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  تدارکات جنگ منطقه ئی

   

 برای دولت اياالت متحده يا فرانسه نيست، ھر دو ستراتژيکیکه بمباران سوريه منطبق بر ھيچ ھدف  با وجود اين

.  می کنندروسيه و محور مقاومت نيز خود را برای مقابله آماده. دولت برای انجام چنين عملياتی آماده می شوند

سومين ی بی آن که به بر پا ساختن آتش ئمشکل اساسی عبارت است از تبديل اين تجاوز نظامی به يک جنگ منطقه 

به ھر صورت، اگر غربی ھا وارد جنگ شوند بايد روی جنگی گسترده و . نجامدبي) آخرين جنگ؟(جنگ جھانی 

   . نبوده اندروه طوالنی حساب کنند، که از دوران جنگ ويتنام با آن روب

  ٢٠١٣مبر  سپت٩)/ سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر
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اھد بود بلکه خاطر جرمی که مرتکب نشده است نخوه ب» تنبيه رژيم«اگر اياالت متحده به سوريه حمله کند، برای 

اين جنگ ھيچ مفھومی .  تحقق يافتابه ھدف سرنگون سازی رژيم انجام می گيرد، به ھمان شکلی که در ليبي

نخواھد داشت مگر اين که تا ھدف نھائی گسترش يابد، زيرا تنھا ھدف حفظ جايگاه ابر قدرت اياالت متحده به عنوان 

ان ملل متحد، ھر کسی را از بين ببرد و ھر کشوری را نابود قدرتی که قادر است با زير پا گذاشتن منشور سازم

  .سازد

ناوھای جنگی و ھواپيماھا مجموع :  باشيم ادر اين چشم انداز می توانيم در انتظار بازسازی عمليات نظامی عليه ليبي

ه پوش سپس يک ستون زرھی با چند صد زر. ساختارھای سياسی و نظامی را تا تخريب قطعی آن ادامه می دھند

 در اردوگاه ھای پناھندگان به خدمت گرفته شده اند، پايتخت را اشغال که اخيراً » مخالفان سوريه«سعودی با خدمۀ 

  . خواھد کرد

ی، محور مقاومت روياروئی کند که از ايران و ئ، اياالت متحده بايد با يک اتحاديۀ منطقه ابا اين وجود، خالف ليبي

شليک از روی . زه ھای متنوع مانند حزب هللا و جھاد اسالمی تشکيل شده استچندين قدرت غير دولتی در اندا

نظر ه ناوھائی که در مديترانه موضوع گرفته اند به دليل حضور ناوگان روسيه در طول سواحل سوريه ناممکن ب

 را در خطر در واقع می بايستی که تاماھاک ھا از فراز ناوگان روسيه عبور کنند و به شکلی آنھا خود. می رسد

در نتيجه، پنتاگون می تواند به وسيلۀ گروه ناو نيميتس در دريای . نبينند و اجازه دھند که به مسيرشان ادامه دھند

در اين صورت به عنوان حرکت جنگی از . سرخ، با استفاده از فضای آسمانی عربستان سعودی و اردن، شليک کند

 اين حرکت نيز واکنش فوری محور مقاومت در اشکال قيام مردمی سوی عربستان و اردن تلقی خواھد شد، و پيامد

اياالت متحده در عين حال می تواند از پايگاه خود در دريای سرخ دست به عمليات ھوائی . عليه آنھا خواھد بود

  .بزند، در اين صورت با پدافند ھوائی سوريه مواجه خواھد و بايد روی تلفات مادی و جانی نيز حساب کند
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شد، يک ستون از چند صد زره پوش سعودی که در حال حاضر در اردن پارک شده است، وقتی سوريه تخزيب 

در اين چشم انداز، معاون وزير وزارت دفاع عربستان . تخت ويران شده حرکت خواھد کرديبرای آزاد سازی پا

» بيان سوريهانقال«سعودی از ميان پناھندگان سوريه تعدادی خدمه استخدام کرده است و خدمۀ اين زره پوش ھا 

  .خواھند بود

لژيون «ھم پيمانان اياالت متحده برای شرکت در عمليات ھوائی فراخوانده شده اند، فرانسه از ھم اکنون ھواپيماھا و 

  .خود را در اردن مستقر کرده است» خارجی

 محور در اين طرح مفروض است که از سوی روسيه مداخلۀ مستقيم صورت نخواھد گرفت و پاسخ تالفی جويانۀ

در صورتی که چنين مفروضاتی اشتباه از آب در . مقاومت نيز برای روند حوادث بسيار کند و طوالنی خواھد بود

  .نجامدتی ممکن است به جنگ سوم جھانی بيبيايد، جنگ ممکن است به تمام منطقه سرايت کند و ح

طرح . ناب کنند، ولی برای مقابله آماده انداز سوی ديگر، روسيه و ايران می خواھند از برخورد با اياالت متحده اجت

روسيه عبارت است از پشتيبانی از محور مقاومت، تا عناصر غير دولتی اين محور و سوريه تلفات سنگينی در 

 هتباطاتی توسط مرکز فرماندھی روسيدر اين چشم انداز، يک سلول ار. حداقل زمان ممکن به ھم پيمانان وارد سازد

 وارد جنگ نخواھد ايران فوراً . ايران ايجاد شده است» طاليگان خط مقدم جبھۀ«حزب هللا و ديگر با سوريه، ايران، 

 ً   .خود را وارد کارزار سازد» طاليه ھای خط مقدم« سعی می کند شد، ولی مقدما

مله ه نظر می رسد که مخالف حروسيه به دليل حضور يک ميليون يھودی روسی از دوران شوروی در اسرائيل ، ب

با اين وجود اصل . ه اسرائيل است، ولی بی ھيچ مانعی از انقالب در عربستان سعودی و اردن پشتيبانی خواھد کردب

له پايگاه حمالت ھمه جانبه عليه منافع اياالت متحده در منطقه، و از جم: کار در جای ديگری صورت خواھد گرفت 

حتی ھدف گيری منافع اياالت متحده و فرانسه در خاک و . از سوی گروه ھای غير دولتی هھای نظامی اياالت متحد

  .خودشان نيز دور از ذھن نيست

در اين چشم اندازه، ايران از يک سو ھر گونه حرکت تحريک آميزی را ممنوع اعالم کرده است و به ھمين علت 

ولی . برنامه حذف کردگردھمآئی بين المللی روشنفکران ضد امپرياليست را که قرار بود در تھران برگزار شود، از 

پاسداران انقالب مستشاران خود . از سوی ديگر، نيروھای نظامی برای وارد آوردن شوک در منطقه آماده می شوند

به شکل کامال آشکار، لبنان، حزب هللا مبازان خود را فراخوانده و روستاھای . فرستاده است» خط مقدم«را به 

  . برای مقابله آماده شده اند اند خالی شده و کامالً جنوبی از جوانانی که قادر به جنگ بوده

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

  ٢٠١٣ سپتامبر ١٢

  


