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   ھانس شپرينگ شتاين:نويسنده
   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٣ جوالی ٣٠
  

 تکرار افغانستان در سوريه
  

نه که گزارشات مربوط به دخالت ساير کشورھا در اين بيم که کشمکش سوريه تبديل به تکرار افغانستان گردد ھمانگو

 .سوريه نشان می دھند مدت ھاست که به وقوع پيوسته است

 

  تانکھا مانع خاموش کردن آتش جنگ اند

 دخالت کشورھای خارجی در کشورش سخن می گويد اين را به ۀکه رئيس جمھور سوريه بشار االسد در بار ھنگامی

که  در حالی. مدارکی که عرضه می گردند را نيز کم بھا می گيرند. ئه تلقی می کنندترس او و باورش به تئوری توط

. مدت ھاست آشکار گشته است که اين جنگ از خارج تحريک گشته و در سوريه و عليه اين کشور صورت می گيرد

 و پس از او نيز »يالرديوآخيم گ«اسناد بسياری نيز برای آن وجود داشته و بارھا نيز عرضه گشته اند، از جمله توسط 

دست آمده اند که نشان می دھند غرب و کشورھای عربی متحدش در سوريه دخالت نموده و نفراتی را ه داليل ديگری ب

  . سوريه مدت ھاست به وقوع پيوسته است»افغانی شدن«اين است که می توان گفت بيم . برای جنگ بدانجا می فرستند

 منتشر نمود عبارت ٢٠١٣ جنوری ٣١ در گزارشی که در »ستراتفور«وصی  از خبرگزاری خص»ستيوارتکوت سِ «

 و ليبيابه نظر او خالف .  عواقب اين حمله فکر می کندۀاو در بار. کار برده را ب»  نيروھای خارجی به سوريهۀحمل«

.  ستقيم حمله نموده استطور غير مه  غرب با استفاده از ھمکاراِن عرب خود، اين بار راه ميانه ای را برگزيده و ب،مالی

 به شورشيان ئی، ترکيه، عربستان سعودی، قطر و ممالک اروپاامريکا مانند ئیبيش از يک سال است که کشورھا«

وی می افزايد اين کمک ھا شامل اند بر کمک ھای انساندوستانه، اغذيه، خدمات پزشکی . »سوری کمک می رسانند

طوری که تحقيقات در مورد تسليحاتی که ه ب.  ضد گلولهۀراديو و جليقجويان و تجھيزات نظامی مانند ھبرای پنا
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 که به دستش رسيده اند نشان داده است، شورشيان فقط از ئی نيز در ويديوھا»ستيوارت«برند که  کار میه شورشيان ب

کار می برند از  ه تسليحاتی که آنھا بۀاز جمل.  استفاده نمی کنند،دست آورده انده تسليحاتی که از ارتش سوريه ب

ريشی و نارنجک ھای ساخت سويس که با پول کشورھای عربی تھيه شده اند تدست آنھا رسيده، تفنگ ھای اه ی بسکروا

  .تنوع و تراکم تسليحات مزبور نشانگر اين است که نمی تواند اتفاقی به دست آنھا رسيده باشد. می باشند

وريه می شود به سطح حمايت از مجاھدين در افغانستان در مقابله با  دخالتی که در س»ستراتفور«در نظر تحليل گران 

 آموزش نظامی و توسط دستگاه جاسوسی صورت ۀ که می شوند نه فقط در زمينئیکمک ھا. ارتش شوروی رسيده است

ريه اين نيز جالب است که در سو«.  نيز می باشد، جنگ افزاری که مبدأ آن ھای روشن استۀمی گيرند بلکه در زمين

ی نظير ترکيه، ئکه با قدرت ھای منطقه »  دو تا از مھم ترين پشتيبانان واشنگتن و رياض می باشند،مانند افغانستان

 ار »جبھة النور« گروه ھای جھادی مانند افغانستاناينجا نيز مانند .  عربی ھمکاری دارندۀاردن، قطر و ممالک متحد

به ھمين جھت آنھا به لحاظ افراطی شدنشان در طول . افت می نمايندجانب عربستان سعودی، قطر و امارات کمک دري

  .»قدرتی ھستند که در آينده بايد روی آنھا حساب کرد«زمان 

  

  ريگان و مجاھدان

 می جنگيدند، به نفع امريکا که در عراق عليه نيروھای »جبھة النور«حمايت شدن جھاديون در سوريه، از جمله گروه 

انتظار عربستان اين است که به کمک آنھا نفوذ ايران در منطقه شکسته :  می افزايد»ستوارت« .عربستان سعودی است

به موازات آن دربار سعودی با اين کار نشان می دھد که انتقاداتی که از . شده و رژيمی سنّی در سوريه بر سر کار آيد

 بوده و به مسلمانان در مبارزاتی که می کنند داخل به آن کشور می شود که بسيار غربزده و دنيوی گشته است، اشتباه

 سعودی ھا از موقعيت استفاده کرده و افراطيون خود را »ستراتفور«عالوه بر آن به نظر تحليل گران . ياری می رساند

ياد و با توجه به شمار زياد بيکاران و افراد دارای وقت ز«. » کشته شوندآنجا بجنگند و احتماالً «به سوريه می فرستند تا 

جوانان راديکال، جھاد در سوريه نقش سوپاپ اطمينان را دارد، ھمانگونه که در عراق، چچن، بوزنين، و افغانستان نيز 

 سعودی ھا برای »ستراتفور«اما سعودی ھا فقط جوانان ناآراِم خود را بسيج نمی کنند، بلکه طبق اطالعات . »داشت

جوانان . استفاده از جوانان يمنی و آموزش آنھا در کمپ ھای نظامی ترکيه و ارسال آنھا به سوريه نيز اقدام می نمايند

  . و بازگشت بورس تحصيلی دريافت می نمايندنيمنی برای رفتن به سوريه مشکلی نداشته و در صورت زنده ماند

زيرا جھاديوِن زنده مانده، در آينده ھسته ای . عودی ھا اعالم خطر می نمايندکتيک داروينيستی س نسبت به ت»ستوارت«

زيرا بازماندگان جھادی .  با آنھا مواجه خواھند گشت،در داخل کشوِر خود نظامی را تشکيل خوھند داد که سعودی ھا

رای ثبات در سوريه  نشان داد ب١٩٩٢ھمانگونه که پس از جنگ در افغانستان و عقب نشينی قوای شوروی در سال 
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 است که جھاديون نه فقط برای درون آن کشور، خطرناک می باشند، بلکه منافع ليبيا ديگر، ۀنمون. مشکل زا خواھند بود

ی گشته اند، ھمانگونه که وقايع مالی و الجزاير نشان ئکشورھای مجاور را نيز تھديد نموده و تبديل به مشکلی منطقه 

ثيرات مشابه طوالنی مدت و گسترده ای را می توان أدر صورت حمله به سوريه ت «»تستيوار«به نظر . داده است

  .»انتظار داشت

فھدبن «که سفير عربستان سعودی در اردن   مطلبی بود حاکی از اين٢٠١٣ بروری ف۶در سايت انگليسی پراودا در 

نفرات سعودی در سوريه عليه اسد می د نموده بود که ئي تأ»الحيات« ۀ در مصاحبه ای با روزنام»عبدالمحسن الزيد

او فقط اين را گفته بود که . يزی به آن رونامه نگفته بودچ ديپلمات مزبور چنين ،ولی مطابق اطالعات نويسنده. جنگند

 ٣الحيات، : مأخذ. ( سعودی در سوريه زندگی کرده و تعداد اندکی از آنھا دستگير شده اند٢۵٠٠در زمان حاضر 

 مجرم را که به خاطر قاچاق ١٠٠ اطالعاتی در دست است که عربستان سعودی ٢٠١٢مبر  از دساما). ٢٠١٣بروریف

مواد مخدر، قتل يا تجاوز به عنف محکوم به مرگ شده بوده اند آزاد نموده و به سوريه فرستاده است تا در آنجا به 

  . است در وبسايت خود به اين موضوع پرداخته»کريستف لھمن«. دستجات مسلح بپيوندند

  

 چدر مار.  ارسال جنگ افزار از جانب عربستان سعودی به شورشياِن سوريه مدت ھاست گزارش می شودۀدر بار

 عربی، عربستان سعودی از ۀ يکی از ديپلمات ھای برجستۀگفته  گزارش کرد که ب»دی ولت«لمانی ا ۀ روزنام٢٠١٢

 خبرگزاری فارس نيوز گزارش ٢٠١٢مبر در دس.  بودای نظامی ارسال داشتهطريق اردن به ارتش آزاد سوريه کاالھ

  .نمود که عربستان سعودی از طريق عراق مھمات و تسليحات نظامی به سوريه می رساند

سلمان بن «اين را که دربار سعودی در جنگ عليه سوريه و در سوريه دخالت دارد، وليعھد و وزير جنگ اين کشور 

وی به نمايندگی از . د نمودئي در قاھره تأ٢٠١٣ بوری ف۶ ھای اسالمی در  در کنفرانس سازمان ھمکاری»عبدالعزيز

ر نظام در سوريه با استفاده از کليه يي بين الملل و از شورای امنيت سازمان ملل خواھان تغۀ از جامع»سلطان عبدهللا«

تورکی «استفاده شود شاھزاده اين را که عالوه بر آنچه تا کنون شده از چه امکانات ديگری بايد . امکانات موجود گشت

موشک ھای ضد تانک، «:  اظھار نمود٢٠١٣ جنوری در ». ِزد. اِی.اِف« ۀ به خبرنگار روزنام»الفيصل السعود

» نيکان« سعودی که جھاديون سوريه را ۀھمين شاھزاد. »موشک ھای زمين به ھوا و تسليحات مقابله با بمب افکن

 رئيس مھم ترين سازمان جاسوسی برون مرزی عربستان بوده و در مسلح ٢٠٠١ تا ١٩٧٧ارزيابی می کند، از سال 

  .نمودن مجاھدين افغانستان نقش اساسی را بر عھده داشته است

در اين باره .  صورت نمی گيرندامريکاويژه ه  غرب، بۀن کنندييتمامی آنچه تا کنون گفته شد بدون حمايت کشورھای تع

 در گزارشی به نقل از ٢٠١٢ جوالی در »ھاآرتص« اسرائيلی ۀکه روزنام یبه طور. نيز بارھا گزارش شده است

 که گفته می شود مبانی نظام آتی سوريه را طرح ريزی کرده است، »بندربن سلطان«شاھزاده » سوگلی سازمان سيا«

ھدفی . » شود ھماھنگ میامريکا ۀسياست عربستان سعودی در ارتباط با سوريه به دقت با اياالت متحد«: چنين نوشته

را که با اين کار  اين دو کشور ھمانند اسرائيل دنبال می کنند جدا نمودن ايران از مھم ترين پايگاه عربی آن کشور و 

  .تضعيف تسليحات حزب هللا می باشد
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ھان آيا شما خوا«:  انگليسی تلگراف اخطار کرده بودۀ در مصاحبه ای با روزنام٢٠١١بر وند که اسد در اکتفته نمانا گ

اخطارھای او نسبت به پيامدھای حمله به »  و آيا شما خواھان ده افعانستان ديگر ھستيد؟- ھستيد؟ ی ديگرناتافغانس

  .سوريه مطابق معمول به تھديد از جانب وی ارزيابی شد
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