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 شپیگل آنالین                     

  رعری یخلیل Rهلا دپلوم انجنیر : از المانی ترجمه

   6112 بریری  11 برلین ــ          

 

 

در چار جبهه ی ست،جنگنبرد حلب،   

؛ ی برنده وازات هم پیش ری رینده ر  که ب ،چارگانه ای رنا ع آیندۀ سوریه را تعیین خواهد کرد؛ حلب سرنوشتجنگ 

  .ردیکالها خواهند بود
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تجسم در آن سوریه کشمکش  ط کلیخطورا دارد، که حیثیت ذره بینی ، است "حلب" شهرپایتختش که  ،حلب یالیت

  . جنگ درینجا سخت شدید است ی با تمام بیرحمی پیش برده ری شوداز همین سبب است، که  .ری یابد

 .ری کننده باهم تقاطع هجبدر شمالغرب سوریه، چار 

 :شورشیان بلجبهۀ رژیم سوریه به رقاــ 

د، نرا به تسلیمی یادار ری کوشند، شورشیان را در رحاصرۀ خود درآیرده ی ایشان "اسد"رژیم  رلیشه های رتحد

 .حلب آخرین شهر رهمی ست، که در دست رخالفان قرار دارد. مص دیده شدعیناً رثلی که در شهر ح  
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 :یران در رقابل عربستان سعودیــ ا

، نزب Rهلا لبنای عبارتند از حــ که از طرف ایران تمویل ری گردند ای، رلیشه  ایههگری سپاه پاسداران ایران ی

ها ری کوشند، نای. همه به نفع رژیم سوریه ری جنگند بدر عراق ــتندری قطعۀ  اطمیۀ رتشکل از ا غانها ی سازران 

، شوندیاد ری" احرار شام"سلفیهائی، که به نام در زررۀ شورشیان، گریه . ایندمخطوط اکماالتی شورشیان را قطع ن

  .قرار دارندستان سعودی عرب حمایتچتر  زیر

 :ریسیه در رقابل اضالع رتحدۀ ارریکاــ 

 بر شورشیانی ریسیه از یک طرف جتهای جنگ .بگیرد شاز آخرین رتحد ارریکا را در سوریههد اوخری رسکو 

را که زادۀ  YPG یه ری خواهد قطعات کردی ــ سوری  سری راز طرف دیگ ی .ایت ارریکا حمله ری کنندرورد حم

   .یر بدهد، به نفع خود د  ری باشد PKKحزب کارگری کردستان  گریه

 :به رقابل ترکیه (PKK) پی کا کا

در خاک سوریه، با حمایت قوای هوائی ریسیه، رناطق  PKKکه در یاقع قلمه ای ست از حزب  YPGگریه 

رنطقۀ تحت نفوذ خود، ا رین، را با رنطقۀ  تا اینست، YPGهدف . خود در ری آیردتسخیر در شورشیان سوریه را 

رانده است، ازین ری ترکیه  بدین نتیجهتاکنون  جهت جلوگیری ازین ارر،ترکیه رساعی  .کوبانی رتصل بگرداند

 .قرار ریدهد رریهای توپچی یر رزیر  ،را رایرای سرحد خود سوریائی های کردی، دررواضع 

 

 

SPIEGEL ONLINE 

 :جنگ در سوریه

 .را قطع نمایند( سبز)اکماالتی شورشیان ، ری کوشند، خطوط(سرخ)سوریه قوای طر دار رژیم
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در عمل . تا آخر این هفته یک ایربند نا ذ گردد قرار استاز نگاه  نظری، له گردیده است، قسمی که در ریونشن  یص

 .شود شمرده ریرر ازین ا خارجی رستثنا رشخصاً " تانتریرس"ارری نمی رید، چون جنگ ضد  نرگر انتظار چینی

اران بی تحت بمشمرده  "تریرست" راف رخال تمام رلیشه های کهکید کردند، ، قبالً تأریسیه ی سوریه هایحکورت

    .قرار خواهند داد

ریسیه ی رناسبات . گردیده استی نورید کننده تر به بعد رشوش تر  نشنوکانفرانس رییضع حلب از  عالیه از آن،

حمایت بیدریغ ریسیه . به شدت خرابتر شده ری رید، به یخارت گرائیده بود ط دادن طیارۀ ریسی،وبعد از سقترکیه 

بر رواضع شورشیان سوریائی،  YPGحملۀ  .عکس العمل بزندیه را رجبور ری سازد، که دست به ترک YPGاز 

به رقابل  ارریکا قرار دارند، د عتاً اضالع رتحدۀ که رورد حمایت  ،اینک دی گریهی. را باز کرده استگری د جبهۀ

  ..هم قرار گر ته اند

 :ست "تهایسجهاد" این حالت به نفع

اتحاد شیعه  رلیشه های .سته استسود ج  " درشق رسکو ــ تهران ــ" ائتالف، باری خشونت م ی برهمدره ایضاعین از

حلب  ی کار اداره داده خود یریدر روقعیتی قرار گر ته اند، که به پیشلبنان، عراق، ایران ی ا غانستان، های ردیکال 

  .را یکسره بسازند

 :برندتوانستند ازین حالت سود بجهادیستهای سنی نیز 

رای قوای چون ب. ری کشددر سوریه ی عراق در رضیقه قرار گر ته بود، اینک نفسی به راحت که  ،"دیلت اسالری"

ایشان اینک در . ر ا از دست داده است ت خوددیلت سالری ایلوی عالً جنگ به رقابل  ،YPG ی  یمطر دار رژ

  .نندبزشمالشرق سوریه پس ز رنطق را ا "دیلت اسالری"قوای توانستند عوض به رقابلۀ شورشیانی ری پردازند، که 

به نفع خود  نست ازین حالتنیز توا ری باشد،" القاعده"، که چوچۀ سوریائی "صرتن  "به  جبهۀ ردیکال سنی رسما

ههای ریآخرین بقایای گ .رستقر بگرداندپهن ساخته، ی به حیث رهمترین گریه ی قوای خود را درانجا د بگیرکار 

ر سوریه، غرب به از نظ .، در حدی که هیچ کس به دادشان نمی رسدنددقوس گر ته ششورشی، بازهم خارج رعتدل 

  .همیشه پیش گوئی کرده بودند اایشان خیانت کرد ــ همان قسمی که ردیکاله

هم  ااینه. ی ری کننددر شهر حلب هنوز هم تخمیناً دی رلیون نفر زندگان .ام این راجرا رردم رلکی هستندمجفاکش ت

تأرینات صحی هزاران انسان را  ن شفاخانه،یدییران شدن چن. گویند ، شهر ی دیار خود را ترکهیندهای آهشاید در را

  .؛ یضع اینها ریز به ریز به یخارت ری گرایدساخته استنارمکن 

 

 


