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  »شورشيان« برای مسلح کردن . ای. آی.پل ھوائی سی

  

پس از اين که مرکز دمشق با گلوله ھای . در سوريه، از اين پس نقشه ھای جنگی را کشف می کنيم» جنگ سّری«در 

 ابو عمر »شورشيان «هخمپاره و موشک مورد اصابت قرار گرفت و موجب مرگ تعدادی از شھروندان شد، فرماند

مواضع گروه «  به نيويورک تايمز اعالم داشت که چ مار٢۶موفقيت آميز بودن اين عمليات را باز شناسی کرد و روز 

ئی تقويت شده امريکاھای شورشی در اطراف دمشق با ارسال سالح ھای جديد از اردن و مشاورت ھای کارشناسانۀ 

ۀ بين المللی، سازمان يافته توسط سی آی ای بر می دارد که ما گزارشی در ھمين روزنامه، پرده از وجود شبک. »است

  .در سوريه جاری ساخته است» شورشيان«مدتھا پيش می دانستيم و می نوشتيم، که سيلی فزاينده از اسلحه را برای 

ً ». ای. آی.سی«از مراکز عملياتی،  ديگر رژيم  به عربستان سعودی، قطر و  روی خريد اسلحه با سرمايه ھائی که غالبا

ھای سلطنتی خليج فارس تعلق دارد نظارت می کند، و سپس ارسال آنھا را از طريق پل ھوائی به مقصد شورشيان در 

و بايد دانست که شورشيان از پيش در اردوگاه ھائی که در خاک ترکيه . سوريه از راه اردن و ترکيه سازماندھی می کند

بستن برخی سالح ھای پيشرفته مثل ضد تانک و ضد ھوائی دوش پرتاب و کار ه و اردن بر پا شده به ويژه برای  ب

  .غيره آموزش می بينند

 تن اسلحه، بر اساس تخمين مقدماتی، از طريق پل ٣۵٠٠، دست کم ٢٠١٢ جنوریاز زمانی که عمليات آغاز شد، از 

از .  به ترکيه انجام شده است از قطر١٣٠نخستين پروازھا از طريق ھواپيماھای باربری ث . ھوائی منتقل شده است

 متعلق به قطر بين پايگاه نظامی العديد و فرودگان بين المللی اسن بوغا ١٧ ھواپيماھای غول پيکر ث ٢٠١٢ اپريل

ی ھواپيمای پادشاھی، نيروی ھوائی  العديد توسط اياالت متحده، نيروپايگاه ھوائی. (نشست و برخاست کرده است

  )وائی قطر اداره می شودسلطنتی استراليا و نيروی ھ
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C-17   پايگاه نظامی العديد در قطر                                         

پايگاه ھوائی العديد در قطر در عين حال مرکز فرماندھی خط مقدم فرماندھی مرکزی اياالت متحده : نکتۀ حائز اھميت 

االت متحده می باشد که در واقع به عنوان سکوی پرواز برای تمام عمليات  نظامی ارتش اي١٠٠٠٠است و متشکل  از 

ئی امريکادر انبارھای اين پايگاه انواع و اقسام سالح ھا ذخيره شده، حتی سالح ھای غير . در خاورميانه کارکرد دارد

در پايگاه اسن بوغا  متعلق به اردن ١٣٠، ھواپيماھای ث ٢٠١٢بر واز اکت. که برای جنگ ھای سّری کاربرد دارد

  .سوريه نشست و برخاست کرده اند» شورشيان«برای بارگيری اسلحه و انتقال آن به عمان به مقصد 

ھمزمان، ھواپيماھای باربری اردن از زاگرب سالح ھای انبار شده در کروآسی را با بودجۀ مالی عربستان سعودی به 

شين متعلق کمپانی بين المللی باربری ھوائی اھای غول پيکر ايليومبرای چنين عملياتی از ھواپي. عمان منتقل کرده اند

 ١٣٠، به پروازھای ھواپيماھای باربری قطر و اردن، ھواپيماھای ث ٢٠١٣ بروریاز ماه ف. استفاده شده است

  . سن بوغا در ترکيه آمد و رفت می کننده به پايگاعربستان سعودی نيز اضافه شده است که دائماً 

ار زاگرب، تحقيقات با تکيه به مدارک به شگل گسترده دخالت کروآسی در قاچاق بين المللی اسلحه را به علی رغم انک

يکی از شايستگی ھای کروآسی در نقشی که در تجزيۀ يوگوسالوی .  ثابت می کند». ای. آی.سی«ھمکاری و ھداست 

در حال حاضر، با شرکت در . يافت کرد به شکل پذيرش آن به عنوان عضو ناتو پاداش خود را در٢٠٠٩داشت، سال 

اين جريان در روز پيش از . عمليات برای تخريب سوريه، دوباره شايستگی ھای خود را به واشينگتن نشان می دھد

بر اين اساس می تواند .  آينده، به وقوع می پيونددجوالیپيوستن به اتحاديۀ اروپا به عنوان بيست و ھشتمين عضو، طی 

ۀ اروپا بپيوندد، در حالی که تحريم اسلحه برای دولت سوريه را تقويت می کنند، اعالم کرد که می خواھد به آرای اتحادي

راه حل سياسی را تشويق کند و کشتارھا را متوقف سازد و ارسال کمک ھای بشر دوستانه را با توجه خاص به « 

  .»وضعيت کودکان تسھيل سازد

  : منبع 

5328739/rebelles-les-armer-pour-cia-aerien-pont-syrie/ca.mondialisation.www://http  

 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ مارس ٢٨

  ٢٠١٣ چ مار٢٧مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  شمالیی افريقاخاورميانه و : منطقه 

  جنگ، اياالت متحده، ناتو، سرويس ھای اطالعاتی: مضمون 

  سوريه: تحليل 

 


