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  .جنگ نيابتی عليه داعش در سوريه به نقطۀ اوج خود رسيده است
  آيا اوج  برخوردھای نظامی

  به تھاجم زمينی به ھدايت اياالت متحده و ناتو خواھد انجاميد؟
 

 

Image de gauche, Michel Chossudovsky 

ه با به ميدان آوردن ستراتيژی واشنگتن عبارت است از تبديل شدن به نوک حملۀ جنگ منطقه ای گسترده و گسترش يافت

  .»انجام کارھای کثيف به جای ما«ترکيه و عربستان سعودی، و به ھمين گونه اسرائيل برای 

شورشيان «عليه به اصطالح ) روسيه، ايران و حزب هللا(، نيروھای نظامی دولت سوريه و ھم پيمانانش اواخرتا ھمين 

و مزدوران مسلحی ھستند که عناصر سرويس » ميانه رو «می جنگيدند که در واقع اغلب آنھا تروريست ھای» مخالف

  .ھای مخفی و نيروھای ويژۀ اياالت متحده و ناتو نيز  در صفوف آنھا به شکل مخفيانه دست اندر کار جنگ می باشند

ھم مريکا، ناتو، اسرائيل و ااز سوی اياالت متحدۀ ) داعش(تروريست ھای وابسته به القاعده و نيروھای دولت اسالمی 

ترکيه و عربستان سعودی در ھمکاری تنگاتنگ با . پيمانانشان از اعضای شورای ھمکاری خليج  پشتيبانی می شوند

  .واشنگتن برای استخدام، آموزش و تأمين مالی تروريست ھا نقش مرکزی را به عھده داشتند

ت سوريه که از لو و نيروھای نظامی دومريکا و ناتاتا کنون، اين جنگ نيابتی بين نيروھای ھم پيمانان اياالت متحدۀ 

ولی  است،  ادامه يافته،پشتيبانی نظامی روسيه و ايران برخوردار است بی آن که برخورد مستقيمی صورت گرفته باشد

تروريست ھا زير فشار ارتش سوريه به پشتيبانی . در ھدايت جنگ در سوريه تحول اساسی در شرف تکوين است
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به نقطۀ اوج خود رسيده ) »جنگ عليه تروريسم«زير پرچم رسمی (يابتی نجنگ .  اندروسيه به شکست نزديک شده

  .است

  

  مرحلۀ تازه و نقش تازه برای ترکيه و عربستان سعودی

  . در خاک سوريه در عمليات شرکت دارندًدر حال حاضر نيروھای ترکيه مستقيما

  

عربستان سعودی، يعنی دولتی که ھدايت تروريسم را به عھده دارد؛ به سھم خود اعالم کرده است می خواھد به 

اصطالح برای مبارزه عليه تروريست ھای داعش در سوريه نيرو پياده کند، در حالی که داعشی ھا از پشتيبانی سعودی 

  .ھا برخوردار ھستند

برای مبارزه در کنار ھم پيمانان «: الن کرد که نيروھای نظامی سعودی  به نام رياض اع"احمد العسيری"سرتيپ 

مريکا برای از بين بردن مبارزان داعش در سوريه تشکيل شده شرکت خواھند ا به رھبری اياالت متحدۀ يه ای کهاتحاد

پيش است از مزيت کرد، و اضافه کرد که واشنگتن برای پاسخ گوئی به مسائل مرتبط به جزئيات عمليات زمينی که در 

 )Al Arabyia () العربيه(» .ھای بيشتری برخورد دار می باشد

  اين بيانيه چه معنائی دارد؟

ا شرکت مستقيم ترکيه و عربستان سعودی در عمليات زمينی طراحی شده و سرنخ به دست اياالت جنگ نيابتی جديدی ب

رياض اعالن کرد که يک سازمان . مريکا و ناتو باقی می ماند که از پشت ھدايت امور را به دست خواھند داشتامتحدۀ 

  .ھمآھنگی نظامی ترکيه و سعودی نيز ايجاد شده است

رژيم سلطنتی برای شرکت در « : ير فرمان واشنگتن برای حمله به سوريه نقشه کشيده است اکنون عربستان سعودی ز

  (...)ھر عمليات زمينی که اتحاديۀ ضد داعش برای سوريه صالح بداند آماده است 

 توسط اياالت متحدۀ ٢٠١٤ يادآور شد که عربستان سعودی عضو فعال اتحاديه ای است که در سال "سرتيپ العسيری"

.  مأموريت ھوائی را به عھده داشته است١٩٠مريکا برای مبارزه عليه دولت اسالمی تشکيل شد و تا کنون بيش از ا

(...)  

اگر بين رھبران اتحاديه توافقی صورت « گفت که "العسيری"، Reuters   le 4 février 2016)(نقل از رويترز 

ا ما بر اين باور ھستيم که عمليات ھوائی راه حل مناسبی بگيرد، رژيم سلطنتی برای تحقق آن کوشش خواھد کرد، زير

  »نيست و بايد با عمليات زمينی ترکيب شود

پس از عمليات ھوائی، عمليات زمينی جايگزين خواھد شد و نيروھای نظامی سعودی در خاک سوريه گسترش خواھند 

  .يافت
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  برای مرحلۀ بعدی جنگ در سوريه پيشبينی شده است»  صلح مذاکرات« 

 در مقام وزير دفاع به مرکز فرماندھی ناتو در بروکسل رفته بود تا دربارۀ "محمد بن سلمان"ًاخيرا وليعھد سعودی 

اين گردھمآئی ھدفش . اين گردھمآئی به ابتکار واشنگتن صورت گرفته و نه ناتو.  کندمذاکره» جنگ داخلی در سوريه«

  .طراحی مرحلۀ بعدی جنگ در سوريه بود

 Ashton Carterمريکا آشتون کارتر ا پشت درھای بسته با وزير دفاع اياالت متحدۀ "بن سلمان"اھزاده نکتۀ مھم، ش

  .مالقات کرد

 . می کردندمذاکرهطی اين مدت در مونيخ، جان کری و سرگئی الوروف دربارۀ تدارک آتش بس در گسترۀ سوريه 

 

بر اساس سناريوی ابليسی پنتاگون، نيروھای بسيج شده در عمليات عبارتند از سعودی ھا و سوری ھا به پشتيبانی 

  .اياالت متحده و ناتو از يک سو، و روسيه و ايران از سوی ديگر

مريکا و ناتو و به پشتيبانی عربستان ايد می کند که تروريست ھای ھدايت شده توسط اياالت متحدۀ ات تأئگزارش

 توسط نيروھای متعارف سعودی و ترکيه به پشتيبانی ھاينا. ًسعودی، قطر، ترکيه و ديگران تقريبا شکست خورده اند

  ين خواھند شد؟اعضای جديد نيروھای ويژۀ اياالت متحده و ناتو در سوريه جايگز

ًدر اين سناريوئی که دائما در حال تحول است، اين احتمال خطرناک نيز وجود دارد که نيروھای نظامی ترکيه و 

 جعبۀ پاندور باز ِمريکا و ناتو عليه روسيه و ايران وارد کارزار شوند، و دراعربستان سعودی به حساب اياالت متحدۀ 

  .می گرددشود و موجب اوج گيری برخورد ھای نظا

اگر تھران در مبارزه عليه داعش « به شکل سر بسته ايران را تھديد کرد و گفت که "احمد العسيری"سرتيپ سعودی 

    Al Arabyia()» خرج دھد، بايد از پشتيبانی تروريسم در سوريه و يمن دست بردارده می خواھد جديت ب

ی گسترده و گسترش يافته با به ميدان آوردن ئژی واشنگتن عبارت است از تبديل شدن به نوک حملۀ جنگ منطقه يسترات

  .»جای ماه ثيف بانجام کارھای ک«ترکيه و عربستان سعودی، و به ھمين گونه اسرائيل برای 

 .مريکا به طور مشخص عليه روسيه و ايران ھدايت شده استااين جنگ به سرمايه و مديريت اياالت متحدۀ 

Michel Chossudovsky 
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Article original en anglais : The Syria Proxy War against the Islamic State (ISIS) Has 

Reached its Climax. Military Escalation, Towards a US-NATO Sponsored Ground Invasion?, 

12 février 2016. 

http://www.mondialisation.ca/la-guerre-par-procuration-contre-daesh-en-syrie-a-atteint-son-

point-culminant-escalade-militaire-menant-a-une-invasion-terrestre-commanditee-par-les-

usa-et-lotan/5507662 
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