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 داکتر ميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١۶ اگست ٢٠
  

  ميدان ھوائی نظامی ھمدان در اختيار روسيه
  

باالخص جنگ . رسد ل به نظر می تحولی است که پيش  بينی آن تا روز قبل ار وقوع مشکعشرق ميانه آبستن ھر نو

سوريه که به کمک غرب وسعت بيشتر يافته است، ابعاد جديدی به خود گرفته و بحران اين کشور را غامض تر ساخته 

 شتافته تا از قدرت گيری سنی ھای تندرو و محبوب "اسد"درين ضمن، روسيه، ايران و حزب هللا لبنان به کمک . است

ھمکاری نظامی ايران و روسيه درين خصوص قابل تأمل است که چطور مساعی اين . غرب جلوگيری به عمل آورند

دو کشور در تياتر سوريه در بھره برداری روسيه  از ميدان ھوائی نظامی ھمدان برای درھم کوبيدن اھداف در سوريه 

  . منجر شده است

  

مدان استفاده  نموده و اھداف خود را در گزارش ھای جھانی حاکيست که روسيه بار اول از مرکز نظامی ايران در ھ

گست، طيارات توپولوف ا ١۵خبر گزاری فرانس پرس گزارش داد که تمام روز دوشنبه . اران کرده استب  بمحلبشھر 

طيارات توپولوف از .  تن از گروه داعش را به قتل رسانيدند١٩ روسی بر مواضع داعش حمله کرده و حد اقل ٣ ام ٢٢

می ھمدان برخاسته و بعد از بمباران مناطق زير نظر در سوريه، دوباره به پايگاه ھای خود ساالم ميدان ھوائی نظا

 از تادھد  له درين است که نظام آخندی ايران بار اول است که به يک کشور خارجی اجازه میأجان مس. برگشته اند

بايد ياد آور شد که داعش سنی مذھب ھم . د دشمنان مذھبی ايران را در سوريه درھم بکوي،خاک ايران استفاده نموده

مثلث ستراتيژيک مسکو، تھران و دمشق سعی می ورزند که سنی مذھبان .  است و ھم خصم ايران"اسد"دشمن 
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بايست ياد آور شد که .  متعصب مورد حمايت غرب را به شکست مواجه سازند که تا اندازه ای ھم به موفقيت رسيده اند

ژيک است و ھدف ايران و حزب هللا بيشتر مذھبی، اما در حال حاضر ي سياسی و سترات"سدا"ھدف مسکو از حمايت 

 ختم بحران سوريه ھريک ازين زبعيد نيست که بعد ا.  واحد می جنگند و با ھم ھمکاری می نمايندۀھر سه در يک جبھ

رق ميانه ھر تحول غير منتظره شدر سياست . سه جناح راه ديگری را در پيش گيرند و به  تعھدات قبلی پشت پا بزنند

  .اتفاق می افتد

ترکيه ميالن به سوی ايران . کودتای نا فرجام در ترکيه باعث شده است که يک تحول ديگری ھم در شرق ميانه پديد آيد

 نسبت سقوط طيارۀ جنگی روسيه ذريعۀ پيلوتان ترکی، "پوتين" از "اردوخان" خواھیو روسيه نشان داده که با معذرت

 بود،  بيش ازين در سرنگونی "اسد"  که خود دشمن نظام "اردوخان". واقعيت سير بحران سوريه تغيير خورده استدر 

با توجه به .  اصرار نمی ورزد و راه خود را از غرب جدا کرده و به سوی مسکو و تھران گرايش يافته است"اسد"

 در تھران،  معلوم می شود که ھر سه "پوتين"وآمد ھای ديپلماتيک بين تھران و انقره و سفر نمايندۀ فوق العادۀ رفت 

  .کشور به نابودی داعش ھمکاری می نمايند

 ايران حتا حاضر شده است که پايگاه ھوائی خود را در اختيار طيارات روسی بگذارد که از خاک ايران پرواز نموده و 

ع داعش را در سوريه درھم بکوبند که اين در ذات خود يک تحول بسيار عمده در شرق ميانه ويک موفقيت مراکز تجم

قابل ياد آوری است  .  شود که ھنوز ھم در زير فشار تعزيرات غرب قرار دارد ژيک برای روسيه محسوب میيسترات

  و جنگنده ھای سو ٣ ام ٢٣، تی يو ٣ ام ٢٢ از نوع توپولوف  طيارات  بمب افگن خوداز که اردوی  روسيه تعدادی 

ينجا عازم عمليات نظامی در ااين طيارات،  از.  را در پايگاه نيروی ھوائی  ايران در ھمدان مستقر کرده است٢۴

 تن انواع بمب و راکت  را تا مصافۀ  ٢۴ روسی   توان حمل ٣ ام ٢٢طيارت بم افگن  توپولف . شوند سوريه می

  .د کيلومتری دار٧٠٠٠

 از ميدان SU-34 و جنگنده ھای TU-23M3 گزارشات جھانی ھمچنان می رساند که طيارات دور پرواز  بم افگن 

 النصره در ةھوائی  نظامی ھمدان در ايران پرواز کرده و حمالت دسته جمعی  را عليه اھداف مربوط به داعش و جبھ

 رسيده که به ءھدۀ سری بين مسکو و  تھران به امضاشود که يک معا گفته می. اطراف شھرھای حلب انجام داده اند

الکن از متن و .  موجب آن روسيه می تواند از پايگاه ھوائی نظامی ھمدان در عمليات نظامی در سوريه استفاده نمايد

  .   روحيۀ معاھده تا اکنون خبری نيست
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تفاده از پايگاه ھوائی روسيه در الذقيه در بر مبنای گزارشات روسی و ايرانی، به علت بزرگی طيارات فوق الذکر، اس

ًجائی سابق اين طيارات تا رسيدن به ھدف،  تقريبا دو ھزار ه ھمچنان از محل جاب. سوريه  مشکل بزرگی خلق می نمايد

که  با وجودی.  فيصد مصافه کاھش می يابد۶٠کيلومتر فاصله دارد  که در صورت استفاده از مرکز ھوائی ھمدان 

امی ايران و ظاتو عکس العمل خاصی درين خصوص نشان نداده اند، اما سرگرم ارزيابی نتايج ھمکاری نامريکا و ن

بعيد نيست که ھمکاری موقتی نظامی بين مسکو و تھران به يک پيمان جديد نظامی تبديل . روسيه بر کل شرق ميانه اند

درين . يه ناتو را به رسم احتجاج ترک گويدکه ترک نھم در صورتیآشود که شايد روزی ترکيه را ھم در بر گيرد، 

  . به خود خواھد گرفت که شکست بزرگی برای امريکا و ناتو خواھد بودیصورت، شرق ميانه تحول جديد

 بدون ترديد که حزب هللا وحماس ھم به اين پيمان جديد گرايش  نشان خواھند داد و يا حد اقل از کمک آن مستفيد خواھند 

رو خواھيم شد که بازندۀ آن بيشتر غرب ه يک شرق ميانۀ جديدی با ميالن نو سياسی و نظامی روبپس ما به  . گرديد

  .    خواھد بود

که در مضمون قبلی خود نگاشتم، شرق ميانه يکی از نقاط قابل انفجار در جھان است که برای جلوگيری از آن،  طوری

  . مندی سياسی می خواھددتعمق و خر

 

 

 

 


