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  ٢٠١٦ مارچ ٠٣

  
واشنگتن از مسکو درخواست کرد نظاميان اياالت متحده را که در 

  بمباران نکندشمال سوريه فعال ھستند، 

 

واشنگتن از مسکو درخواست کرد که بخش ھائی از شمال سوريه را بمباران نکند، زيرا در آنجا نيروھای ويژۀ اياالت 

می باشد که از پشتيبانی اياالت متحده » شورشيان ميانه رو«ل به اصطالح ون بخش ھا زير کنتراي. متحده مستقر ھستند

  .و ھمپيمانانش برخوردار ھستند

بخش ھای نام برده در واقع قرارگاه ھای مقاومت در شمال سوريه جائی که گروه ھای تروريست به انضمام دولت 

اين .  و ناتو عليه ارتش عربی سوريه و ھمپيمانانش می جنگندامريکادۀ اسالمی  و جبھۀ النصره به پشتيبانی اياالت متح

  : و ترکيه ھدايت می شوند امريکاقرارگاه ھای تروريستی تحت حمايت اتحاديه ای ھستند که توسط اياالت متحدۀ 

 امريکا متحدۀ پنتاگون از روسيه خواسته است که از بخش ھای شمال سوريه دور بماند، جائی که نيروھای ويژۀ اياالت

در مبارزه عليه گروه ] يعنی تروريست ھا، به انضمام گروه ھای دولت اسالمی[مبارزان محلی را آموزش می دھند 

 امريکاشورشيان مخالف متحد گروه دولت اسالمی ھستند که در عين حال از پشتيبانی اياالت متحدۀ [دولت اسالمی 

اين موضوع را مقامات نظامی روز ]  نيز در صفوف آنھا ھستندريکاامبرخوردارند و نيروھای ويژۀ اياالت متحدۀ 

اھميت بسياری برخوردار است، زيرا پنتاگون بارھا يادآور شده است که با مسکو از چنين اعترافی . د کردندئيپنجشنبه تأ

عله ھای  اردوی ھوائی جداگانه ای را در خاک سوريه که در ش،ھمکاری نخواھد کرد و دو قدرت حاضر در صحنه

 (...)آتش جنگ ويران شده ھدايت می کنند 

 )Al Monitor et AFP2016 février 18, ( 
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د کرده است که ئيواشنگتن تأ.  در سوريه را بازشناسی کرده استامريکااين بيانيه حضور نظاميان اياالت متحدۀ 

  .ھستندفعال » اپوزيسيون ميانه رو«نيروھای ويژۀ اياالت متحده و سازمان سيا در صفوف 

 

 

 که از اعتبار Military Times در تايمز نظامی  Andrew Tilghamمبر، به گزارش آندريو تيلگام  از ماه دس

خاصی در اين زمينه برخورداراست گفته است که مقامات پنتاگون به مقامات دفاع روسيه اطالع داده اند که نظاميان 

و » به اين اميد که ھواپيماھای روسی از بمباران اين مناطق خودداری کنند« در چه موقعيتی ھستند امريکا متحدۀ اياالت

  .به آنھا حمله نکنند

از برخورد نظامی مستقيم با روسيه اجتناب کند و در عين حال از » ًرسما« می خواھد ءابتدا. واشنگتن دو ھدف دارد

  . ولی ھدف اصلی نيست. اين موضوعی است که از شورای رسمی برمی آيد. دتلفات اياالت متحده پيشگيری کن

ئی استفاده می کند تا اردوی امريکاسپس، از اين بھانه يعنی اجتناب از برخورد مستقيم با روسيه و پيشگيری از تلفات 

 فرمان اياالت متحدۀ  واشنگتن حفاظت از مواضع تروريست ھائی است که بهۀھدف اولي. بمباران روسيه را محدود کند

  . در شمال سوريه باقی مانده اند، به انضمام داعشامريکا

*      *       * 

که از سوی » تروريست ھای ميانه رو«درخواست از روسيه برای اجتناب از بمباران در عين حال به اين معنا است که 

ود که واشنگتن در ھمان آغاز اردوی ھوائی اين موضعی ب. اياالت متحده مورد پشتيبانی قراردارند بمباران نشوند

دولت اوباما به والديمير پوتين سرزنش می کرد که .  اتخاذ کرد٢٠١٥مبر  در پايان سپتروسيه عليه گروه دولت اسالمی

يعنی تروريست ھای ميانه (»  ھستند ھدف می گيرد امريکاعامدانه نيروھائی را که مورد پشتيبانی « چرا در سوريه 

  .امريکا نيروھای ويژۀ اياالت متحدۀ و نه) رو

تا اظھار به طريق اولی بيشتر برای حفاظت از مواضع تروريست ھا بود ) ژيکياز ديدگاه سترات(نگرانی واشنگتن 

  .نگرانی برای نيروھای ويژۀ خودش

ين می برد، را از ب» مبارزان خوب« مطرح شد، اين بود که روسيه ٢٠١٥بر ودر واقع موضوع مھمی که در اواسط اکت

به . جای تروريست ھا ھدف گرفته بوده ب»  متأسفانه«که روسيه » يده توسط سازمان سياشورشيان آموزش د«يعنی 

   : Fox News با فاکس نيوز مصاحبهگفتۀ يکی از مقامات اياالت متحده در 

  ». می کنندخاطر زندگی شان مبارزه ه بچه ھای ما ب. پوتين نيروھای ما را عامدانه ھدف می گيرد« 
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نيروھای تحت » عامدانه «يکی از مقامات اياالت متحده به فاکس نيوز می گويد که مسکو در چھارچوب اردوی نظامی 

  .موزش ديده توسط سازمان سيا را کشته استآ شورشی ١٥٠ را در سوريه ھدف گرفته و امريکاحمايت اياالت متحدۀ 

جوی زمينۀ تفاھمی در مورد امنيت  و اين موضوع وقتی مطرح می شود که نظاميان اياالت متحده و روسيه در جست

مذاکرۀ ويدئوئی خود را پيرامون اين مقامات دو کشور روز چھارشنبه سومين مالقات و . ھوائی بر فراز سوريه ھستند

ه بين ھواپيماھای روسی و ھواپيماھای اتحاديه به فرماندھی له برگزار کردند، تا از تصادفات ھوائی در آسمان سوريمسأ

  . جلوگيری شودامريکااياالت متحدۀ 

بيش از پيش روشن می شود که اردوی ھوائی روسيه تنھا گروه » باالگرفتن جنگ«لی حتی با تالش برای اجتناب از و

، اين موضوعی بود که مقام نظامی »درپوتين عامدانه نيروھای ما را ھدف می گي«دولت اسالمی را ھدف نمی گيرد، 

  ).FoxNews.com, 14 octobre 2015: منبع ( با فاکس نيوز مطرح کرده بود مصاحبه در امريکااياالت متحدۀ 

 سوريه در در خاک سوريه  است که با نقض حاکميت» گروه ھای نظامی«ًمتحده در حال حاضر رسما دارای اياالت 

نيروھای ويژه پيوسته با اياالت متحدۀ . وابسته به القاعده و داعش خدمت می کنند» مخالف«صفوف گروه ھای مختلف 

  . و ناتو در تماس ھستندامريکا

 در کسترۀ مناطق شمال امريکاشورای پنتاگون با درخواست از روسيه برای ھدف نگرفتن نيروھای ويژۀ اياالت متحدۀ 

سيه را عليه تروريست ھائی که مورد پشتيبانی اتحاديه ای که سوريه، به اين معنا است که می خواھد حمالت ھوائی رو

  : محدود سازد ،اياالت متحده ھدايت آن را به عھده دارد

 در خاور ميانه را به عھده امريکا که فرماندھی نيروی ھوائی اياالت متحدۀ Charles Brown چارلز براون جنرال

مسکو خواسته است که برای تضمين امنيت نيروھای ما در محل از دارد اظھار داشته است که مقامات اياالت متحده از 

  .بخش ھای شمال سوريه اجتناب کند

د کرده است که روسيه اين درخواست را پذيرفته است و با اين ئي تأPeter Cookروزنامه نگار پنتاگون پيتر کوک 

 دقيق نيروھايش را مشخص نکرده توضيح که پنتاگون تنھا يک نقشۀ جغرافيائی عمومی را مطرح کرده ولی مکان

  .است

 در صفوف گروه ھای مختلفی که عليه ارتش عرب می امريکانظاميان روسی از حضور فعال نيروھای اياالت متحدۀ [

  .]جنگند مطلع ھستند

 در سال گذشته پنتاگون اعالن کرد که پنجاه نفر از اعضای نيروھای عمليات ويژه را برای پشتيبانی از مبارزانی که

  .عليه داعش در سوريه می جنگند فرستاده است، ولی از مکان آنھا و پيشرفت ھايشان چيزی نگفته است
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البته تعداد نيروھای اياالت متحده در محل بيشتر است، زيرا تعداد اعالن شده توسط پنتاگون مزدوران مسلحی را که [ 

  .] به حساب نياورده است، به سر می برندتوسط شرکت ھای خصوصی به خدمت گرفته اند و در صفوف تروريست ھا

، اياالت متحده اتحاديۀ بين المللی عليه گروه دولت اسالمی در عراق و در سوريه را فرماندھی می کند ٢٠١٤ت گساز ا

 و ھم امريکاکه اياالت متحدۀ د شده است ئيموضوعی که در واقع دروغ است، زيرا به شکل گسترده آشکار و تأ[

 ].له ترکيه و عربستان سعودی گروه دولت اسالمی را پشتيبانی می کنندپيمانانش از جم

.  را آغاز کرد"بشار اسد"مبر در سوريه وارد جنگ شد و بمباران شورشيان مخالف رئيس جمھور روسيه در ماه سپت

  .روسيه می گويد که به  دولت اسالمی و گروه ھای تروريستی ديگر حمله می کند

با ھمقطاران روسی خود داشته است تا در مورد » جلوگيری از اوج گيری جنگ« برای مذاکرهپنتاگون يک سری (...) 

  Al Monitor et AFP. حوادث احتمالی اقداماتی صورت بگيرد

، در پاسخ به حمالت ھوائی روس ھا و شکست نيروھای تروريست و مخالف به جنوریيم که در اواسط بايد يادآوری کن

 شورشی تازه نفس در داخل سوريه را ٧٠٠٠فرماندھی اياالت متحده و ناتو، واشنگتن طرح جديدی برای آموزش 

اين طرح در . رفی شده استاعالن کرد که در چھارچوب اقدامات ضروری برای حفظ امنيت مرزھای جنوبی ترکيه مع

  .ھمآھنگی با ترکيه ايجاد منطقۀ حفاظتی در شمال سوريه را پيشبينی کرده است

 )WSJ2016 janvier 15, ( 

شاھزاده نشين يا امير نشين سلفی ( پنتاگون، ھدف نھائی ايجاد خالفت دولت اسالمی ّبر اساس يک پروندۀ سری متعلق به

  .است» بوده « در شمال سوريه ) مسلک

 

Mondialisation.ca a constitué une archive comptant plus de 1 000 articles sur la Syrie*, qui 

établit au-delà de tout doute raisonnable le soutien de Washington aux groupes d’opposition 

affiliés à Al-Qaïda en Syrie ainsi qu’au groupe État islamique. 

  :لينک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/washington-demande-a-moscou-de-ne-pas-bombarder-les-

militaires-etasuniens-actifs-sur-le-terrain-au-nord-de-la-syrie/5510618 

  مرکز مطالعات جھانی سازی

  ٢٠١٦ری  فبرو٢٦

 ٢٠١۶  مارچ٠٢-جغرافيای سياسی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 


