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  چين و سوريه
La Chine et la Syrie  

ه بی اطالعيم، ولی با توجه به توافقات می توانيم نتيجه بگيريم که اگر چه از محتوای توافقات بين ارتش چين و سوري

 در حالی که در سال گذشته سرويس ھای مخفی آنگلو. صحنۀ نبرد و توازن مناسبات بين المللی تحول خواھد يافت

 .ساکسون گزارشات مخدوشی منتشر کردند، تی يری ميسان در اينجا به بررسی اين رويداد می پردازد

 ٢٠١۶ت گس ا٣٠ /)سوريه(  دمشق /لترشبکۀ و

 

) ول وزارتخانۀ جديد برای ھمکاريھای نظامی بين المللی چينؤمس ( Guan Youfeiگرچه بازديد دريادار گوآن يوفی 

در حال . در چھارچوب تماس با مجموع کشورھای منطقه انجام گرفت، با وجود اين، برای غرب نگران کننده بود

 رسيده، ارتش چين متعھد شده است که فقط در زمينۀ خدمات بھداشتی به ء که به امضاحاضر، بر اساس قراردادی

ولی، ھمه می دانيم که اين توافق چيزی ديگری را پنھان نگھداشته، زيرا از چھار . نظاميان سوری در چين آموزش دھد

قعی اين توافقات بی اطالعيم گرچه از محتوای وا. سال پيش نيمی از پزشکان نظامی سوريه در چين آموزش می بينند

  .ژيکی را به ھمراه خواھد داشتيرات ستراتييولی روشن است که تغ

 کمک نظامی تلقی ۀدر واقع، در کوران پنج سال گذشته، چين از ھر گونه ھمکاری که بتواند از سوی واشنگتن به مثاب

زات غير نظامی ضروری در طی جنگ بر اساس اين امر، چين نه جنگ افزار و نه تجھي. شود خود داری کرده است

  .مثل رادار برای تشخيص تونل ھای زير زمينی به سوريه ارسال نکرده است
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، ھمه به ياد می آوريم که روسيه به شکل مشابھی در آغاز سال بيجينگبا قطع نظر از کمک اقتصادی بسيار مھم 

در نتيجه می توانيم بپرسيم که . سه سال بعد بود با سوريه قراردادھائی منعقد که پيش درآمد کمکھای نظامی در ٢٠١٢

  آيا چين نيز مثل روسيه در گذشته در حال تدارک گسترش نظامی می باشد؟

 چين مستقر می شود و به ھمين گونه بحيرۀًاحتماال پاسخ به چنين پرسشی به سرعتی بستگی دارد که اياالت متحده در 

  .تحريکات ھم پيمانان واشنگتن در اين منطقه

جادۀ ابريشم از آسيای مرکزی و سپس از پالميرا و . منافع چين در سوريه به دوران باستان و قرون وسطی باز می گردد

ه چيز قابل توجھی از اين دوران باقی نمانده، ب. که به سوی صور و انتاکيه کشيده شود دمشق عبور می کرد، پيش از آن

شی جين پينگ رئيس جمھور چين اين راه ارتباطی را .   می بينيمجز نقش پاگودائی که روی کاشيکاری مسجد امويان

و ھدف اصلی او در دوران رياست جمھوری اش بود و ) و دومين راه بايد از سيبری و اروپا عبور کند(باز سازی کرد 

  .يعنی برای ھمين امر مھم بود که انتخاب شد. ھست

 مبارزه عليه حزب اسالمی ترکستان است که به القاعده و سپس چين منافع مھم ديگری در چشم انداز جنگ دارد و آن ھم

امروز در رقه يک محلۀ ايغوری وجود دارد و داعش نيز يک روزنامۀ ويژه برای اعضايش منتشر . به داعش پيوسته

  .می کند

ظم قديمی وفيان را تشکيل می دھند که مفتی اعصاين فرقه انجمن . اعضای اين گروه به فرقۀ نقشبنديه تعلق دارند

 تحت تأثير سرويس ھای مخفی آنگلوساکسون، ١٩٦١بخشھائی از اين فرقه در سال . سوريه، احمد کفتارو رھبر آن بود

 با دعای خير عربستان سعودی در ايجاد اتحاديۀ ١٩٦٢در سال .   به اخوان المسلمين نزديک شدند٦سيا و ام آی 

 در کودتای ١٩٨٢ن عزت ابراھيم دوری بسيج شدند و در سال در عراق، پيرامو. اسالمی بين المللی شرکت کردند

در ترکيه، نقشبنديه .  مبارز برای داعش فرستادند٨٠٠٠٠، ٢٠١٤در سال . اخوان المسلمين در سوريه شرکت کردند

ھمينھا . والن آن بودؤان يکی از مسخ را ايجاد کردند که رجب طيب اردوMillî Görüş) يا بينش ملی(جنبش ملی 

  . جنبش اسالمی را در قفقاز روسيه و به ھمين گونه در سينکيانگ در چين  سازماندھی کردند٩٠د که در سالھای بودن

در . ل آنھا توسط واشنگتن و لندن به اطالعات نيازمندندوحتا بيش از روسھا، چينی ھا دربارۀ اين فرقه و چگونگی کنتر

ر داده ييمبر آنگلوساکسونھا سياستشان را تغ سپت١١ تروريستی  به اشتباه تصور می کردند که به دليل حملۀ٢٠٠١سال 

امروز دريافته اند که سوريه دوست . اند و با سازمان ھمکاری شانگھای در مبارزه عليه تروريسم ھمکاری خواھند کرد

  .واقعی صلح است

 )سوريه(الوطن : منبع 

  :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 

html.193078article/org.voltairenet.www:// http 

 :لينک متن فارسی در شبکۀ ولتر 

html.193116article/org.voltairenet.www://http  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٦سپتامبر  ٣

 
 


