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 Political سياسی

 

  لبنان، استاد دانشگاه و متخصص ستراتژيک نظامی ،سرتيب دکتر امين محمد حطيط  : يسندهنو

 احمد مزارعی:  و زير نويس برگردان

  ٢٠١٣ اپريل ٢۵

 يدات سترونو تھد…ی مأيوس امريکا
 انواع ،که در قبل گفتيم  را تنظيم نموده و ھمانطوری که خود بسيار مستحکم آن  برنامه ای،کرد  فکر نمی»اوباما«

ه  امکانات کشورھای ھمسايه را نيز برايش بۀ ھم،اسلحه ھای مدرن و سنگين نيز برايش فراھم آورده و از ديگر سو 

 اينچنين دراماتيک با شکست ، اول ۀکرد که در سه ھفت  فکر نمی»اوباما« آری حتی برای يک لحظه ھم ،خدمت گرفته 

 »اوباما«. کرد رو شد که کسی فکرش را نمیه  روب»اوباما« ۀارتش سوريه آنچنان ماھرانه با اين برنام. رو شوده روب

 شه چيزی را که می خود دارد و ھميۀ در چنتامريکاکه بدون شک ھميشه معيارھای چندگانه ای برای پيشبرد منافع 

را نيز   که نام آن، اخير خود در سوريه ۀ کوشيد با اين برنام،کند  عکس آن عمل میه  در لحظاتی درست ب،گويد 

 را بر امريکا پيروزی ، شايد بتواند جھانيان را در برابر عمل انجام شده قرار داده ،گذاشتند » سقوط حتمی دمشق«

که در  شکستھائی.  را در منطقه جبران کندامريکا ۀدينسان شکستھای بيست سالاعالم و ب» محور مقاومت و ممانعت«

انقالب مسالمت « تحت عنوان دروغين ، در مورد سوريه امريکا ھمچنين سياستھای رسوای ، وارد شد امريکاعراق بر 

 اين خواب و ۀآری ھم ،فجار و قتل بيگناھان در شھرھای سوريه ن آشکار از تروريسم و شيوه ھای اۀو استفاد» آميز

 .توسط ارتش ملی و قدرتمند سوريه نقش بر آب گرديده  بامريکاخيالھای 

که ذره ای دچار   بدون اين، زمام امور را در دست خود داشت ،اما سوريه که از ابتدای شروع جنگ تجاوزکارانه 

فوريت و پس از آگاه شدن از ه  ب،د ترديد شده و در اعتماد به نفس و اميد به پيروزی خود شک و ترديدی داشته باش

 آنچنان تنظيم نمود که بتواند با وارد آوردن ،را   ضد ستراتژی آن، مبنی بر تجاوز به دمشق »اوباما« ستراتژيک ۀبرنام

ستراتژی دفاعی سوريه بر سه پايه .  نشان دھد که سوريه قلعه ای فتح نشدنی است،» رأس دشمن«شکست ديگری بر 

 پيش برده شود و پيروزی قطعی ،ين شده يکرد که ھدف تع طور تکاملی و تدريجی آنچنان عمل میه باستوار بود که 

ضد  «، برای دمشق معروف شده بود »اوباما« که به طرح امريکا ۀتجاوزکارانۀ بر اساس طبيعت برنام . حاصل گردد

 :ارتش سوريه بر پايه ھای زير استوار بود» ستراتژی

 ، آنھا ۀ پيش از شروع حمل،خرد کننده به مراکز تجمع دشمنان در اطراف شھرھای بزرگ وارد آوردن ضربات   *

 .»ين کنندهيھجوم صاعقه تع«تحت نام 

 که نقاط عمليات انتقال نيرو و حمل و نقل جنگ افزار و يا مراکز تعويض ستراتژيک» سرپلھای«در کنترل گرفتن *

 . ھجوم آماده شوندتوانستند برای نيروھای دشمن که در خالل آن می
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که امکان داده نشود تا در آينده نيروھای دشمن  طوریه  ب،عمليات ھجومی در جھت تصفيه و پاکسازی مناطق خطر  *

 .خود را سازماندھی کنندۀ  حمل، ضد اھداف بزرگ و مھم ستراتژيک هبتوانند مجددا تجمع کرده و ب

 منطقی را که از ابتدای جنگ در پيش گرفته بود  ،ارتش ملی سوريه  فرماندھی ،در ھنگام اعمال برنامه ھای تنظيم شده 

 ارتش سوريه دچار بحران و ،که   دشمن از اينۀيعنی منطق جنگ سخت و نفسگير و دراز مدت و منع نمودن اين برنام

د قدرتمند بود اين منطق مستلزم دارا بودن يک اقتصا .درستی پيش برده  ب، نظامی آن دچار تشتت و پراکندگی شود ۀبني

 بدون افتادن در دام ،و از طرفی طبقه بندی اولويتھا برای اقدام و ھمچنين اقدام نمودن از موضع آگاھی و تسلط بر امور 

را آنچنان ريخته تا ارتش سوريه را در دام   دوری گزيدن از عملی که دشمن طرح آن،موضعگيری عکس العملی 

 .پرتگاه سوق دھد

ه  ب، ھمبستگی و ھيبتی که دارد ، قدرت ۀواسطه  ب، ارتش عربی سوريه ،سوريه و در رأس آن نيروھای دفاعی عربی 

دھد   به آن پيوسته و ھمراه و در کنار آن به نبرد ادامه می »ارتش دفاع ملی« نام نيز تحت که تشکيالت تازه ای ويژه اين

 ضربات ،ش و با اين عقيده در کمتر از يکماه آری اين ارت ، »بھترين دفاع ھجوم است« اساس کارش اينچنين است که

 وارد ، حساب باز کرده بود ، روی آنان برای برنامه اش »اوباما« که ،دردناک و خردکننده ای بر گروھای تروريستی 

 ،» اوبامائی«شکل زير برای گروھھای تروريست ه نتايج صاعقه وار ضربات ارتش ملی سوريه وضعيتی را ب . آورد

 : رقم زد

که فرصت تھاجم  طوریه  ب، مواضع خود را در اطراف دمشق از دست دادند ،گروھھای تجاوزکار و تروريست  *

 خيال و توھم تبديل یين کننده به نوعيبحث جنگ دمشق و لحظات تع خود را ديگر ندارند و از اين پس» صاعقه ای«

عمليات ترور افراد در خيابانھای . بھره بردتوان  شده است و حتی از آن در حد يک جنگ تبليغاتی روانی نيز نمی

 .يری در وضعيت فعلی ايجاد کنديتواند ھيچ تغ  نمی، انفجار و تخريب در اينجا و آنجا ،سوريه 

ويژه در مناطق ه  ب، متعددی را در مرزھای لبنان از دست دادند ستراتژيک مواضع ،گروھھای تجاوز کار و مسلح  *

 و غيره به  لجستيک، اين پس از طريق لبنان تروريستھا نتوانند کمکھای متعدد نظامی ميانی و اين باعث شده تا از

با اين وضع تروريستھا مواضع مھمی نيز در اطراف شھر حمص و روستای اطرافش . مزدوران داخلی سوريه برسانند

 .را نيز از دست دادند

 بين المللی حلب به داخل سوريه از ۀ فرصت اعمال قدرت خود را بر جاد،تجاوزکاران تروريست در وضعيت فعلی  *

 ۀ فرماندھی سياسی را در جھت پاکسازی و تصفيۀکوشد برنام  ارتش سوريه در حال حاضر می،دست داده اند 

ی مسلح ارتش موفق شده بر انبوه عظيمی از نيروھا.  آغاز کرده به پايان برساند،روستاھای ادلب را که چند روز است

حالت ارتش در حال حاضر در اين .  تسلط پيدا کند ، که بر روی کمکھای کشور ترکيه اميد بسته بود ،دشمن در شمال 

 . وضعيت محاصره و دفاع دارد و تا حد زيادی مانع تأثير ترکيه در جھت تحکيم بخشی تروريستھاست،منطقه 

 اميدوار بود که نيرو و امکانات امريکا. ش مانده استرا وحشت زده کرده و شکست روی دست امريکا ،وضعيت فوق 

دست آورد که بتوان با آن در مذاکرات با ھمتای ه  بتواند آنچنان پيروزی ب،زيادی که در اختيار تروريستھا قرار داده 

در حالی  »اوباما« اما اکنون ،عنوان برگ برنده ای معامله کند ه  ب، قرارست برگزار شود جونروسی خود که در ماه 

داده است و چيزی در دست ندارد که بتوان با   از دست،رود که آن حداقلی را نيز که در دست داشت  برای مذاکره می

 . فشار وارد کرد و امتياز گرفت،آن بر سوريه و ھم پيمانان آن ايران و روسيه 

 ٢٠٠شکارا اعالم داشته است که  آن ماسک سياسی سابق را بر زمين افکند و آامريکا ،اکنون و با اينھمه شکست 

 از نوع ھمان دستاويزی ، به اين کشور خواھد آورد،آنھم برای کمک به بنيه دفاعی اردن در برابر سوريه ) ١(بازرس

 اعالم امريکاھمچنين . را در ترکيه نصب کردند » پاتريوت«که برای بنيه دفاعی ترکيه مطرح کردند و موشکھای 
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مجھز خواھد کرد که کمترين چيز در اينمورد اينست که اين » غيرکشنده«ا افزارھای جنگی نموده که تروريستھا را ب

 .تواند ساده لوحان و احمقھا را بفريبد می

ئيھا تنظيم شده و پيش امريکاکه جنگ عليه سوريه از ابتدای خود در زير فرماندھی   اين،موضوعی که بايد روشن شود 

مھم نيست که چه .  رسمی آنھا بوده استۀئيھا و اجازامريکادستور ه  ھمه ب، رفته کاره رفته و ھر آنچه که در جنگ ب

از دو سال پيش آنچه . ئيھا بوده استامريکا آنھا تصميم ۀ اساس ھم،کار رفته ه دستور کدام فرمانده و گروه به کسی و ب

 آنھا را آموزش امريکا ،کند  رقی نمی از اسلحه ھای کالسيک و غير کالسيک و در ظاھر آن ف،که امکان استفاده داشته 

ه  ديگر نيز بدالر ميليون ١٣٠ مبلغ اخيراً   ارسال به ميدانھای جنگ و تخريب عليه سوريه نموده است وۀداده و آماد

موضوع اصلی که برای ما اھميت .  اختصاص داده شده است، برای کمک به عمليات تروريسم در سوريه امريکاتوسط 

 را آنچنان به وحشت انداخته که مجبور شده است مستقيما و با امريکا ،دستاوردھای نظامی سوريه  اينست که ،دارد 

 .شود با نيروھای سوريه وارد کارزار ،ئی به اردن امريکاارسال سرباز 

اين اعتبار که حامی اصلی ه  ب، در جھت ارسال مستقيم نيرو برای تقويت تروريسم عليه سوريه امريکااقدام 

اين تنھا يک تھديد و وحشت آفرينی . يری ايجاد نخواھد کرديسوريه ھيچ تغ  در طبيعت درگيری جنگ،تھاست تروريس

جز شکست در جنگ با فرماندھی و ه  خود بۀ از اين اقدام مأيوسانامريکابيھوده است که از سر يأس کامل اتخاذ شده و 

 ،ھر قيمتی دارند ه اسی و نظامی تصميم پيروزی برھبری سي.  نخواھد شدنصيبچيزی  ،رھبری ارتش و دولت سوريه 

 رئيس ۀ بنا به گفت، اما سوريه ای که ريشه در عمق تاريخ دارد ،معنی پايان سوريه خواھد بود ه زيرا عدم پيروزی ب

 . شکست نخواھد خورد،جمھور بشار اسد 

ماند  تنھا می. ران به سوريه است تجاوزکاۀطور حتم شکست جبھه  مشخص شده و آن بروند عمومی نتايج جنگ کامالً 

  . متجاوزان و تروريستھا پاکسازی کنند،که سوريه را از وجود مزدوران 

 
 : زيرنويس از مترجم

ه  ب،ويژه فلسطينی برخوردار است ه حزب کمونيست اردن که از پشتيبانی توده ھای زحمتکش اردنی و ب – )١(

 ، و سازشکاری دولت اردن امريکا ۀ را عليه سياست تجاوزکاراننیح شديد اللۀ اطالعي،ھمراھی با حزب بعث اردن 

خاک اردن عواقب شومی برای امنيت کشور دارد و در ه ئی بامريکاانتشار داده و تھديد کرد ه اند که ورود سربازان 

 . انتقاد و خواستار تجديد نظر در آن شده اند شديداً امريکاپايان از ھمکاری دولت اردن با امپرياليسم 

پا خاسته و تجاوز به سوريه ه  در دفاع از سوريه ب متحداً ،جز حزب کمونيست عراق ه  ب، احزاب کمونيست عرب ۀھم

. باشد زير سلطه کشانيدن ملتھای خاورميانه میه را جنگی تجاوزکارانه و امپرياليستی ارزيابی نموده اند که ھدف آن ب

 و اروپا در منطقه شده و در امريکاتھای استعماری و امپرياليستی  کمونيستھای عربی باعث افشای سياسۀپارچ دفاع يک

 ارتجاع ، امريکا ضد هتازه ای از زحمتکشان در اين کشورھا ب ۀعين حال باعث آگاھی توده ھای عرب و ايجاد جبھ

ه عليه  آشکار است که جنگ شومی کاکنون کامالً .  دولت و ملت سوريه گرديده استۀعرب و به نفع مقاومت سرسختان

 . ھدفش استعمار مجدد اين کشور و تبديل آن به پايگاه امپرياليسم وارتجاع است،راه افتاده ه سوريه ب

 »پايسال « ۀ طی مصاحبه ای با مجل»صدام حسين« دختر ، »رغده صدام حسين« ،که چند روز پيش  قابل توجه اين

ويژه سايت ه زکارانه به عراق دانسته و ارتجاع عرب ب جنگعليه سوريه را امپرياليستی و مشابه تھاجم تجاو،اسپانيا 

 .حساب آورده استه  بامريکاالجزيره را نيز ھمدست امپرياليسم 
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