً،ضمنا .گيرد می جای مسيحيت پس دوم جايگاه در اديان معتقدان تعداد لحاظه ب

 سوريه ۀمناقش در ما کشور شرکت به روسيه مسلمانان واکنش امريکا دولت چرا وصف، اين با .ھستند مسلمان داغستان

 گيرد؟ می ناديده را

 به خطاب من" :يافت روسيه مفتيان شورای رئيس ،الدين قاين راويل بيانات در توان می را آن و است روشن پاسخ

 يک به تروريسم و خشونت، جنگ، ...نشويد تسليم شيادان جعليات به عزيزم، ھمکيشان گويم، می خواھرانم و برادران

 انتظار مورد ۀنتيج آن متحدان و امريکا نيروھای تأثير بی بمبارانھای" ..."گرديده تبديل انسان ميليونھا برای فاجعه

 خطر روسيه کمک بگذار" :شود می گفته شورا ۀمنتشر سند در .است باور چنين بر نيز روسيه اديان شورای ."نداشتند

 بر خاورميانه سراسر در و کشور اين در آميز صلح زندگی بازگشت به و کند دور سوريه مردم سر از را تروريسم

 ."ببخشد سرعت ايدئولوژيک و دينی ملی، مختلف گروھای بين تفاھم و مذاکره مبنای

 ظورمنه ب و ندارد واقعيت با مشترکی وجه ھيچ شد، خواھد بدل روسيه "دوم افغانستان" به سوريه که احمقانه ادعای اين

 عبدالرشيد پيش چندی .ندارد و نداشت کارکرد ادعا اين .شود می شايع کرملين موضع به نسبت روسيه مردم اعتماد سلب

 مقام .کرد ديدن گروزنی از چچنستان جمھور رئيس ،قديراوف رمضان دعوت با افغانستان جمھور رئيس معاون م،دوست

 مدوست .دارد احتياج روسيه کمک به "اسالمی دولت" تروريستی گروه با مبارزه برای کابل که گفت باره اين در افغانی

 مثل تھديد، اين با مقابله برای افغانستان .نمايد بدل خود پرش سکوی به را افغانستان دارد قصد داعش که داشت، اظھار

 که آورد زبان بر گامیھن را سخن اين افغانی معتبر مقام که است، تأکيد به الزم .است اميدوار روسيه حمايت به سوريه

 دست از را خود یئ منطقه متحدان وء شرکا اعتماد امريکا .دارند حضور افغانستان در ھنوز امريکا نظامی نيروھای

 .است سوريه در روسيه سياست کردن فعالتر پيامدھای جھات مھمترين از يکی نيز اين و داده

 ئیھوا حريم از استفاده در ايران موافقت بدون سوريه در اعشد مواضع به خزر دريای ناوگان از بالدار راکتھای شليک

ً يقينا .اند نکرده توافق و ھمکاری مشخص مورد اين در تنھا تھران و مسکو که داشت ترديد نبايد .نبود پذير امکان آن

 وجود هسوري ألۀمس در مشترک ژيکيسترات رويکردھای متمم نظامی، ۀعرص در مدت بلند توافق ايران و روسيه بين

 روسيه عليه امريکا متحده اياالت از خاورميانه کشورھای ساير در حتی يا سوريه در ايران که است، روشن .دارد

 يا "القاعده" سوریۀ شعب "جبھةالنصره" خواه تروريستی، گروه ھر سوی از سوريه اشغال .کرد نخواھد پشتيبانی

 .نيست تحمل قابل وسيهر برای ھم و ايران برای ھم ديگر، مشابه گروھبنديھای

 کرده اعالم خود ۀويژ ژيکيسترات منافع ۀعرص را خزر دريایۀ حوز پيش وقتھا خيلی از امريکا که کرد نبايد فراموش

 عمومی منابع تن، ميليارد ١٠ حدود در خزر دريای نفت منابع .دارد وجود خزر دياری در تقسيم برای چيزیًا يقين .بود

 .نيست انرژی منابع لوکنتر سر بر فقط سخن حال، اين با .شود می برآورد تن ميليارد ٢٠ -١٨ آن گازی نابعم و نفت

 و روسيه از جلوگيری ۀبرنام قزاقستان، و ترکمنستان آذربايجان، -خزر ساحلی جمھوريھای کردن نظامی با واشينگتن

 زنی گشت قايقھای جمھوريھا اين به "خزر سپاه" طرح چھارچوب در امريکا پيشتر .برد پيش را خزر ۀمنطق در ايران
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 با فنآوری -نظامی ھمکاریۀ توسع برای خزر دريای ساحلی جمھوريھای که دارد انديشيدن جای حاال .داد تحويل

 .کنند می تالش داد، نشان جھان به را خزر دريای ناوگان راکتی توان که روسيه

 

http://www.fondsk.ru/news/2015/10/08/udary-s-kaspija-po-terroristam-ig-razrushajut-

geopoliticheskie-plany-ssha-35903.html 
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