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  لبنان، استاد دانشگاه و متخصص مسائل ستراتژيک نظامی،سرتيب دکتر محمد امين حطيط: نويسنده
 احمد مزارعی:  از  زيرنويس ھا و توضيح،ترجمه
 ٢٠١٣ می ٢٤

  

  ،دست ارتش ملی سوريهه قصير بسقوط شھر 

 عمر بحران را کوتاه و موجب فروپاشی دشمن خواھد شد
 

 تجزيه کردن و ، با ھدف متالشی کردن،جنگ جھانی موجود عليه سوريه که به رھبری غرب و صھيونيسم پيش برده می شود

 ھيچ رابطه ای با ،ئنان اعالم می دارنداين جنگ آنچنان که مزدوران و خا. تسلط بر کل خاورميانه و غارت ثروت ھای آن است

 .آزادی و دمکراسی ندارد و اين مقوالت در جنگ موجود ھيچ محلی از اعراب ھم ندارد

 
 مجموعه ای از اھداف عملياتی و ،پيروزی ھای نظامی اخير ارتش عربی سوريه در قصير به ھمراھی با نيروھای ھمراه

 تازه ای شده ۀی می توان تصور کرد که بحران سوريه پس از اين پيروزی وارد مرحلستراتژيک مھم را برآورده نمود که به راحت

تصفيه ای که بر اساس يک ستراتژی محکمی بنا شده که طراحان . می توان بر اين مرحله نام تصفيه حساب با دشمنان گذاشت. است

وجود در منطقه و ھم چنين م جزئيات ۀمللی و ھم بين الۀ عناصر زيربط در عرصۀآن با دقت و عقالنيت تمام و درنظر گرفتن ھم

 :طور حتم دستاوردھای زير را دربر خواھد داشته جنگ قصير ب براين اساس.  با دقت تمام درنظر گرفته اند،سوريه

نام (به سوی شھر قصير از طريق عکار و عرسال و قاع) شھری در لبنان(متالشی شدن پل کمک رسانی و عبور از طرابلس -١

اين قطع ارتباط موجب زيان بزرگی از نظر ستراتژيک و عمليات رزمی خواھد بود که مانع عمليات ). ی شمالی لبنانشھرھا

تروريستی آنھا شده و در ادامه آنھا را از استفاده از امکان سريع کمک رسانی به پشت جبھه ھای ستراتژيک و عملياتی محروم 

 . ميانی و از آنجا به سوی دمشق و حماء داشتندۀ منطقويژه که آنھا نياز شديدی بهه  ب،خواھد ساخت

ی ھای آنھا در ئ تواناۀ ميانی و جنوب و ساقط کردن ھمۀجدا کردن موقعيت ھای عملياتی تروريست ھا در شمال سوريه از منطق -٢

 ،ار پيچيده خواھد کرد بسي، آينده آنھا را عليه ارتش عربی سوريهۀله ای که مبارزأ مس،جھت زيرسازی و کمک رسانی دو جانبه

 گذشته با سرسختی چ جنگی که از ماه مار،زيرا ارتش عربی سوريه در حال حاضر مشغول پاکسازی سراسری تروريست ھا است

 .و موفقيت آغاز شده است

 اميدی  سنگين يأس و ناۀ تروريست ھا ھرچه بيشتر دچار پراکندگی و تالشی شده و ھم اکنون ساي، پيروزی در قصيرۀدر نتيج -٣

 خود را تحويل ارتش عربی سوريه داده اند و ۀ بخشی تسليم شده و اسلح،بخشی از آنھا فرار کرده ، آنھا سنگينی می کندۀبر ھم

 .بخشی از آنھا به زد و خورد داخلی در ميان خود و يا نوميدانه به درگيری ادامه می دھند
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ه گاه ھای مھم نظامی و بر گنج بزرگی از اطالعات دسترسی پيدا کند  ارتش توانست بر بسياری اسرار و گر، شکستۀدر آستان-۴

اين وضعيت موجب خواھد شد که ارتش با سھولت .  ارتش سوريه گرديدۀی معنوی نيروھای رزمندئکه موجب اوج گيری توانا

 . عمليات خود را پيش ببرد،بيشتری در مناطق ديگری که در نوبت پاکسازی قرار دارند

پيروزی ارتش سوريه در قصير بايد گفت که سرعت پيروزی و نتيجه گيری که ھمراه با تاکتيک  )١(أثيرات بين المللیاما از نظر ت

 : اردوی دشمنان را حداقل به دو جريان تفسيم کرد،ی و دقيق و اجرای ماھرانه بودئھای بسيار حرفه 

حميل شده حرکت خواھد کرد و در نتيجه برای نجات خود جريان عقالنی و واقع بين که براساس منطق ارزيابی از خسارت ھای ت*

 . فعلی به کنفرانس بين المللی روی خواھد آوردۀاز مخمص

اعراب خليج  .جريانی ديگر که به قماری نامعلوم دست خواھد زد و وارد ميدان نبرد شده و مجددا زيان ھايش بيشتر خواھد شد*

 .فارس و ترکيه پيشگامان اين گروه ھستند

 دشمنان سوريه آغاز گشته و ھر روز بر شکست ھا و خسارت ۀ متالشی شدن جبھۀ ما می گوئيم که مرحل،اما ھر آنچه که پيش بيايد

دست ارتش ه اين را نيز بايد گفت که در شھر قصير جنگ افزارھای اسرائيلی نيز ب. ھای مادی و معنوی آنھا افزوده خواھد شد

 ملت عرب و محور ۀ از طرف غرب و صھيونيسم عليه ھم،ه گفتن نيست که جنگ عليه سوريه اگرچه نياز ب،سوريه افتاده است

نياز نداشتيم تا در مورد وجود جنگ افزرھای اسرائيلی در  ما . مقاومت است که می کوشد از منافع و مصالح و حقوق خود دفاع کند

 اما در نتيجه گيری از اين امر در ،د آن گزارش دادند از جمله رسانه ھای بی طرف در مور، زيرا رسانه ھا،قصير صحبت کنيم

 :حداقل می توان چنين گفت

 حق دارد ،داند و باور به حقوق آنھا داشته و درجھت بازپس گيری آن عمل می کند  ملت عرب میۀھر آنکسی که خود را وابست - ١

 بلکه نشانه رفتن آن در مسيری ،ير در جھت لوله تفنگ بنابراين جنگ با اسرائيل در قصير نه تغي،تا با اسرائيل در ھرکجا بجنگد

 . صحيح استکامالً 

 تجزيه کردن و ، با ھدف متالشی کردن،جنگ جھانی موجود عليه سوريه که به رھبری غرب و صھيونيسم پيش برده می شود  -٢

 ھيچ رابطه ای با ،الم می دارنداين جنگ آنچنان که مزدوران و خائنان اع. تسلط بر کل خاورميانه و غارت ثروت ھای آن است

 .آزادی و دمکراسی ندارد و اين مقوالت در جنگ موجود ھيچ محلی از اعراب ھم ندارد

 ٢٠٠٠،ی است که از سال ئ پيروزی ھا و دستاوردھاۀ درخشان ديگری در ادامۀ صفح،پيروزی در جنگ دفاعی فعلی سوريه  -٣

 . نصيب محور مقاومت شده است،گھدارنده اشمريکای حامی و نادشمن صھيونيستی و ۀ عليه جبھ

 خاورميانه از ۀ گام مھمی در جھت نجات کل منطق،درھم شکستن تھاجم صھيونيستی در آخرين نبرد موجود در سرزمين سوريه - ۴

 . استعماری عرب به حساب می آيدۀخطرات توسعه طلبی اسرائيل و جبھ

  

 :زيرنويس و توضيح از مترجم است

در اين مورد جالب » نيورک تايمز« اظھارات ديروز ،ن تر شدن اھميت پيروزی اخير ارتش عربی سوريهبرای روش  -)١(

 به دست ارتش سوريه به مثابه شکست بسيار خطرناکی برای مخالفان مسلح دولت سوريه می ، قصيرستراتژيکسقوط شھر«:است

 تا به دين وسيله موقعيت خود را در ،ھای بيشتری را اشغالدولت سوريه می کوشد پس از قصير شھر«:و در ادامه می افزايد »باشد

 تحول بزرگی است که سرنوشت مخالفان مسلح و ۀجنگ در شھر حمص نقط«:و در ادامه ». مستحکم سازد، ٢ ژنوۀمذاکرات آيند

 .»دولت سوريه را رقم می زند و سقوط شھر قصير به معنی پايان نبردھای شھر حمص در تمامی خود می باشد

ر حال حاضر شھر حمص ميان دولت سوريه و مخالفان مسلح بدين شکل تقسيم شده که مرکز شھر در دست تروريست ھا و د

 .با وجود سقوط شھر قصير مقدمات سقوط کامل شھر حمص نيز مھيا شده است. اطراف شھر و حومه در کنترل ارتش است
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با وجود شوروی . کند» تمرد«آنھا است و کسی نبايد » قرق «ۀه منطق کل خاورميان،مريکا و وابستگانشااز نظر امپرياليسم  -)٢(

از ايران به فلسطين می رفتند … فلسطين و، ظفار، يمن،در ايران. جبھه متحد و گسترده ای برای آزادی کل خاورميانه وجود داشت

 طيف وسيع ، توطئه در لبنان،رھای عراقانفجا.  خاورميانه ھم چنان بايد در قرق بماند،مريکاااز نظر امپرياليسم …و يا ظفار و

 مقابل ۀمحور مقاومت لبنان درست در نقط. مريکا ديدامزدوران و تجزيه طلبان ايرانی را بايد در اين چھارچوب ھمين سياست 

 خيز  عمومی عليه استعمار افت وۀ طبقات محروم برای عدالت و مبارزۀ مبارز، خلق ھا برای آزادیۀمبارز. مريکا عمل می کندا

را بايد در اين چھارچوب ديد و … بحرين و، عربستان، يمن، عراق، لبنان،حوادث موجود در سوريه . اما سر بر می آورد،دارد

خصوص با پيش ه تشخيص درستی يا نادرستی مبارزات موجود در خاورميانه ب. ارزيابی کرد و موقعيت خود را مشخص نمود

 ت روشن شده اس کامالً ،روی جنگ در سوريه

 


