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  در سوريه کدام خواھد بود؟"ب"طرح 

 

آنھا تخريب تأمين مالی می شوند، کار .) عربستان سعودی، قطر، و غيره(اسالمگرايان در سوريه توسط پشتيبانانشان 

آنھا .  استبشار اسدکشور و ايجاد ترس و وحشت بين مردم سوريه و جنگ عليه ارتش عربی سوريه و سرنگونی 

به  و روسيه برای برقراری آن با ھم امريکاجيره نمی گيرند تا آتش بسی را رعايت کنند که اياالت متحدۀ اين برای 

دامی برای روسيه است تا بمباران ھای ھوائی اش را متوقف کند يعنی آتش بسی که در واقع طرح . توافق رسيده اند

)١.( 

ھا پيرامون موضوع اجرای آتش بس در سوريه نوشت که رياست پنتاگون آشتون مذاکره زمان با وال استريت ژونال ھم

برنان  و رئيس سازمان سيا جان Joseph Dunford ستاد فرماندھی جوزف دانفورد ه، فرماندAshton Carterکارتر 

John Brennan ايجاد مشکل « ، در کاخ سفيد گردھمآئی تشکيل دادند و از اقداماتی صحبت کرده اند که ھدف از آن

ئی ھا از آغاز روی شکست روند ديپلماتيک و سياسی در رابطه با امريکاگويا که ). ٢(برای روسيه بوده است » واقعی 

که ھدف آن تجزيۀ سوريه ) گزينش نظامی برای سوريه(ا آماده کنند  رطرح بًآتش بس شرط بندی کرده اند تا احتماال 

 .است

.  از قدرت بوده استبشار اسدی در سوريه، ھدف مشترک ترکيه و عربستان سعودی سرنگونی لاز آغاز جنگ داخ

 خاص ترکيه ھدف.  ھزينه کردنددالربرای دست يابی به چنين ھدفی، بی آن که به توفيق مطلوبشان برسند چندين ميليارد 

جلوگيری از اتحاد و سازماندھی سازمان ھای محلی، اقتصادی و نظامی کردھائی است که در کردستان سوريه به سر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ترکيه تمايلی برای رعايت آتش بس ندارد و نمی خواھد خود را به مداخالت . لی روی آنھا نداردومی برند و ديگر کنتر

موضوعی که اين کشور را در وضعيت بھترين عامل . ريه محدود سازد کيلومتری سو٢٠ تا ١٠مختصر زمينی تا عمق 

 به ترکيه نخستين گام را برای ١۵ فروند اف ۶تا کنون عربستان سعودی با ارسال . اجرائی طرح ب نشان می دھد

مينی را اين شکاری ھا برای عمليات پشتيبانی و حمله به زمين تجھيز شده اند و مداخلۀ ز. اجرای طرح ب برداشته است

  .از اعتبار بيشتری برخوردار کرده است

  

 تصور کنيد وضعيت به چه شکلی در خواھد آمد اگر ترکيه و عربستان سعودی طرح ب را با تھاجم يگان ھای -١

 .زمينی عليه سوريه به اجرا گذارند

 سرباز در ٩٠٠٠٠ھدفی که اردوغان در راستای طرح ب پی گيری می کند به دومين ارتش ترکيه اتکاء دارد که با 

 توپخانه و يک قطعۀ برای عمليات ويژه، چندين غند مکانيزه، دو غند ک تانک، يغندسه . تقر شده استمرز سوريه مس

، يک فرماسيون (AH-1P/S/W, TAI/AgustaWestland T129, CH-47F, S-70A) ھليکوپتر ١١٠  با غند

 ميانۀ غربی در مرز  سرباز بسيار متحرک که می توانند در٥٥٠٠٠از دومين ارتش ترکيه متشکل از » گروه شوک«

  .بين جرابلس و اعزاز در شمال سوريه متمرکز شوند

  

خواھد بود،  ادلب – حلب -  اعزاز-کيليسمحور » گروه شوک«اصلی حملۀ دومين ارتش ترکيه با به احتمال قوی، مسير 

مأموريت فوری نفوذ در داالن ارتش عربی سوريه ). ٣(ل می شود ويعنی از راه داالنی که توسط اسالمگرايان کنتر

ل خود دارد و گروه ھای تروريست منطقۀ حلب را از آنھائی که و واقع در شمال حلب را تحت کنتراست که تمام فضای
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اشغال منطقۀ حلب توسط ترک ھا و سعودی ھا راه ھر گونه نفوذ . ل می کنند جدا می سازدوتمام منطقۀ ادلب را کنتر

 . مسدود خواھد ساخترا) داعش(ارتش عربی سوريه به سوی شرق در مناطق تحت اشغال دولت اسالمی 

 

 از گروه ھای نظامی که از ارتش دوم ترکيه باقی مانده در ھمکاری با گروه ھای نظامی سعودی به سوی بخش بزرگی

ديگری حرکت خواھند کرد و بدون درگيری نظامی از راه داالن البيلی و جرابلس و بر اساس توافق قبلی بين ترک ھا و 

ن شده، بخش ييسپس، بر اساس طرح از پيش تع. دل دولت اسالمی  نفوذ خواھند کرودولت اسالمی در مناطق تحت کنتر

کوچکی از مزدوران مسلح اسالمگرا از راه ترکيه به کشورھای خليج فارس خواھند رفت، بقيه به صفوف جھاد طلبانی 

در نتيجه گروه ھای . يه در حال جنگ ھستندرشھرت دارند و در مناطق ديگر سو» ميانه رو«می پيوندند که به عنوان 

ديگر وجود نخواھند داشت، تنھا نيروھای نظامی ترکيه و سعودی خواھند بود که پيروزمندانه وارد سرزمين تروريستی 

اين نيروھای نظامی برای آزاد کردن اين سرزمين نمی آيند بلکه به . ھائی خواھند شد که در اشغال دولت اسالمی است

ه خنثی سازی شبه نظاميان حزب دموکراتيک ھدف اصلی ارتش دوم ترکي. ھدف اشغال مجدد آن سرازير می شوند

  .کردستان در شمال سوريه خواھد بود

   

اساس دولت سنی مذھب به نام سنيستان در شمال، مرکز و شرق سوريه را فراھم می سازد که اين ساز و کار پايه و 

اين ). يا بيشتر، سنيستان از رقه تا موصل گسترش خواھد داشت(تمام مناطق نفت خيز سوريه در آنجا واقع شده است 

  . دولت جديد تحت  اشغال نظامی و قيوميت ترکيه و عربستان سعودی خواھد بود

 داده شده شو و را با نقاب زدن به دولت اسالمی، شست» اعتدال گرا يا ميانه رو« الگران جديد رھبران به اصطالح اشغ

از اين پست ديدبانی که سنيستان ناميده می .  سر کار خواھند آوردبشار اسد» مخالف دموکراتيک«و  دگرديسی يافته به 

ند حمالت مرگباری را عليه ارتش ملی سوريه و پايگاه ھوائی شود، ارتش ترکيه در وضعيتی خواھد بود که می توا
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روسيه در غرب سوريه طرح ريزی کند  که در نقاط ديگر در حال جنگ عليه مزدوران مسلح تروريستی می باشد و از 

  .پشتيبانی ترکيه و عربستانی سعودی برخوردار ھستند

  

ائی  پشتيبانی کرده است، مقاومت ارتش عربی سوريه، نيروی ھوبشار اسداياالت متحده که تا کنون از تمام دشمنان 

ًولی اياالت متحده مستقيما مداخله نخواھد کرد، ولی از . روسيه و ھم پيمانان کرد آنھا را در اين ماه ھای گذشته ديدند

جای اياالت ه فاصله صحنه را زير نظر خواھد داشت که چه روی می دھد، ترک ھا و سعودی ھا کارھای کثيف را ب

سپس اياالت متحده ساز و کاری در .  باشد مداخله خواھد کردمتحده انجام خواھند و تنھا در صورتی که ضروری

 .راستای  راه حل ديپلماتيک برای تجزيۀ سوريه تدارک خواھد ديد

  

 

   چه عاملی می تواند طرح ب را برای ترکيه و عربستاين سعودی به مخاطره بيندازد؟-٢

يک داالن ميانبر از ايران وجود دارد که از عراق عبور می کند و به شمال سوريه می رسد، و اين راھی است که 

در اين صورت، نيروھای . امی ايران می توانند راه نيروھای زمينی ترکيه و عربستان سعودی را قطع کنندنيروھای نظ

نخستين مانع کردھای عراق به رھبری قبيلۀ بارزانی ھستند که با کردھای . ايرانی به چند مانع برخورد خواھند کرد

المی، ترکيه و اياالت ساشکار که بارزانی ھا با دولت سوريه متحد نيستند و مناسبات خوبی نيز ندارند، به اين دليل آ

 نفت دزديده شده از دولت عراق را به دالر ميليارد ٣، قبيلۀ بارزانی ٢٠١٥تنھا برای سال . متحده ھمکاری می کنند

ارتش . ان و اسرائيل بوده استخحساب خودشان واريز کرده اند که بھره برداری کننده ھای اصلی آن جبھۀ اردو
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 تانک، خودروی ٥٠٠ تقسيم بندی شده اند، و غند ٣٦ نفر ھستند که در ٨٠٠٠٠ًتقريبا ) پيشمرگان(ستان عراق کرد

 .زرھی سبک، سالح ضد تانک و توپخانه در اختيار دارند

 

دومين . در نتيجه، ترکيه می تواند از پيشمرگان برای جلوگيری از تجمع نيروھای نظامی ايران در سوريه استفاده کند

اگر ايرانی ھا از اين دو مانع اوليه عبور کنند، اياالت متحده . دمانع، مبارزان دولت اسالمی در عراق و در سوريه ھستن

ل کردھای سوريه  واين لشکر ھوابرد از پايگاه رميالن در بخشی که در کنتر.  ھوابرد را آماده کرده است١٠١لشکر 

  .می باشد می تواند تا ظرف کمتر از يک ھفته در مرز عراق و سوريه گسترش يابد

  

وريه، به پشتيبانی نيروی ھوائی روسيه، برای پاکسازی سوريه از گروه ھای دولت اسالمی  حرکت ارتش عرب س-٣

  و ديگر گروه ھای تروريست،آيا تأثيرات منفی روی مردم ترکيه، سعودی و قطری دارد؟

نی رھبران سياسی ترکيه، عربستان سعودی، قطر و نه تنھا اين دولت ھا، به شکل گسترده برای سرنگو. به ھيچ عنوان

 از قدرت، بسيج مزدوران مسلح اسالمگرا را در دستور روز خود قرار دادند و آنھا را با سالح و تجھيزات به بشار اسد

بدون صدور تروريسم اسالمی بين المللی برای مبارزه عليه ارتش عربی سوريه يا ھر ارتش . درون سوريه گسيل کردند

ل ھای سالطين، پادشاھان و اميرانی که آنھا را ھدايت می کنند نمی ملی در جھان، روند جريان به تناسب خواب و خيا

از اين ديدگاه، رھبران سياسی ترک، ولی به ھمين گونه رھبران عربستان سعودی و قطر به شکل ھيوالھای . بود

  . آن را بين ببردً اسالمی که جھان بشريت بايد فورافاشيستی و يا به نوعی ماسونری

قلمون صفت از اين پس پدر خواندگی سلفی مسلکان بو انخاردو، والديمير پوتينپس از سال ھا مديحه سرائی برای 

به حساب اياالت (زه عليه شوروی ھا در افغانستان سعودی که به ايجاد القاعده، ساختار نظامی، با آمادگی برای مبار

قليد از وھابيت و اخوان المسلمين، برای بر پا کردن جنگ نھائی ، با تانخ اردو.انجاميد را به عھده گرفته است) متحده

 و انخاردوبر اين اساس، ). مثل جرج بوش( سوريه و در عراق تبليغ می کند روی فرات در» نيروھای شرور « عليه 

در اوج ھمانند قرن شانزدھم، وقتی که امپراتوری عثمانی «  پيشبينی می کنند که احمد داووداوغلونوچۀ سياسی اش 

خود به سر می برد، ترکيه بالکان، قفقاز و خاورميانه را باز پس خواھد گرفت و به مرکز سياسی جھان تبديل خواھد 

در کوران تنش فزاينده بين مسکو و آنکارا، يونان بندر الکساندروپوليس را برای روسيه باز گذاشت که در ساحل . ».شد

کيه بوسفور و داردانل را مسدود کند، اين بندر می تواند به عنوان سکوی در صورتی که تر. دريای اژه واقع شده است

  . انتقال تجھيزات توسط روسيه مورد استفاده قرار گيرد
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اگر دولت ھای . ترکيه در عين حال ھشدار که با ھم پيمانان ناتو در منطقه، روسيه را ظرف يک ھفته اشغال خواھد کرد

 را باور کرده اند و برای انخردوا پولندول و بی معنی از ديدگاه نظامی، مانند رومانی، کشورھای بالتيک و ؤغير مس

 در انخاردو. حمله به روسيه او را تشويق می کنند، ھمکاران اروپائی ناتو پيغام روشنی برای ترکيه فرستاده اند

ی دست به تحريکات نظامی بزند، يعنی جنگی که می تواند به ئصورتی که عليه روسيه به عنوان يک قدرت ھسته 

  .ند روی پشتيبانی پيمان ناتو حساب کنداروپا گسترش يابد، نمی توا

  

   روسيه چه خواھد کرد اگر سربازانش در سوريه مورد حمله قرار بگيرند؟-٤

 تروريزه کردن غير نظاميان نداشته است، و ھرگز با دشمنی که از ديدگاه تجھيزات و زجه ارتش ترکيه ھيچ تجربۀ ای ب

 است که امتناع مقامات ارشد ارتش ترکيه را توضيح می دھد، زيرا اين واقعيتی. رو نشده استه آموزش برتر باشد روب

تنھا بايد منتظر بمانيم و ببينيم .  می دانند که ترکيه در روياروئی با روسيه برنده نخواھد بودانخاردوآنھا خيلی بھتر از 

ه به آنھا ارتباطی ندارد به او  موفق خواھد شد تا مردم را متقاعد سازد که با پشتيبانی از چنين ھدفی کانخاردوکه آيا 

 انخاردو» سلطان«بپيوندند و فرزندانشان را به ميدان مرگ حتمی بفرستند تا به بلندپروازی ھای خود بزرگ بينانۀ 

تفاوت بين يک ترک عادی و يک سوری يا کرد سوری اين است که اين دو آخری ھا چيزی برای . جامۀ عمل بپوشانند

 موافق ھستند تا به جنگ داخلی انخاردوآيا ترک ھا با . صاد سوريه از بين رفته است، و غيرهاز دست دادن ندارند، اقت

   مشابه آنچه در سوريه به وقوع پيوست آری بگويند؟
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روسيه نمی خواھد ابتکار عمل را در مورد مداخله اش درسوريه از دست بدھد، و موضوع بسيار مھمی در کار ھست 

در سال .  سعودی صورت می گيردو روسيه نيازمند به حداقل رساندن تحريکاتی است که توسط ترکيه و عربستان

سپس .  افزايش داده استدالر ميليون ٣،٤ بودجه برای تقويت ناتو در جبھۀ شرق را به دالر ميليون ٧٠٠ پنتاگون ٢٠١٦

 م سرباز مجھز به ھزار تانک، خمپاره انداز اتوموتور، خودروی زرھی دو زيستی و انواع واقسا٥٠٠٠پنتاگون بيش از 

  .، بلغارستان و رمانی به بھانۀ خطر روسيه  مستقر خواھد کردپولندالتيک،  بایمھمات در کشورھ

 

در نتيجه، روسيه تا حداکثر روی خطر حضور و گسترش تروريسم در خاور ميانه پافشاری خواھد کرد، يعنی به ھمان 

با استفاده از اين بھانه، روسيه می تواند به شکل گسترده . بھانه ای که اياالت متحده در افغانستان و عراق به کاربست

 نيروھای روسيه در وضعيتی خواھند بود ،از اينجا.  سوريه منتقل کندره و در چندين کشور مجاونيروھايش را در منطق

 کروز راکتبا تھديد به پرتاب ھزاران. ر دھندييکه می توانند تعادل کنونی نيروھای حاضر در صحنۀ خاورميانه را تغ

 مانوره از تروريسم پشتيبانی می کنند، و با ژيک دولت ھائی کيروی زيرساخت ھای نفتی، نقل و انتقاالت و نقاط سترات

روسيه، به احتمال خيلی قوی از مخالفان محلی، . ھای پياده کردن نيروھای ھوابرد يا شبيه سازی ھای تھاجم زمينی

 پشتيبانی اخانواده ھای سلطنتی سعودی، قطری و امارات متحدۀ عربی بر اساس الگوی ليبي» دموکراتيزاسيون«برای 

  .خواھد کرد

 

را فرستاده تا ) نوعی آواکس برای نيروھای زمينی (Tu-214 Rاسائی در حال حاضر، روسيه مدرنترين ھواپيماھای شن

  . حرکات ارتش دوم ترکيه را تحت نظر داشته باشد
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 کرده است، از نيات، مسير نيروھای ترکيه و سعودی مطلع خواھد شد و می روسيه که برتری ھوائی را در سوريه حفظ

در اختيار دارد که ) دريائی، ھوائی و زمينی(روسيه چندين نوع جنگ افزار مدرن . تواند در خاک سوريه پيشدستی کند

  .می خواھد در نبرد تحت شرايط جنگی برتر از مبارزان اسالمگرا به آزمون بگذارد

 

انه برای رسيدن به اھدافشان از تروريسم استفاده می کنند، با توجه به اين امر که بسياری از قدرت ھای غربی و خاورمي

چگونه تروريسم بين المللی را از بين ببرد بی آن که مجبور باشد از سالح : تنھا معما برای روسيه چنين خواھد بود 

مله کنند، ی استفاده کند و از جنگ سوم جھانی اجتناب کند؟ اگر ترکيه و عربستان سعودی از زمين به سوريه حئھسته 

  ).٤(روسيه به شکل سنگين به مراکز تجمع نيروھای مھاجم با انواع و اقسام سالح ھای ترموباريک پاسخ خواھد گفت 

ھواپيماھای چند منظورۀ روسی در سوريه می توانند از بمب ھای ترموباريک ھدايت شونده يا گراويمتريک استفاده 

قوی ترين بمب ترموباريک در . (KAB-500 OD, ODAB-500PM, KAB-1500S GLONASS/GPS)کنند 

 می توانند آن را حمل کنند و به کار ببرند، اين بمب با Tu-160  است که بمب افکن ھای سنگين روسیFOABجھان 

GPS 7 ھدايت می شود و مھمات ترموباريک آن t در تمرکز مجموعه .  تن تی ان تی است٤٤ با قدرت انفجاری معادل

 متر ذوب کند، يعنی تأثير آن معادل ٣٥٠ می تواند تمام تانک ھا و زره پوش ھا را در طول FOAB ...تانک يا توپخانه

در مأموريت ھای پشتيبانی نزديک، نيروی ھوائی روسيه در عين حال از راکت ھای . ی استئيک ضربۀ ھسته 

  . استفاده می کند(S-8DF et S-13 DF)ترموباريک 
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تير پرتاب می م ميلي٢٢٠ت ھای ترموباريک کاليبر که راک) ملقب به پينوکيو (TOS-1 Buratinoانۀ عالوه بر سام

 ميليمتری ١٢٢ با کاليبر 9A52-4 Tornado ميليمتری، ٣٠٠ با کاليبر BM-27 Uragan ،BM-30 Smerchکند، 

 ميليمتری با شارژ ١٥٢ روسی اکثر قطعات توپخانۀ. نيز در خدمت ارتش روسيه ھستند)  کيلومتر٩٠ تا ٥٠با برد (

پياده نظام روسيه نيز در عين حال به مھمات ترموباريک مجھز است و از نارنجک انداز دوش برد . ترموباريک است

(RPG-7, RPO-A, RPG-26) 9) ھای ضد تانک راکت، وM123 Khrizantema, 9M133 Kornet, 9M120 

Ataka, 9K114 Shturm)استفاده می کند .  

 

. مھمات ترموباريک با يک انفجار کوچک اوليه مخلوطی از بخار منفجر شونده را به شکل ابر آتش زا پخش می کند

انفجار بخار . تمرکز بخار انفجاری به حد اکثر برسدجرقۀ شارژ انفجاری با تأخير صورت می گيرد يعنی تا وقتی که 

موجب ايجاد خأل می شود، و اکسيژن موجود در فضا جذب بخار آتش زا شده و موج شوک عظيمی را به وجود می 

تأثير چنين انفجاری برای پياده نظامی ).  درجۀ سانتيگراد٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠با حرارت (آورد و با مادۀ آتش زای فشرده 

 نشده باشد مرگبار خواھد بود، زره پوش ھا را تا ارتفاع ده متر به ھوا پرتاب می کند، واژگون ساخته و در که حفاظت

.آتش جزغاله می کند  
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