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  ٢٠١۵ دسمبر ١۵
  

  تدارکات عمليات نظامی در درون و پيرامون سوريه
Les opérations militaires qui se préparent en Syrie et alentour 

  

رسانه ھای غربی از عمليات نظامی در سوريه مطالب ناچيزی منتشر می کنند و يا اين که گزارشاتشان منحصر است 

با . به بمباران پيروزمندانۀ جھاد طلبان داعش توسط متفقين، در حالی که روس ھا شھروندان غير نظامی را می کشند

ردم مشکل است که اطالعات دقيق و روشنی از وضعيت کنونی داشته باشند، با آگاھی به اين اين حساب برای عموم م

تی يری ميسان . امر که ھر دو جبھه در حال تدارک و آماده سازی جنگ افزارھايشان برای يک نبرد گسترده ای ھستند

  .در اينجا به آنچه در شرف تکوين است می پردازد

 ٢٠١۵مبر  دس١۴ /)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

اتوبوس شخصی تزئين شده با چھره ھای بشار اسد، والديمير پوتين و حسن نصرهللا، سه چھرۀ سياسی که محور 

  .مقاومت را در مقابل تجاوز به سوريه نمايندگی می کنند
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است، ولی سکوتی که  روی عمليات نظامی در عراق و سوريه سايه انداخته به اين معنا نيست که جنگ متوقف شده 

بلکه بايد آن را به اين معنا درک کنيم که بازيگران اصلی در جبھه ھای مختلف در حال آماده سازی دور تازه ای از 

  .نبردھا ھستند

  

  نيروھای متفقين

با توجه به صدور بيانيه ھای متناقض از سوی رھبران اياالت . در جبھۀ امپراتوری ھرج و مرج بزرگی ديده می شود

ًنظر می رسد، البته در صورتی که واقعا ھدف مشخصی را پی ه درک اھداف واشنگتن برای ما ناممکن ب، امريکامتحدۀ 

 دست فرانسه را باز گذاشته است ،حداکثر می بينيم که اياالت متحده. گيری کنند و چنين ھدفی وجود خارجی داشته باشد

  .رد خاص نيز از اھداف عينی آن  بی اطالع ھستيمکه ابتکار عمل بخشی از متفقين را به عھده بگيرد، ولی در اين مو

مبر در پاريس  نو١٣در پاسخ به حمالت تروريستی ًروشن است که فرانسه رسما اعالن کرده که می خواھد داعش را 

البته بيانيه ھای پيشين وجھۀ . تخريب کند، ولی چنين طرحی را پيش از حمالت تروريستی به پاريس نيز مطرح می کرد

  .ی داشت، ولی خالی از واقعيت عينی بودئتی و رسانه ارتباطا

ان بندر خ از گروه بالل اردوBMZمتعلق به شرکت ) نام کشتی نفت کش ( Mecid Alsanov در نتيجه مسيد آلسانوف

اين کشتی نفت کش بی شرمانه و . د ترک کر٢٠١۵مبر  نو٩را در ) در جنوب فرانسه (Fos-sur-Mer مر -سور–فو

ًور به پاسخ گوئی به مراجع قانون بازرگانی بين المللی باشد، ظاھرا نفت استخراج شده از منابع نفت بی آن که مجب

. اسرائيل و در واقع نفت دزديده شده از منابع سوريه توسط داعش را حمل می کرده و تحويل بندر فرانسوی داده است

ر کرده باشد و ما را متقاعد سازد که از اين يي ھا تغامروز ھيچ موردی وجود ندارد تا نشان دھد که چيزی در اين زمينه

  .پس می توانيم آخرين بيانيه ھای رسمی فرانسه را جدی بگيريم

 به ناو ھواپيما بر Jean-Yves Le Drian ژان ايو دريان و وزير دفاع فرانسه فرانسوآ ھوالندرئيس جمھور فرانسه 

 هدر واقع فرماند. ر مأموريت اين کشتی را اعالن کردندييتغشارل دوگل در ساحل سوريه رفتند و بی ھيچ توضيحی 

 از پيش اعالن کرده بود که مسير اين کشتی به خليج Pierre de Villiers پی ير دو ويليهنرال جمرکز فرماندھی 

  .ر کرده استييفارس تغ

 سوپر اتاندار ٨ دريائی،  رافال نيروی١٨گروه ھوا دريای متشکل پيرامون ناو ھواپيمابر شارل دوگل مرکب است از 

، ناوچۀ دفاع ھوائی شواليه )ھليکوپتر (٣ الوئت ١و ) ھليکوپتر( دولفين ٢، )ھواپيمای تجسسی( ھاوکی ٢مدرنيزه شده، 

، کشتی فرماندھی و تدارکاتی مارن La Motte-Picquet، ناوچۀ ضد زير دريائی الموت پيکه Chevalier Paulپل 

Marneلمانی اوگسبورگ ا اول و ناوچۀ  لئوپاردجيمی، ناوچۀ بلAugsburg ی که ئ، و يک زير دريائی تھاجمی ھسته

 Courbetدر پيوند با اين مجموعه ناوچۀ سبک رادارگريز کوربه . البته وزارت دفاع چنين موردی را انکار کرده است

  .يترانۀ شرقی باقی مانده استدرا نيز بايد اضافه کنيم که در م

اين مجموعه از اين پس از .  از ناوگان مرکز فرماندھی اياالت متحده پيوسته اند۵٠يروی عملياتی نيروھای اروپائی به ن

  . شناور تشکيل شده است۶٠

 فرماندھی اين نيروی بين René-Jean Crignola رنه ژان کرينوالنرال دوم جد کرده اند که ئيمقامات فرانسوی تأ

ه به اين موضوع اشاره کنند که فرماندھی او تحت فرماندھی ناوگان پنجم المللی را به عھده گرفته است، البته بی آن ک

اليود  است که خود او نيز تحت فرماندھی Kevin Doneganکوين دونگان نرال دوم جاياالت متحده، به فرماندھی 

  . مرکز فرماندھی می باشده، فرماندLloyd J. Austin IIIاوستين سوم 
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راتوری ھمواره بر اين محور استوار است که فرماندھی عمليات ھميشه به فرماندھان در واقع اصل و قاعدۀ مطلق امپ

  .اياالت متحده منحصر می گردد و ھم پيمانان تنھا نقش کمکی دارند

 برورینرال دوم فرانسوی اعطا کرده اند، در ھمان وضعيتی می باشيم که در فجدر نتيجه خارج از امتياز نسبی که به 

يعنی اتحاديۀ بين المللی می بايستی عليه داعش اقدام کند، طی يک سال، البته پرواز ھای : ائی داريم گذشته با آن آشن

.  ھای نفتی چين را تخريب کردنددستگاهجای آن ه  آن که به داعش دست بزنند، بیشناسائی شان را افزايش دادند ولی ب

  .گيريم که تحولی ايجاد شده و يا خواھد شددر اين مورد نيز ھيچ نشانی در کار نيست که بتوانيم نتيجه ب

اتحاديه اعالن کرد که چندين بمباران انجام داده و چندين ساخت و ساز داعشی را تخريب کرده است، با اين وجود 

نظر می رسد زيرا به اين علت که از سازمان تروريستی ھيچ ه دعاوی آنھا قابل مشاھده است و پيش از ھمه ترديدآميز ب

  .شنيده نشداعتراضی 

ژی خاص خودش را به پيش ببرد، ولی اياالت متحده ياز اين ماجرا می توانيم نتيجه بگيريم که فرانسه می خواھد سترات

  .ھر آن می تواند ادارۀ امور را به دست گيرد

  

  نيروھای تروريست

اين گروه ھا تشکيالتی مستقل در اينجا می توانيم سازمان ھای تروريستی را مثل ناتو به شکلی ارزيابی کنيم که گوئی 

به . ھستند که از ھيچ کجا برآمده اند، با تمام سالح ھا و قطعات يدکی و حقوق ماھيانه ای که به مبارزانشان می پردازند

نظر ه ب(شکل جدی تر، جھاد طلبان مزدوران مسلحی ھستند که در خدمت ترکيه، عربستان سعودی و قطر می باشند 

، به اين مجموعه بايد شرکت ھای چند مليتی مثل )دۀ عربی از اين مجموعه حذف شده استمی رسد که امارات متح

  . و اکسون موبيل را نيز اضافه کنيمKKR، کوھلبرگ کراويس رابرتس )بالک واتر سابق(آکادمی 

د به پشتيبانی کردھای جبھۀ رئيس جمھور غير قانونی مسعو) در عراق(ترکيه گسترش نظامی اش را در باشيکا 

بارزانی ادامه می دھد، در حالی که دور رياست جمھوری مسعود بارزانی به اتمام رسيده ولی ھنوز از ترک قدرت 

ولی آنکارا پاسخ .  را از عراق خارج کندزرھپوشھايشدولت عراق به آنکارا اخطار کرد که سربازان و . امتناع می کند

تاده است که در چھار چوب توافق بين المللی عمل می کنند و اين داد که اين نيروھا را برای حفاظت از مستشارانی فرس

  . تانک به اين مجموعه اضافه کرده است٢۵ سرباز و ١٠٠٠نيروھا را خارج نخواھد کرد و حتی اعالم کرد که 

  .نجاميدد، ولی ھيچ کجا به ھيچ واکنشی نيعراق به شورای امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب شکايت کر

ه و استاندار قديمی موصل، اثيل نجيفی می خواھند در خارج ساختن شھر از دست داعش حضور داشته باشد تا از ترکي

  . جلوگيری کنند،ًکه اکثرا شيعه مذھب ھستند) الحشد الشعبی(تسخير آن توسط نيروی بسيج مردمی عراق 

 رئيس جمھور غير قانونی مسعود بارزانی خيال می کند که ھيچ: روشن است که، ھمه در عالم رؤيا به سر می برند 

صالح بر کردھای سوريه ھکس به ضميمه سازی منطقۀ نفت خيز کرکوک و کوه ھای سنجر معترض نخواھد شد، ر

ھد شد و جامعۀ بين الملل نيز چنين اختراعی در اين رؤيا به سر می برد که به زودی رئيس جمھور کردستان خوامسلم 

ان نيز در اين پندار غرق شده است که گوئی اعراب خرا به رسميت خواھد شناخت، رئيس جمھور رجب طيب اردو

  .منطقۀ موصل آرزو می کنند که توسط ترک ھا آزاد شوند و مثل دوران امپراتوری عثمانی زير سلطۀ آنھا زندگی کنند

ت گسًيه در اوکراين بريگاد بين المللی اسالم گرا را مستقر ساخته است که آن را رسما در ماه ااز سوی ديگر، ترک

اين جھاد طلبان که از منطقۀ عملياتی سوريه انتخاب شده بودند، در خروسن به دو بخش تقسيم . گذشته بنيانگذاری کرد

 برای Djokhar Doudaïev ار دادايوفجوخ و Cheikh Manour شيخ مانوراکثر آنھا در بطن بريگادھای . شدند
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 و بخش ديگر که بھترين عناصر را تشکيل می دادند به روسيه فرستاده شدند تا اقتصاد  مبارزه به دونباس گسيل شدند

  .  ساعت قطع کنند۴٨بر اين اساس آنھا موفق شدند تمام الکتريسيتۀ جمھوری را به مدت . کريمه را تخريب کنند

 آينده که توسط رئيس امور سياسی در سازمان ملل مذاکراترانش را در رياض جمع کرده تا در عربستان سعودی مزدو

  . سازماندھی خواھد شد، نمايندگی داشته باشدJeffrey Feltman جفری فيلتمنمتحد، نئو محافظه کار اياالت متحده 

ھابی مانند جيش االسالم يا احرام الشام با سعودی ھا نمايندگان القاعده و داعش را دعوت نکرده اند، و تنھا گروه ھای و

که نامش در فھرست شورای امنيت در » گروه تروريستی«از ديدگاه نظری، در اين گردھمآئی . آنھا کار می کنند

ن و به نام و در کنار القاعده و طبًسازمان ملل متحد به ثبت رسده باشد وجود نداشت، ولی عمال تمام شرکت کنندگان در 

رزه می کنند بی آن که پرچم آنھا را در دست داشته باشند، و اغلب اين گروه ھا توسط شخصيت ھائی ھدايت داعش مبا

به عنوان مثال، احرام الشام پيش از رويدادھای سوريه توسط اخوان . می شوند که به القاعده و يا داعش تعلق داشته اند

  .مه بن الدن بنيانگذاری شدالمسلمين و مقامات عالی رتبۀ القاعده و از نزديکان اسا

به توافق رسيدند که با » راه حل سياسی«با ادامۀ ھمان کنشی که پيش از مداخلۀ روسيه داشتند، شرکت کنندگان در يک 

 رئيس جمھوری که به شکل دموکراتيک برگزيده شده است و سپس تقسيم قدرت بين آنھا و بشار اسدکنار گذاشتن 

 نظامی از دست داده اند، روی تسليم جمھوری ی گرچه تمام اميدشان را برای پيروزبر اين اساس،. مؤسسات جمھوری

  .عرب سوريه پافشاری می کنند

 و ما می توانيم نتيجه بگيريم که عربستان سعودی طرح  نمايندگان کرد سوريه به اين گردھمآئی دعوت نشده بودند

در اينجا يادآوری کنيم که . ت بقيۀ سوريه می داندکردستان ساختگی را به عنوان موضوعی قابل تفکيک از سرنوش

 با عرب ھای سنی صالح مسلم مدافع خلق اکنون شورای دموکراتيک سوريه را برای تقويت توھم اتحاد کردھای قطعات

  .ديگر برخورد می کنند ًمذھب و مسيحيان ايجاد کرده اند، در حالی که در واقع عمال در منطقه با يک

دی وجود ندارد که رياض از تالش ھای ترکيه برای ايجاد کردستان پشتيبانی می کند تا کردھای در ھر صورت، تردي

در واقع از اين پس روشن است که عربستان سعودی در زمينۀ لوژيستيک به ترکيه در . ترکيه را به آنجا تبعيد کند

  . روسی کمک رسانده است٢۴ماجرای پرتاب موشک ھدايت شونده عليه سوخوی 

جام قطر ھمواره به شکلی رفتار می کند که از دوران برکنار شدن امير حامد در دو سال پيش در جنگ دخالتی سران

ّبا اين وجود در مورد عمليات سری که نه عليه دمشق بلکه عليه مسکو ھدايت شده، مدارک روی ھم انباشت می . ندارد

را ) Pechora-2D( د ٢ سالح ضد ھوائی مدرن پشورا مبر از اوکراينمله، وزير دفاع قطر در پايان سپتاز ج: شود 

رچم پًبرای جھاد طلبان خريداری کرد تا به اين وسيله بتوانند نيروھای روسيه را تھديد کنند، و اخيرا عملياتی را زير 

 بمب خوشه ای ٢٠٠٠بر وھمواره در رابطه با اوکراين، در پايان ماه اکت. دروغين عليه روسيه سازماندھی کرد

OFAB 250-270مبر تعدادی از اين بمب ھا روی جبھۀ ارتش عرب  دس۶وسيه را خريداری کرد، و روز  ساخت ر

در اين مورد خاص نيز، با وجود تمام . ًروسيه پرتاب کرد،  به شکلی که متعاقبا روسيه را به ارتکاب اشتباه متھم سازد

  .کس در سازمان ملل متحد واکنشی نشان نداد مدارک، ھيچ

  

  ھای ميھن دوستنيرو

 ادامه جنوری ۶مبر جھاد طلبان را بمباران می کنند، و پيشبينی کرده اند که اين حمالت تا  سپت٣٠ از نيروھای روسی

حمالت روسيه به طور کلی سنگرھای زير زمينی که گروه ھای مسلح ساخته اند، و مجموع لوژيستيک . خواھد يافت
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اندکی را در منطقه مشاھده می کنيم، يعنی حداکثر می بينم که جھاد طلبان به ر ييطی اين مدت تغ. آنھا را ھدف می گيرد

  .سوی عراق و ترکيه حرکت کرده اند

طرح آنھا چنين است که با .  عمليات گسترده ای را تدارک ديده اند٢٠١۶ارتش عرب سوريه و ھم پيمانانش درآغاز 

می برند و تسخير ھم زمان تمام شھرھای کشور، به تحريک قيام عمومی مردمی که زير سلطۀ جھاد طلبان به سر 

 ١٢٠٠٠٠خالف عراق که . استثناء پالميرا، به شکلی که مزدوران را به عقب نشينی به مناطق صحرائی وادار کنند

شان از قدرت توسط اياالت متحده به نفع شيعيان، به داعش پيوستند، در سوريه  سنی بعثی برای انتقام از برکناری

  . بسيار اندک ھستند،باشند» خالفت«ه خواھان افرادی ک

فرودگاه ھای . مبر، ارتش روسيه با ھم پيمان خود سوريه در مديترانه رزم آزمايش ھائی انجام دادند نو٢٢ و ٢١روز 

مبر، پرتاب موشک ھای  نو٢۴ و ٢٣روز . ًقتا تعطيل شوندمی بايستی مو) در قبرس(و الماکا ) در لبنان(بيروت 

نظر می ه در واقع اين گونه ب. شد) در عراق(واضع داعش موجب بسته شدن فرودگاه اربيل و سليمانيه روسی روی م

رسد که ارتش روسيه گسترش ارتش خود را به آزمون می گذارد، در زمينۀ منع استفاده از ارتباطات و فرماندھی ھای 

مبر از دريای مديترانه به  دس٨ز  روRostov-sur-le-Donدر ھر صورت زير دريائی روستوف سور دون . ناتو

  .سوی ساخت و ساز ھای داعش موشک پرتاب کرد

را در اختيار داشت، از پايگاه ھوائی ارتش عرب سوريه در ) در نزديکی الذقيه(روسيه که تا کنون پايگاه حميميم 

عالوه بر اين، مقامات . کردايجاد خواھد ) در نزديکی حمص(دمشق نيز استقاده می کند، و پايگاه تازه ای در الشعيرات 

عالی رتبۀ روسی در حال بررسی امکان ايجاد چھارمين پايگاه در شمال شرقی سوريه ھستند، يعنی در مجاورت مرز 

  .ترکيه و عراق

  .سرانجام، يک زير دريائی ايرانی نيز به ساحل طرطوس رسيده است

لبان سوخوی روسی نشان داد که در اسارت شبه حزب هللا که قابليت عمليات کوماندوئی خود را در آزاد سازی خ

نظاميانی که توسط ارتش ترکيه سازماندھی شده بود، اين بار قيام مردم شيعه مذھب را آماده می کنند، در حالی که 

  . سنی، روی قيام مردم سنی مذھب متمرکز شده اند٧٠%ارتش عرب سوريه با 

مان ملل حمص زير نظر ساز. آنھا پذيرفتند که شھر را ترک کننددولت سوريه با جھاد طلبان حمص به توافق رسيد و 

ًروز دمشق، حمص، حما، الذقيه و دير الزور کامال امنيت سازی شده ماکه  شد، به شکلی همتحد از جھاد طلبان تخلي

  .تنھا حلب، ادلب و رقه باقی مانده است. است

د شمال کشور را به فرانسه، اسرائيل و انگلستان خالف دعاوی رسانه ھای غربی، روسيه به ھيچ عنوان قصد ندار

 آزاد سازی تمام مناطق مسکونی کشور را پيشبينی کرده ه،طرح مين دوستان. بسپارد تا کردستان خودشان را بسازند

  .»پايتخت کنونی خليفه«است، به انضمام رقه 

  .وفانطرامش پيش از آ
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