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 اياالت متحده، انگلستان و فرانسه

  آموزش نظامی شورشيان سوريه در اردن

 

ای امنيتی در دوران پسا بشار االسد آموزش ديده و متشکل شده بر اساس منابع، گويا شورشيان برای خدمت در نيروھ

 .بودند، ولی تمرينات نظامی آنھا مناسبتی با ھدف اعالم شده ندارد

 نفر در دو اردوگاه آموزش ديده اند، اين دو اردوگاه ھا در ٢٠٠تقريبا » اشپيگل«در کوران سه ماه گذشته، به گزارش 

مجلۀ نام برده به نقل از شرکت کنندگان و سازمانھای مجری حاضر در اين . تشرق و در جنوب اردن واقع شده اس

 برای کسب مھارت در به کار بستن سالح ھای ضد تانک سازماندھی تمريناتاردوگاه ھا ھمچنين گزارش داده است که 

ھای مخالف رژيم نيرو( نفر از مبارزان ارتش آزاد سوريه ١٢٠٠شده، و اضافه می کند که اين نوع آموزش ھا برای 

  .پيشبينی شده است) رئيس جمھور بشار االسد

مريکائی ھا لباس نظامی ارتش را به تن داشته اند، ولی در نوشته به شکل ادر گزارش مشخصا آمده است که برخی از 

 مريکائی برای شرکت ھای خصوصی کار می کنند يا به نمايندگی از ارتشاروشن مشخص نشده  که آيا اين نظاميان 

  .اياالت متحده در محل حضور دارند
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يد کرد که يک گروه کوچک از نيروھای ويژۀ اياالت متحده و مشاوران نظامی تابستان ئبر گذشته، پنتاگون تأودر اکت

بر اساس . يميائی استفاده کند، آمادۀ پاسخگوئی باشندکگذشته به اردن رفته بودند تا در صورتی که سوريه از سالح 

  .گروه ھای شورشی نيز در اين تمرينات شرکت داشته اندگزارشات رسيده 

جمعۀ گذشته اعالم کرد، اياالت متحده تنھا کشوری نيست که در آموزش » گاردين«ھمان گونه که روزنامۀ انگليسی 

انگلستان و فرانسه نيز برای آموزش شورشيان سوری تعدادی مشاور نظامی به اردن فرستاده . شورشيان فعال می باشد

  .دان

زاد سوريه در اردن را تفسير آوزرای اياالت متحده، انگليس و فرانسه ھنوز اين گزارشات مرتبط به آموزش ارتش 

به شورشيان سوريه، و » غير کشنده«نکرده اند، ولی اين تمرينات را با طرح اياالت متحده برای کمک رسانی ھای 

  .اقض نمی بينندتعبير انگلستان در مورد تحريم اسلحه برای سوريه در تن

اين نوع کمک ھای فنی می تواند «: وزير امور خارجۀ انگليس ويليام ھاگ چھارشنبۀ گذشته به پارلمان اعالم کرد که 

شامل کمک در زمينۀ مشاوره و آموزش برای شيوۀ کار امنيتی در مناطقی باشد که در آنجا رژيم تسلط خود را از دست 

ظامی، حفاظت از شھروندان و تقليل خطرات احتمالی برای آنھا، و به ھمين گونه داده و به ھمکاری مقامات مدنی و ن

  .»برای پاسخگوئی به ضروريات حفظ امنيت در دوران گذار

 به چدر بروکسل، قطعنامۀ اروپا در مورد تحريم ارسال اسلحه به سوريه که در آغاز مار» اشپيگل«به گزارش منابع 

آنچه به کمک ھای فنی مربوط می شود، و معنای «: تھيه شده و نوشته است تصويب رسيد به شکل عمدی نامشخص 

انگليسی ھا و فرانسوی ھا، به عنوان مثال، خيلی از ديگران . عملی آن، بستگی دارد که کی آن را درخواست می کند

ز آنھا است ولی در اصل، وقتی از  کمک ھا حرف می زنيم، به معنای کمک به شھروندان و حفاظت ا. پيشی گرفته اند

  ». نيز ديديم، اين موضوع می تواند به شکل متفاوتی تعبير شوداچنانکه در ليبي

 برای حفاظت از غير  مداخلۀ غرب در امور داخلی کشور با برقراری منطقۀ ممنوعۀ پرواز آغازشد که رسماً ادر ليبي

 متفقين برای کمک به شورشيان در حمله به تقطعانظاميان که قربانی جنگ داخلی بودند اعالم شد و سرانجام با گسيل 

ھمانطور که می دانيم و ديديم . طرابلس و برای سرنگون سازی مرد قدرتمند کشور سرھنگ معمر قذافی به پايان رسيد

دست ه  سرانجام به شکل خشونت باری بی آن که دادگاھی وجود داشته باشد که به مورد او رسيدگی کند، بارھبر ليبي

  . نظاميان کشته شدهشب

يھای خشونت و درگير سرزمينی است که تنھا دارای يک قدرت مرکزی ظاھری بوده بی آن که بتواند از اامروز ليبي

  .مسلحانه بين گروه ھای مختلف  شورشی و صحرانشينان محلی جلوگيری کند

ئی اسالمگرايان افراطی سرويس ھای مخفی اردن نيز در آموزش شورشيان سوری شرکت دارند و کار آنھا شناسا

مستشاران خارجی به .  آنھا را از تمرينات پيشرفته توسط مستشاران خارجی حذف کننداست تا متعاقباً ) سلفی مسلکان(

  .سھم خودشان بيشتر ترجيح می دھند با افسران قديمی ارتش رسمی سوريه کار کنند

ه ما مريکائی ھا بيشتر از ترکھا باحاال « داده است که يکی از منابع اطالعاتی معتبر اردن در عمان به گاردين توضيح

  ».دست آوردن امتياز در منازعاتش با کردھا می باشده لۀ ترکيه در حاشيۀ مانورھا بأاعتماد دارند، زيرا تنھا مس

 خشنود مريکائی ھا از کمک ھائی که با ميانجيگری ترکيه برای اپوزيسيون سوريه فرستاده اندابر اساس آنچه می دانيم 

 جلوگيری نيستند، زيرا آنکارا از افراطگرايان اسالمی در کنترل فعاليتھای شورشيان در مرز شمالی با سوريه عمداً 

  .نکرده است

  .پشتيبانان ديگری مانند عربستان سعودی و بحرين کمکھای خود را برای شورشيان از طريق اردن ارسال می کنند
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ر برای ال ميليون د٦٠ان کری اعالم کرد که اياالت متحده کمکی معادل ، وزير امور خارجه جبروریدر اواخر ف

شورشيان در نظر گرفته است که به شکل وسايل نقليه زرھی، تجھيزات نظامی غير کشنده و کمک ھای فنی ارسال می 

  .گردد

ردن به سر می برند و روزنامۀ گاردين گزار ش داده است که شمار اندکی از نيروھای ويژۀ انگلستان از ھم اکنون در ا

در .  برای انجام مأموريت آماده ھستنددر صورتی که غرب تصميم بگيرد در سوريه مداخلۀ مستقيم داشته باشد، فوراً 

  .انتظار فرمان مأموريت، تاکتيکھای عمليات جنگ مدرن را به شورشيان آموزش می دھند

  . در شرف انجام می باشد در سطح ميان برد استمنبع اطالعاتی اردنی به روزنامه يادآور شد که تمريناتی که

 مبارز برای ارتش آزاد سوريه در نظر ١٠٠٠٠داده است که برنامه برای آموزش و تمرين  شگزار»  اشپيکل«ولی 

گاردين اعالم کرد که اين تعداد برای برقراری نظم در دوران پسا .  جنگی را متشکل سازندقطعۀ ١٢گرفته شد که بايد 

  .د کفايت خواھد کردبشار االس

ليس برای حفظ نظم در سوريۀ وگاردين در عين حال اضافه کرده است که متحدان ضد اسد در حال تشکيل نيروھای پ

پسا اسد بوده و عھده دار واژگون ساختن وضعيت نظامی نيست، با اين وجود واقعيت آموزش و تمرين برای کسب 

  .نظر می رسده داف اعالم شده در تضاد بمھارت فنی در زمينۀ سالح ھای ضد تانک با اھ

به گفتۀ مبارزان سوری از آغاز .  پناھندۀ سوری بوده است٣٢٠٠٠٠بر اساس گزارشات رسيده، تا کنون اردن پذيرای 

 نفر از ھر دو جبھه کشته شده اند، بيش از يک ميليون نفر نيز به ٧٠٠٠٠جنگ در سوريه، طی دو سال گذشته، تقريبا 

  .ه پناھنده شده اندکشورھای ھمساي
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