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 جنگ نيابتی بعدی
 

  : پيشگفتار مترجم

 شود، تروريسم رسانه ای حوادث مختلف جھان از ديد واقع بينانه مورد بحث و بررسی قرار داده میکه ھنگامی 

انگار فقط صدام، قذافی، اسد، خامنه (» دفاع از ديکتاتورھا«و غربگرايان، بی ھيچ استدالل و منطقی، ھمه را به 

) دمکراتند و مردمی... ر، براون، مرکل، اوالند، سارکوزیيديکتاتورند و بوش، اوباما، کلينتون، بل... ای، چاوز، 

شدت اسف انگيز جنگھای استعماری قرن بيست و ه ريشه، علل و عوامل فجايع بمتھم نموده و سعی می کنند 

 ۀرا که از زاوي» جنگ نيابتی بعدی«:  حاضرۀمقال.  اوھام و ابھام مخفی نمايندۀيکم را در پشت پرد

به حوادث سوريه نگاشته شده و حاوی يکسری اطالعات و ھمچنين، رھنمودھا به دولت ھای » غربی«نگرش

 پيروان ۀعنوان يکی از ھزاران پاسخ به سمپاشی ھای بی وقفه  می باشد، تنھا بامريکاويژه  هغربی، ب

باشد که، با دقيق شدن بر . مندان کشف حقايق تقديم می دارمه  غرب، ترجمه و به عالقۀسياستھای جھانگشايان

 کشور، مردم و دولت لشکرکشی تروريستی غرب امپرياليستی عليه«:  امروز جھانايلسر يکی از حادترين مس

 اشغال و ويرانی ۀنديشند که ھمانطور که فاجعحتراز از توھم، به اين واقعيت بي، بدون پيشداوری و با ا»سوريه

 استعمارگران غرب از ۀ و کشتار جنون آميز مردم اين کشور در اثر بمباران ھوائی و پشتيبانی ھمه جانباليبي

 و اروپا پس از رسوائی لشکرکشی به امريکامپرياليستھای گروھھای تروريستی مسلح نيز نشان داد، ا

کشورھای افغانستان و عراق، رويکرد جديدی را در پيش گرفته و در جنگھای استعماری بعدی، به نيابت از 

» انصار توحيد«، »القاعده«، سازمانھای ترريستی مثل، »بالک واتر«ارتش منظم خود، ارتشھای خصوصی مثل 

  .و ھمچنين، دولتھای وابسته و دست نشانده در منطقه را وارد جنگ خواھند کردو گروھھای مزدور 

 دولت و مردم اين کشور در مدت يک و نيم سال گذشته ۀ تروريستی عليه سوريه و مقاومت دليرانۀحمالت بالوقف

لکه، يک که بحران سوريه نه يک معضل داخلی، بداد روشنی به اثبات رساند و نشان ه نيز اين واقعيت را ب

 ارتشھای خصوصی، -  ابزارھای در دسترس امپرياليستھای غربۀ مجموعنکاربستبه بحران خارجی ناشی از 
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 منطقه مثل ترکيه، عربستان ۀسازمانھا و گروھھای تروريستی و مزدور، دولتھای وابسته و دست نشاند

  . می باشد-سعودی، قطر

 عالوه بر اين) حزب اسالمی عدالت و توسعه(المی ترکيه در روزھای اخير شاھد آنيم که دولت صھيونيستھای اس

 خود را به مرکز تجمع نيروھای ضد ۀ تروريستی غرب به سوريه، کشور تحت ادارۀکه از ھمان ابتدای حمل

سوری و به يکی از مھمترين دروازه ھای اعزام تروريست به اين کشور تبديل کرد، با اخذ مجوز عمليات برون 

 را با آمبوالنسھا )٢(اگر دولت ترکيه پيشتر تروريستھا. ، علنا وارد جنگ با سوريه شده است)١(مرزی از پارلمان

به خاک سوريه می فرستاد، پس از اخذ مجوز از پارلمان، در زير حمايت آتش توپخانه دوربرد خود، به کمک 

  .گروھھای تروريستی در داخل خاک سوريه برخاسته است

 حاضر نيز گفته می شود، يکی از ۀ استعماری عليه سوريه، ھمانطور که در مقالوارد شدن علنی ترکيه به جنگ

رويکردھای کثيف امپرياليسم غرب در جنگ عليه استقالل و آزادی اين کشور است که بی شک، شاھد نمونه 

  .ھای ديگر آن در جنگ ھای استعماری آينده نيز خواھيم بود

***  

  جنگ نيابتی بعدی
انتشار يافته، سناتورھا جان مک کين، ليندزی گراھام و جوزف ليبرمن » واشينگتن پست«ا در در مقاله ای که اخير

آنھا تحويل سالح، دادن اطالعات و .  در جنگ داخلی سوريه را برشمردندامريکاداليل خود برای تشديد دخالت 

 امن ۀ از طرح برقراری منطقآنھا ھمچنين از اياالت متحده خواستند. آموزش به شورشيان سوريه را خواستار شدند

اما بدون حضور نيروی زمينی ( و ديگر کشورھا در داخل سوريه امريکاتحت حفاظت قدرت نيروی ھوائی 

 جنگ خونين داخلی در سوريه، باعث ۀ آنھا، موجب ادامۀ اين تدابير، به گفتنکاربستبه عدم . پشتيبانی کند) امريکا

يميائی سوريه به دستان ک و تقويت احتمال افتادن تسليحات نند القاعدهافزايش محبوبيت اسالمگرايان افراطی ما

 در فردای سقوط رژيم اسد می امريکاخطرناک خواھد شد که در نھايت سبب خارج شدن اين کشور از زير نفوذ 

  .گردد

 ۀ قابل مالحظکاھش. گام مھم فرمولبندی اين ستراتژی مؤثر، به اھداف واقع بينانه و قابل دستيابی محدود می شود

که کداميک از گروھبنديھا دست باال را خواھند داشت، و به زير کنترل   جنگ در سوريه، تشخيص اينۀمدت ادام

درآوردن خود تسليحات خطرناک سوريه در شرايط عمليات پر ھرج و مرج جنگی، اھدافی ھستند که، حداقل، به 

، امريکا نظامی ۀاستدالل سناتورھا به نفع حمل. س نيست دور از دسترامريکائیبھای معقول، برای ستراتژيستھای 

 امريکااگر تجاوز . نظر می رسد، از توانائی تأثيرگذاری در حوادث سوريه حکايت می کنده خالف آنچه که ب

يميائی سوريه منجر شود، در اين صورت که زير نظارت گرفتن سريع تسليحات نتواند به ختم سريع جنگ يا ب

 در معرض خطر تشديد رو به تزايد وضعيت استفاده از نيروی ھوائی و حتی زمينی در تالش ريکاام ۀاياالت متحد

 خود را در چھار چوب امريکا ۀھنگامی که اياالت متحد. برای دستيابی به اھداف اين کارزار قرار خواھد گرفت

 ۀئی به ادامامريکامداران  برای واداشتن سياستامريکاتعھدات بزرگ و قابل مالحظه محدود می سازد، اعتبار 

  .حساب دستيابی به اھداف فوق العاده بلند پروازانه به خطر می افتده افزودن منابع ب

در واقعيت امر، در سوريه اھداف .  بايد از درگيری اجتناب کندامريکا ۀاما اين بدان معنی نيست که اياالت متحد

عالوه بر . به قيمت مناسب می توان به آنھا دست يافتمھم و قابل دسترسی وجود دارند، که با حداقل ريسک و 
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، بھتر است امريکا خارج از کنترل اين، در تالش برای تأثيرگذاری به روند جنگ داخلی در سوريه، که عمدتاً 

 انجام عمليات جنگی ۀ و فراھم آوردن زمينامريکا تقويت موضع سياسی ألۀئی بر روی مسامريکاستراتژيستھای 

. ز گروھھای مسلح نامنظم، که در مناقشات بعدی در منطقه نيز اھميت خواھند داشت، تمرکز نمايندبا استفاده ا

 که ھم اينک نيز درگير امريکا تجاوز نظامی به سوريه، ھمآھنگی با متحدان سنی ۀسازماندھی دقيق و موشکافان

ا بھره گيری از گروھبنديھای جنگ ھستند، تحکيم مناسبات بسيار مھم و فراھم ساختن امکانات پيشبرد جنگ ب

  . و متحدانش در جنگھای آينده ھم به آن نياز دارندامريکا آنھاست که ۀمسلح نامنظم، مھمترين وظيف

 در غرب خليج فارس امريکاعنوان يک جبھه در رقابت مداوم بين ايران و متحدان سنی ه  سوريه تنھا بۀمناقش

 قالب عمليات نظامی باواسطه در لبنان و يمن نمود يافته، و اين رقابت در گذشته ھميشه در. محسوب می شود

اگر ايران به يک کشور اتمی تبديل شود، مطمئنا رقابتھا . احتماال عراق، ميدان جنگ غيرمتعارف بعدی خواھد بود

  در خليج فارس، صرفنظر از نتايج حوادث سوريه، بايد خود را برای رقابتھایامريکامتحدان . شدت خواھد گرفت

  . امنيت با ايران آماده سازندۀشديدتر در عرص

خصوص سيستم ھمآھنگ دفاع ه کشورھای سنی شورای ھمکاری خليج فارس نيروھای مسلح متعارف، ب

اما اقدام جنگی واقعی در . ضدموشکی خود را برای مقابله با خطر موشکھای بالستيک ايران افزايش می دھند

کارگيری گروھھای شورشی مسلح که معموال توسط ايران و برخی کشورھای سنی تسليح ه سالھای اخير از راه ب

 آن نقش بزرگی در سرنگونی رژيم قذافی در ۀمثال، قطر که نيروھای ويژ. شده و تعليم ديده اند، انجام گرفته است

از سوی ديگر، دستگيری .  ايفاء کردند، ھمراه با عربستان سعودی، بزرگترين حاميان شورشيان سوريه ھستنداليبي

  . مشاور سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط شورشيان سوريه، نقش ايران در اين کشور را ترسيم می کند۴٨

 امنيتی بين ايران و کشورھای ۀمثابه عادی ترين نمود رقابت در عرصه اين نوع غيرمتعارف اقدامات نظامی ب

 لبنان، گروھھای مختلف شبه نظامی شيعه در عراق و آموزش دادن در» حزب هللا«. سنی مطمئنا ادامه خواھد يافت

و حمايتھای امروزی ايران از گروھھای شبه نظامی وفادار به اسد در سوريه، تجارب ايران را در اين شيوه 

که کشورھای سنی خواھان عقب ماندن از ايران در رقابت  با توجه به اين. عمليات نظامی به نمايش می گذارد

 گروھھای مسلح ۀوسيله  امنيت نيستند، به گسترش امکانات خود برای انجام عمليات جنگی بۀ در عرصمستمر

  .مندی نشان می دھنده نامنظم بسيار عالق

.  و متحدان سنی آن فراھم می سازدامريکا مساعد پيشبرد چنين عمليات جنگی را برای ۀجنگ داخلی سوريه زمين

 شرايط کارزار کالسيک عمليات ويژه، عمليات استاندارد نيروھای ويژه را حمايت از شورشيان سوريه می تواند

 با عنوان يک قاعده، مخفيانه انجام می دھند و معموالً ه چنين عملياتی را، ب.  آماده کندامريکا ۀبرای اياالت متحد

ای ھمکاری خليج  و کشورھای عضو شورامريکامأموران امنيتی . ی پيش می برندئھمکاری متقابل متحدان منطقه 

عنوان شرايط مساعد ه فارس، و ھمچنين نيروھای ويژه می توانند با استفاده از کارزار عمليات ويژه در سوريه ب

 مشترک از منابع، تحکيم اعتماد و سازماندھی عمليات مشترک ۀبرای تبادل مھارت و دانش، ھمچنين برای استفاد

 مھم ديگر اين است ألۀمس.  شرايط اضطراری آينده بسيار سودمند باشد جنگی می تواند درۀچنين تجرب. استفاده کنند

 متحد قابل اعتمادی در مبارزه عليه امريکا ۀکه، اين کار می تواند کشورھای سنی را مطمئن سازد که اياالت متحد

  .ايران خواھد بود

ردن رژيم اسد و به  و شورای ھمکاری خليج فارس در سوريه، ساقط کامريکا، ھدف عمليات مشترک دقيقاً 

ولی جنگ ساالران می .  خليج فارس می باشدۀ و کشورھای سنی حوزامريکاحاکميت گماردن دولت طرفدار منافع 
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رشد طبيعی آنھا می . دانند که کارزار عمليات مشترک جزء تفکيک ناپذير پروژه ھای موفقيت بی تضمين است

 کثيف جنگ ۀچھر. وجود خواھد آمده ی برای شرمندگی بتواند سالھا طول بکشد که در آن مدت، فرصتھای زياد

طور يکسان ه ويژه زمانی آشکار می شود که ھر دو طرف به  حاضر بۀسوريه نيز مثل ھمه جنگھای نيابتی دور

وليت بسيار سنگين ساقط کردن رژيم ؤس مامريکاکه  جای اينه عالوه بر اين، ب. به جنايت جنگی متھم می شوند

عھده بگيرد در پی آن است که دانش و تجارب حاصل از ه اند به تقويت خشونت منجر شود، باسد را که می تو

  .کار گيرده کمک گروھھای مسلح نامنظم را برای برافروختن آتش جنگھای نيابتی بعدی به جنگ ب

اده و آن را از  را افزايش دامريکااما برای باال بردن احتمال دستيابی به اين ھدف محدود، ستراتژيستھا بايد سھم 

عمل آورد که ديگر ه حمايتھای ھالکتبارتری را از شورشيان بآن  بايد امريکا.  امروزی خارج سازندۀمحدود

 بايد امکان حضور در امريکا ۀمشاوران و متخصصان نيروھای ويژ.  آنھا را ندارندۀمتحدانش توان ارائ

 بايد از قدرت امريکاباالخره، ستراتژيستھای .  باشنداردوگاھھای شورشيان واقع در خاک ترکيه و سوريه را داشته

طور محدود استفاده ه نيروی ھوائی، مثال، از ھواپيماھای بی سرنشين برای جمع آوری اطالعات و جنگنده ھا ب

 افزايش توانائی کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج فارس در پيشبرد امريکااز آنجائی که ھدف اصلی . کنند

ه از گروھھای مسلح می باشد، بايد رھبری اين گروھھا به مأموران امنيتی و نيروھای مخصوص جنگ با استفاد

چنين رويکردی . ئی از آنھا حمايت کنندامريکاکشورھای شورای ھمکاری خليج فارس سپرده شود و مأموران 

ن حال، احتمال مخاطره حساب می آيد که در عيه بھترين روش افزايش توان اين ائتالف برای انجام عمليات ويژه ب

  . را کاھش می دھدامريکاو آسيب پذيری 

 متدھای نامتعارف نکاربستبه مثابه ه  انسانی در سوريه را بۀبرخی ھا، بی ترديد، رويکرد بھره برداری از فاجع

ی  و متحدانش مورد انتقاد قرار خواھند داد و آن، فقط با نمونه ھای تاريخی آن، يعنی جنگ داخلامريکاتوسط 

 و ھمچنين با يکی از کثيف ترين نمونه ھای جنگ ھای داخلی، که قدرتھای بزرگ اروپا ١٩٣٠اسپانيا در سالھای 

بر . راه انداختند، قابل قياس استه  جنگ جھانی دوم بۀمنظور آماده سازی کامل دکترين جنگی خود در آستانه ب

 را به شريک امريکا ۀسوريه شده و اياالت متحداساس اين ديدگاه، تجاوز نظامی فقط موجب آسيب ديدگی بيشتر 

  .جنگ کثيف بدل خواھد کرد

 برای حمايت متحدان سنی اش زمان جنگ را کوتاه نموده و با امريکا نظامی ۀو اما اين فقط يک ادعاست که حمل

 مريکااھجوم نظامی . شتاب بخشيدن به سقوط رژيم اسد، موجب حفظ زندگی و کاھش آسيبھا در سوريه خواھد شد

 را با چنين نتيجه ای پيوند امريکائی نبايد اعتبار امريکاتراتژيست سنمی تواند چنين نتيجه ای را تضمين نمايد و 

 در بالکان ديديم، ھنگامی که طوفان جنگ داخلی کشوری را ١٩٩٠ولی صرفنظر از آنچه که ما در سالھای . بزنند

که باالخره، حمايت   مقابل اين، زمانیۀدر نقط. ی آورددر می نوردد، معضالت اخالقی را نيز ھمراه خود م

ھيچ . عمل آمد، عمليات جنگی خيلی زود پايان يافته خارجی در قالب مشاوران از شورشيان کرواسی و بوسنی ب

از سوی ديگر، می بينيم که ھم اينک سوريه لحظات .  مشابه در سوريه را تضمين نمايدۀکسی نمی تواند نتيج

اگر چه پايان جنگ مورد بحث نبايد ھدف تجاوز محدود باشد، ولی احتمال پايان دادن به .  گذرانددشواری را می

  .نظر می رسد در مقايسه با تجاوز نظامی بيشتر استه عمليات نظامی بر اساس شرايط مناسب، ب

 و متحدانش بايد اامريک ۀعالوه بر آن، جنگيدن در قالب گروھھای مسلح نامنظم، کار آينده است که اياالت متحد

 تھاجمی ترين مقامات منتخب - ھنگامی که سناتورھا مک کين، گراھام و ليبرمن. برای پيشبرد آن آماده شوند

 آنھا برای ۀ استفاده از نيروی زمينی را جايز نمی دانند، ستراتژيستھا بايد نتيجه بگيرند، که زرادخان- واشينگتن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 عراق و افغانستان ھنوز در حافظه ھا زنده است، ۀدر حالی که تجرب. ست امنيتی آينده خالی اتقابلھایمقابله با 

 چندان تمايلی به استفاده از نيروھای زمينی در مواقع اضطراری بعدی نشان امريکاتدوين کنندگان ستراتژی 

حدان، روش در ميان معدود ابزار باقيمانده، مأموران امنيتی و عمليات ويژه ھستند، که ھمراه با مت. نخواھند داد

حمايت از متحدان سنی در سوريه مھارت جنگيدن با گروھھای مسلح . عمليات جنگ نامنظم را اداره می کنند

.  و متحدانش را برای موقع اضطراری آتی آماده می سازدامريکانامنظم و ھمکاری عملياتی را بھبود می بخشد و 

  .نھا را فراھم آورداين ھم می تواند حتی موجبات پايان جنگ و نجات جان انسا

________________________________________  

)١(-http://pe.ria.ru/foreign/internatinal/20121004/130320499.html 

) ٢(-http://www.hafteh.de/?p=32602 
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