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The war against Syria:  Both sides  go to  plan “B”                                                                      
سوریه   رژیم دریاالت متحده امریکا بخاطر تغیر ا بادرنظر گرفتن شکست کامل سیاست  

ده امریکا از دوراه  یک راه تا ایاالت متح وقت آن رسیده است  –وسرنگونی بشر االسد 

میخواهد رعقب میز به مذاکره بنشیند  ویا اینکه یخواهد دوآن اینکه آیا م  خاب نمایدر ا انت

                                                                                                                                                                                                    . پاین سقوط نما ید  هدوبرابر ب

تالش  ابتددر ودیگران امریکا  متحده ایاالت  خارجهوزیر امور( kerry)کیری ظاهرا      

شکست    نمودند تابه مذاکره بپردازند ولی پنتاگون تصمیم  خاینانه ای د یگری را بخا طر

گرفت ونیروهای نظامی سوریه را درتحت بمباردمان  ( بشکل غیرقانونی)شرایط مذاکرت

ر ا به  خود یل  تما و  ت سا درنقطه ای رسید که احسا( kerry)یکه کیری  قرار داد تا جا

دیگر قدرت  مذاکره  مذاکره زیر پا گذارد وتسلیم فیصله  پنتاگون گردد چونکه  او درخود

لذا اقای کیری کسی فرصت ویا موقع آنرا نمیدهد که به مذاکره دوام دهد او ویا به یدرا ند 

ناگذیر به پنتاگون وبه تصمیم  پنتاگون سر اطاعت گذ ا شت  وبه  این  صورت دو برابر 

به روسیه گوشزد می نماید  ویا   امریکا  متحده  ایاالت  اکنون. مواجهه به سقوط گردید 

دوام دهد   ( Aleppo)  الیپو  در   خود  هوایی  روسیه  به حمالتهشدار میدهد  که اگر 



صورت ایاالت متحده امریکا  حاضر نیست  که مذاکرات بین آنها از سر گرفته شود  درآن

یرش  وپذ  که این خود یک تهدید عجیب  با توجه به اینکه  امریکا بوضوح قادر به تحمل

وروس ها   .مذاکره  بدهد  وع شرایط  تن بهگفتگو نیست  ونمیخواهد با مساعد شدن هرن

آنها   بین  را برای آنکه  اکنون به این نتیجه رسیده اند  که امریکایی ها هیچ نوع  شرایط

بل پیشبینی  درمورد قا  مذاکره صورت گیرد نمی پذیرند  روشن گردید که واکنش روسیه

نمود  که   اعتراف  وزیر خارجه فدراتیف روسیه ( Lovrov)بود چنانچه  اقای الوروف 

                                                       . رد یگجدی ب بخاطردوام مذاکره ان امریکایی خودرانمیتواند همکاراو حتی 

پس درصورتیکه هردوطرف  مذاکره کننده  به ستوه آمده اند ویا ازوضع موجود :خوب  

بعدا  چه واقع خواهدشد؟                                                                               خسته شده اند

اگاهان سیاسی با درک ازوضع موجود به این باوراند که ایاالت متحده امریکا ممکن        

ل  ارسا  به  داعش  (TOWs andjavelins)و ( MANPADs) سالح های بیشتر بشمول

                                                                                                    .ید  که تاثیرآن حاشیوی خواهدبودنما

 

 

 امریکایی (TOWs,andjavelins)نک  نوع موشک های هدایت شونده ضد تا         

 متر  پرواز  از گزند( 0333)ارتفاع  چونکه هواپیماهای جنگی بال دار روسی به         

امریکایی درامان میماند ومانع پرواز این نوع هواپیماها نمیگردد (MANPADs) وضربه 



  این هواپیماها ی جنگی  که اکنون   گفت نیت پرواز  میتوان  وبادرنظرداشت همین مصو

اما هلیکوپترهای سوریه  میباشد   نی قدرت  شلیک برای مهیا کننده اصلی  پیشتیاروسیه 

درامن نمیباشند  ولی  باآنهم  تا ( MANPADs)جنگی روسیه  از همجوم وحمله موشک 

 بادرنظرداشت سه فکتور  ( MANPADs)هنوز درمقابل چند ین هجوم وپرتاب این منپادها

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                               امریکایی (MANPADs)نه  راکتهای سرشا                             

 03)موشک با حد اکثر ُبرد (  Ka-52)و( MI28s)سالح وتکتیک ، عمده  اعم از رسایی

ری  ازخود مقاومت نشان وبا استفاده از یک نوع چرخش وصفی  درهنگام درگی(کیلومتر

آید  وهدف  ضربه نمودن باالی هدف  به پرواز میداده اند که درآن یک هلیکوپتر بخاطر

ودرجای آن هلیکوپتر دیگربه عملیات  میگردد بر  محل از  وبعدا  را درتحت آتش میگیرد 

یکدیگر خودرا حفاظت   وبه این ترتیب هلیکوپترهای درهنگام  عملیات می پردازدمشابه 

هدف   که   است  مشکل  ( MANPADs)  از منپادهاحساس خطربا ارآن مینمایند  ودرغی

االتر  روسیه بیشتر درمعرض خطر  باما هلیکوپترهای ترانسپورتی  -ردآتش قرارگیتحت 

اگر ایاالت متحده امریکا  :امریکایی میباشد بنابراین بلی (  MANPADs )توسط منپادهای

به سوریه  ار خود  (MANPADs)  از منپادهای  سیل  سوریه  موجود  مه شنایدر این نما

بفرستد وبه اختیار مخالفین دولت سوریه بگذارد  درآنصورت  برای هواپیماهای  سوریه  

ترانسپورتی روسیه  خطرات جدی را درپی خواهد داشت  یعنی موانعی   وهلیکوپترهای

خواهد آورد   بوجود   چندی را درهنگام  عملیات های  جنگی ضد مخالفین دولت سوریه

اما این کافی نخواهد بود  که بطور قابل توجهی  عملیات های جنگی روسیه  وسوریه را  



                                                                                             . تحت تاثیر قراردهد 

روسیه میتواند که بیشتر   :وسیه درجنگ  بمراتب متنوعتر  استگزینه تشد ید وتفوق ر   

نمیتواند این امریکایی ( TOW) نکا های  ضد تراکت انداز)  «T-90»تانک های نوع 

های   بویژه راکت اندازهای مدرن جند گانه وسیستم) توپخانه  (نک ها را ازبین ببرد  تا

                              .                                          خودرا به سوریه ارسال نماید («TOS-1»شعله افگن  سنگین تر مانند 

ر سنگین  بسیاکه حمالت هوایی یی روسیه میتوانند  نیروهای هوایی وفضاازسوی دیگر   

 (thermobaric)رم فشاری گ بمب های خوشه ای  ومهماتر بردن  با بکاید تررا  وشد

روسیه میتواند که چندین  گردان وبطلیون های  نیروهای تازه ودرنهایت امر  بکار اندازد

به سوریه   دم زمینی  خودرا که از هرنقطه نظر نیروهای  سریع ضربتی  وماهر اند نیز

که نیروهای  خواهند ینم  آنست که مردم روسیهمشکلی که دراین زمینه دارد  ولی بفرستد

                                                                                  ولی آنچه که دراینجا  نظامی شان به پیمانه هرچه گسترده تر در جنگ سوریه درگیرشوند

                                                                                                                           
                                                                     روسی  (Thermobaric)سالح گرما فشاری                   

کمبود و  وبویژه نیروهای جنگی حزب هللا لبنان   که ایرانیان قابل یادآوری است  اینست 

خالیگاه نیروها وارتش سوریه را که به شکل از اشکال معروض به شکست و اضمحالل 

گردیده پر نموده اند یعنی که جاگزین  نیروهای سوریه درمقا بل  مخا لفین دولت  سوریه 

نمی آید  که اگر روس واز سوی دیگر  برای روس ها  غیر ممکن به نظر  -گردیده اند  

به   با داشتن تکیتیک های مدرن ضربیتی  خودرا نیروهای مسلحها بخواهند میتوانند که 

ارسال نمایند وبعد از انجام وظیفه از آنجا  آنها را   خط مقدم جنگ در صورت ضرورت

فرا خوانند یعنی بکاربرد وارد کردن ضربه وعقب نشینی هدف ازبکاربرداین استراتیژی 

دراصل  حمایت ازمردم سوریه درمبارزه  با قدرت شلیک دشمن میباشد  ودرعین زمان 

کست نیروهای داعش خواهد به آرامی وبا اطمینان کامل  تتدریجا   باعث خونریزی  وش

                                                                   . شد  یعنی در واقع  به همان ستراتیژی  قبل از  آتش بس 

آتش بس  به   ؟ موافقه روسیه به پس روسیه چرا در وهله اول  با آتش بس موافقت کرد

خراب  بهتر ازیک جنگ خوب است ،  چونکه این باور ودلیل  که یک آتش بس طوالنی 

مواجهه  روسیه تالش بخرچ میدهد که به  تشد ید و مخا لفت جدی  رویا روی  با امریکا 

مین ویا درکنار اونیست  من کامال  مط روسیه این رامیداند که زمان به نفع چونکه نگردد 

جنگی خود ادامه دهد  ام  که ارتش روسیه ترجیح میدهد که بدون آتش بس به فعالت های 

درتالش خوب   نیز  به همان اندازه که آنها   مطمین هستم  ن اندازه ومن همچنان به هما



نیز   اند  که از آتش بس بیرون آیند وببینند  این تضاد یک تضاد قدیمی است  وغربی ها 

بوده    همین اکنون  درانتظار  نتایج اند  درحالیکه روس ها  همیشه در صدد  کسب زمان

پخته   وبه بسیا ر آرامی  به حرکت  می افتند یا به عباره  ساده  دیگ روس ها  دیر بعد 

ین یا شنوندگان غرب گوش به انتظار عمبادرنظرداشت همین اصل است که مستمیشود   و

نب  جا کرملین  که درتحت  نظر پوتین رقم میخورد میباشند   آنچنانیکه نتایج حاصله از 

ناامید کننده   وتقریبا   فاقد  هد ف بوده  یا میتوان گفت که «  مردد»یا « موخر»کرملین  

به نظر میرسد که این نگرش سرشتا  در روسیه   به یک  پرابلم  عزم واراده خسته کنندهبا

پرابلمی که عمیقا  به رهبران ایاالت متحده امریکا نشان داده  –درآمده ویا تبدیل شده است 

است  بلکه احتماال  وحشت زده است  « مردد»ن اینکه روسیه نه تنها که درموردشود وآمی

ایاالت متحده   برای  توسط روسیه «  نمایش قدرت»واز یک راه انحرافی  دیگر  فقدان 

 همیشه   من  –ید  شاره  مینما نیکه روسیه ا آنچنا امریکا  خطراتی چندی را درپی دارد 

ن نرم  ربردن  زبا با بکا غرب را  امیکه واکنش نرم دیپلوماتیکمیشوم هنگ شگفت زده 

وآن اینکه امریکا یی ها یپلوماتیک که توسط دیپلومات های روسی بکار میرود می بینم  د

کامال  )اشکارا   پوتین  را به هیتلر مقا یسه  مینما یند   وتقاضا ی   منطقه  پرواز ممنوع  

ته یخواهند  ولی روسیه درواکنش به این گفته ها وخواسرا برفراز سوریه  م« غیرقانونی

دوست  « جان کیری»بازهم  خارجه ایاالت متحده امریکا راهای امریکایی ها وزیر امور

واز بکاربرد هرنوع حرف زشت وتحریک کننده امتناع میورزند  خود تلقی نمودهوهمکار

بین آنها دوام داشته   رهککه مذا  آن اند  درپی یعنی زبان نرم دیپلوماتیک رابکارمیبرند و

حرف های به زبان نرم دیپلوماتیک   امریکایی ها  وقتی کهباشد نه  آنکه  متوقف گردد  

لذا   است  ضعیف  آنها   مقابل  در  روسیه که    یشند چنین می اند   روسیه را میشنوند

یشتر وارد مینمایند بادرنظرداشت همین اصل این امریکایی ها اند که باالی روسیه فشار ب

دیگر  بازهم   ویا دالیل  ومیخواهند که روس هارا بیشتر تهدید کنند حالنکه  به این دلیل

همین دو قد رت  یعنی روسیه وایاالت متحده امریکا ناگذیرا  درمسیر برخورد باهم قرار 

                                                                                                                             .میگیرند

ویا درک نمایند که پالیسی   بفهمند  امریکا متحده   ایاالت  جنگی ماهران  هنگا میکه     

یی نیفتد   کارامیخواهند   آنها    که  آنچه  سوریه در  آنها( MANPADs)منپادهای  ارسال

نداشته باشد در آنوقت  است که اخر ین کارت با زی خودرا که عبارت از وردی  ستا ود

ایجا د منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه ا ست برخ خواهند کشید ویا با این کارت خود 

              .                                                                                              بازی خواهند کرد 

خبر خوب اینست  که در بدل  آن قضاوت جنرال های  بادرنظرداشت  تذکرات فوق       

ایاالت متحده امریکا دراین راستا به آنها این درک وفهم راخواهد داد  که اینگونه حرکات 

وخبر بد  اینکه   .تفتین آمیز  از جانب ایاالت متحده امریکا  بمفهوم جنگ با روسیه است 

چنین به نظرمیرسد که گویا  نومحافظه  کاران  ایاالت  متحده  امریکا مگرم  شاید مرده 



 رویداد چنین  وقوع    امکانهمانطور نباشد که  هستند ازآنچه  که   باشند ویا درمجموع

کنیم   متصور نبا شد لذا ما باید هرچه دقیقتر  آنچه که مستلزم است باید به موضوع نگاه

                                                                .                                                                                                                            ضاع باشیم ویا مترصد او

حمیل نمودن  ایجاد  منطقه راه وروش حکم دکترین ایاالت متحده امریکا  مبنی بر  ت      

ساده و خوش آیند خواهد باشد  وآن راز سوریه برای امریکا های بسیارپرواز ممنوع بر ف

با دست آزاد بتوانند  درهمکاری با نیروهای  اینکه نیروهای هوایی  ایاالت متحده امریکا 

نیروها یی    دریایی  خود  با حمالت موشک های کروز وبمباران مسلسل   قدرت د فاعی

ید  چونکه همه  ن نما بخاک یکسا ورهوایی وقابلیت کنترول  فرماندهی دشمن را تاروما 

رادر  نقش  ضدر سنگین   حمالت  میدانیم که درصورت موجودیت منطقه پرواز ممنوع 

نس پیروزی  واین همان زمانی است  که امریکا یی ها  هرگونه شاکلیدی را بازی میکند 

 میشود  میسر  برای شانوهمچنان  فرصتی  ست می آورند کی خودرا بدشگفت اور تکتی

( Run ways) رنوی ها  ببرند ،    ازبین  ن درهنګام فرود آمدهواپیما های دشمن را  که

   ی جنگی دشمن را کامال  تخریب وبخاک یکسان نمایندات مواد سوخت هواپیماه سیسا وتا

روز طول ( ده)ساعت تا (  84)به مدت زمان بین که بدین سان  این مرحله اول  میتواند 

مرحله   دارد  در  فاعی دشمن  بستگی گی بقای شبکه د کشد  وبازهم  این زمان به پیچید

هوا  دوم  که معموال  شامل جنگ های هوا درهوا خواهد بود  فضای هوایی وگشت زنی

درمجموع بعد از آنکه  شبکه  -کنرول خواهد شد (Awacs)پیماها توسط هواپیمای اواکس

دفاع هوایی  دشمن تخریب گردید آنوقت است  که برتری  نیروهای هوایی ایاالت متحده 

امریکا میسر میشود ومیتوانند که این نیروهای هوایی  امریکا   تمام  تا سیسا ت  هوایی 

                                                 .              وزمینی  دشمن را  ازبین برده ود شمن را به  تسلیمی وادارد 

                   ؟ این سناریو ایده ال درسوریه با رویا روی مشکالت چندی ممکن قابل اجرا خواهدبود

دارد که ایالت متحده وجود( s400- s300)درسوریه تنها سیستمهای چندی از  :یکم

 بخصوص دربه نبردوعملیات نپرداخته است کنون در مقابل  این سیسم   تاامریکا هرگز 

افزون برآن روسیه  رادرهای  با برد بسیار  ،نسخه روسی این سیستم نوع نیرومند  برابر

طوالنی  دراختیار خود دارد  که ایاالت متحده امریکا با وجود سالح های تکتیکی شگفت 

یت آنها شود  اخرین  نع فعال ویا ما یستد  آور خود  نمیتواند این رادرها را از فعالیت باز ا

ست  را نیز بدی  الکترونیکی قدرتمندی روسیه  سیستم  جنگنده هااما نه کمتر وآن اینکه 

سیستم  های   کلیدی  اعم  از کنترول   تمام   آن  دنربر د با بکا دارد  که به احتمال زیا

.                    مرج مبتال میسازدفرماندهی وسیستم اطالعاتی ایاالت متحده امریکا را فلج و به هرج و

سلیب کالس  و ( Khmeimim)  میم و کیهمیا  (s400)  و   (s300) سیستم   این : دوم 

(slaves class  ) و کوزنیتسوب(kuznetsov class)جا بجا  که درپایگاه سواحل سوریه

اند  روسیه تا بع شدهعمدتا  بشکل قا نونی در خاک  اند به این مفهوم است که این وسایل 



 .که درعین زمان  ارتباطات اطالعای روسیه را نیز تامین مینمایند . د نموقیعت دارویا 

                                                                         ساخت روسیه  (Khmeimim)کیهمیا میم   ی نوع یماپ هوا              

باالی این پایگاه   که  بخواهند حیانا   شند وا بابه اندازه کافی دیوانه  لذا اگر امریکایی ها 

روسیه   های  انداخت   هجوم  را برای  یند  درآنصورت  راه مله نمازند ویا ح هوایی بتا

                                                                                             .با ز میسا زند یی خود  باالی کل  نیروهای دریا

                                                                          

         ساخت روسیه( SU -30SM)هواپیمایی جنگی نوع                      

                                                                                                
                                                                        ساخت روسیه( SU-30)نوع  جنگی هواپیمای                              

خودرا   (SU-30)و( SU-30SM)  جنگی نوع روسیه  تعداد کمی از هواپیماهای :سوم 

هواپیما ودرپهلوی آن همچنان شمار کمی از سوریه ارسال ودرآنجا مستقر ساخته است به

جنگند به سوریه فرستاده است  بهرصورت این هواپیماها   های اش را که  هوا درهوا می



ایاالت متحده امریکا برتری دارد به استثنای هوا پیمای نسبت به همه هواپیماهای جنگی 

ل نماید ولی   پرابلم در  یما یی که میتواند هواپیماهای روسیه را پا امریکا( F-22A)نوع 

                                       .عملیات های این نوع هواپیمای امریکا یی هما نا مصا رف ویا هزینه گذاف پولی میباشد

 

                                                                                               
  ساخت روسیه( MIG-31)هواپیمای جنگی نوع                              

    

                                                                       
                                        ساخت روسیه( BMS-31)هواپیمای جنگی نوع                                   

متحده  یمای اواکس تړسط نیروهای هوایی ایاالتپهوا استفاده ویا بابکاربردن:  چهارم  

به امریکا  موشک متعلق  که روس ها  به مقابل اواکس  هواپیمای   با این احتمال امریکا

اندازند   ر بکا  ممکن را  (س زمین ویا چه درمقیاس هوا  چه درمقیا) طوالنی یارسهای ب

احتمال نیز  غیرممکن نیست   که روسیه   زد  واین پیچیده میسا موضوع را کمی مغلق و

حفاظت ونگهداری  و سا زدن ابج جا   موشک های ضد  اواکس را درحریم  هوایی ایران

نسپارد تا درهرگونه (  BMS-31)و( MIG-31)جنگینده های نوع دوش به آنرا مصونیت

                                                                                 . شرایط  توان آنرا داشته باشد که هد ف را تحت  آتش قراردهد

به ایجاد پایگاه برای نیروهای  قادر  حتی اگر ایاالت متحده امریکا به نحو ازآنحا :پنجم

مقابل  روسیه در زهم  درآنصورت با  فوق العاده هوایی خود درداخل قلمرو سوریه گردد

                                                                                                           :که عبارت اند از  ست دارد درد یل را سه گزینشی  ذ



( TO-MS95)توسط براه اندازی  از سکوهای دریایی ) موشک های کروزبکاربرد   -1

                                                                                                                   . بمب افگن 

.                                          از روسیه ویا ازایران (  SU-35)و( SU-39)بی  نوع  از هواپیماهای گروه اعتصا -2

(.                                                                  Tu-M322)و( TU-160)ازبمب افگن های مافوق صوت دوربرد  -0

 ل ساآن کشوراز ِا یینیروهای هوده امریکا ازآنجایکه متح برای ایاالت کهامرمیتواند این 

مشکل  یده اند بل حمالت این نوع هواپیماهای روسی آموزش ندا درمقبه اینسو(   0943)

                                                                                                                            خلق نماید 

توسط رواز ممنوع در سوریه پحتی بایک تحمل موفقیت آمیز   ناشی از منطقه   : ششم

ایاالت متحده امریکا بغرض  کمی  متوقف ساختن  عملیت های هوایی وحمالت  توپخانه 

یک کمی مشکل برای هواپیماهای با ل دار روسی در تعین هدف ) وهلیکوپترهای روسی

ا درارتفاعات پاین تر  خود نیروهای هوایی ویا شکار آنه( هنگام یورش بوجود می آورد 

و نیروهای دریایی ایاالت متحده امریکا را معروض به خطر میسا زد واین  خود موجب 

                                                                                    تقویت نیروهای دفا عی روسیه میگردد

 نیست( Bosnia)وسوریه هم بوسنیا   نیست( 0990)روزسال ام اخرین ولی نه کم:هفتم

وروسیه نیز   وازجانبی اروپایی ها نیز  دگر تحمل آن را ندارند  که علیه سوریه  بجنگند 

بادرنظرداشت همین اصل  بی خیال است  بنابراین  برخی از رهبران اروپایی  قطعا  به 

هند سام  نشان د ووفاداری خودرا  به عماز هواپیماهای خود  که بخواهند  ارسال حد اقل 

ورژیم   اراده ندارند  )  «F-16»هالند  وشاید هم هواپیماهای دست دوم پولیند ،جرمنی ،)

مداخله نظامی    هیچ عالقمند«  فرانسه ، انگلستان  ، ایتایا وغیره » دولت های مهم ها یا 

برای  ها  که  یک مشکل نظامیغیر قانونی  نمی باشند که این خود نه تنخطرناک وکامال  

سیی برای ایاالت متحده  ر آن مشکل بزرگ سیا درکنا  شد بلکه ایاالت متحده امریکا میبا

                                                                                     .میتواند باشد  نیز امریکا

تذکرات  من میتوانم به ساد گی بعرض برسانم   بطور فشرده  بادرنظرداشت  این همه      

رداری  ازمزایایی چندی  وآن اینکه  اگر امریکایی ها ومتحدان آنها در بسا موارد با برخو

نسبت به روس ها سالح های زیاد داشته باشند  این حد اقل کیفی درتما م سطوح از لحاظ 

 سوریه  برفراز( ال غیرقانونیکام)برتری کیفی برای روسها با تحمل منطقه پروازممنوع 

بلی احتماال   الکن  با هزینه بسیار قابل توجه  –موضوع کامال  مخاطره آمیزی خواهد بود 

ه وقرارگرفتن درمعرض خطر بسیار واقعی ازیک جنگ کامال عیار باروسیه  همانطوریک

منطقه  تحت هجوم شد ید دروسط ایناگر سوریه درام  که من بارها ازآن یا دآوری کرده 

از لبه ای بیرونی   ید ست که با روسیه ا  مسولیتین اقرارگیرد   فرماندهی مرکزی ناتو

که بخاطر انجام  گذارد  پا یا نی  نقطه ای  ست داشته ای خود به این هجوم با قدرت درد

به دهها هواپیماهای جنگی خود  داخل میدان مبارزه گردد که طبعا  این وظیفه روسیه باید 



به صدها هواپیماهای  یی ها درمقابله با  ورود هواپیماهای روسیه درصحن جنگ امریکا

ها ییبرای امریکاا  که طبعهای روسیه به پروازدرخواهد آوردکامی عملیات انخودرا بخاطر

سوال اساسی بنا براین الی هزینه هنگفت راایجاب میکند که به مصرف برسانند ماز نظر

ر رشوند  وحاض بکا  ها  میتوانند  به انجام این کار  دستکه آیا امریکا یی دراینجا است 

.                                                                                                      شوند به تقبل مصارف گزاف 

یل شود که دراینجا  به تشریح موارد ذ درخوراهمیت  پنداشته می ازنقطه نظر سیا سی    

                                                                                                                                                   :مکررا  پرداخته شود 

غیر قانونی است ودراین  حضورنیروهای نظامی ایاالت متحده امریکادرسوریه کامال   -1

.                                                  مورد هیچ یک مجوز از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در دست نیست 

هر ویا همه عملیات های نظامی  که  ازطرف  نیروهای ارتش  ایاالت  متحده امریکا  -2

.                                                                               نی میباشددرسوریه صورت میگیرد نیز کامال  غیر قانو

تحمیل ویا خواست ایاالت متحده امریکا  مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز   -3

                                                                                                 .  سوریه  نیز کامال  غیر قانونی  میباشد

درنهایت امردراینجا یک مشکل قابل مالحظه برای ایاالت متحده امریکا مبنی برتحمیل    

و ایجاد منطقه پروازممنوع برفرازسوریه وجودخواهد داشت  و آن اینکه  برای انجام این 

وت سهمگیری صدها هواپیما های ماموریت وعملیاتهای بسیا رزیاد دیگربابکاربردوضر

جنگی آنچکه  ایاالت متحده میخواهد به هدف خود نایل آید دیده میشود من بادرنظرداشت 

یکنم  که همین اصل دراینجا بطور ساده  وبی تکلف  بعرض میرسانم  وآن اینکه گمان نم

اپیماهای بدهد که هوه ایاالت متحده امریکااین مجوزراباقای اردوغان ریس جمهورترکیه 

بغرض انجام ماموریت ها ترکیه ( incirlik)ایاالت متحده امریکاازمیدان هوایی اینجرلیک

ا  بغرض هوایی خودر هایخواهدداد تامیدانبها  تالش بخرچ مشاوعراق نیز.به پروازدرآید

متحده   ایاالت  هوایی  نیروهای   میکه هنگا  بخصوص  هدقرارند  کسیاستفاد دراختیار

حد امریکا پس دراینصورت کشورهای مت. وسیه درمقابل همد یگر قرار گیرند امریکا ور

به ا ید  میدان  های  هوایی  خود را که باعم ازاسرایل  ،  اردن   وعربستا ن  سعودی   

که اما چیزیکه  در اینجا بمالحظه  میرسد  اینست ند بگذار  اختیارنیروهای هوایی امریکا

که   نیست  مجهز  ی  ضروریی مذ کور  آنقدر با  وسا یلامیدان های هوایی این کشوره

وازجانبی  هم   شد  امریکا با  ی پرواز هواپیماهای ایاالت متحده یها جواب گوی نیازمند

امریکا   متحده  نمیخواهد که درمقابل روسیه  از ماموریت ایاالت وهمچنان مصر اسرایل

ازنظر تجهیزات  صریحا  حما یت نماید واز سوی دیگراگرمیدان هوایی عربستان سعودی 

   عملیات های  نع  ما   فاصله   عدبُ   اینست  که   مشکل امریکا  همه جا نبه مجهز  است

                                            .                                                            نیروها ی هوایی امریکا  میشود

ولی با آنهم هیچ یک ازاین دالیل فوق  مطلقا  نمیتواند مانع خواسته های ایاالت متحده     



اما این برنامه  کامال   قابل مالحظه  وپیچیده به نظر می آید که اگر امریکا  امریکا گردد 

                                                                                                          . در صد د تحقق این برنا مه باشد 

نا شی از تالش ایاالت متحده امریکا مبنی  بر تحمیل وایجاد یک  خطر ابتالء:نتیجه 

منطقه پرواز ممنوع برفراز سوریه درآینده  قا بل پیشبینی بسیا ر واقعی باقی خواهد ماند 

البته اگر  ضربات ُخرد کننده اقای ترومپ باعث مغلوب شدن هیالری کلنتون در نرسیدن 

کلنتون در  انتخابات  ریاست جمهوری امریکا  ولی اگر هیالری.  او به قصر سفید گردد

برنده شود درآنصورت خطر هجوم برسوریه وایجاد منطقه پرواز ممنوع  برفراز سوریه  

قبل از ترک « اوباما»مانطور یکه به احتمال زیاد  اقایهگروازسوی دی بیشتر خواهد شد

که حد اقل )ماید ضربه وارد نفید نمیخواهد که با یک چوب بزرگ بخانه ای زنبورقصرس

نشست    اینکه در قصر سفید که خواهد  ودرنهایت امر بدون درنظر گرفتن( من امیدوارم

صورت  در  که نمود  واقدام به تحمیل  یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه خواهد 

.                           دیده میشود« دکترین پاول»مداخله نظامی  نیاز به اندازه گیری دربرابر  به اصطالح 

« دکترین پاول»بنا براین بیایید  وبیبینید  که چگونه با طرح این سلسله از سواالت          

                                                                                                                        :اندازه گیری میشود 

                                                                                                               آیا منافع امنیتی  تحت تهدید است ؟: سشپر

                                                                                                                   . البته که نه: پاسخ 

                       آیا ما دراینمورد کدام هدف کامال  روشن داریم ؟                                                                                : پرسش

.                                                                                                      نیمه:  پاسخ

وهزینه به ارتباط موضوع بطورکامل درک وپوست کنده تجزیه وتحلیل ایا خطر: پرسش 

                                                              شده است ؟                                                               

.                                                                                                      بلی ، وآنهم بطور بالقوه بسیار باال :   پاسخ

کننده   خسته  یگر  بطور کامل آیا  همه راههای سیاست های غیر خشونت آمیز د: پرسش

شده است ویا باز نیست ؟                                                                                                      

                              .                                                                                   البته که نه :  پاسخ

قبول  برای جلوگیری از گرفتاری های  بی پایان   قابل خروج  استراتیژی   آیا:  پرسش

  وجود دارد ؟                                                                                                                  

                                                                                                          .  البته که نه: پاسخ

                                                                         آیا عواقب اقدامات ما  بطورکامل درنظر گرفته شده است ؟: پرسش

.                                                    بزرگتر وبیشتر از خطر درگیری جنگ جهانی سوم  علیه روسیه بلی، وازهمه :  پاسخ

                آیا این اقدام از طرف مردم امریکا  حمایت میشود ویا پیشتیبانی خواهد شد ؟                                                       : پرسش

.                                                                                                  البته که نه :  سخ پا

آیا برای این اقدام  خود درسطح بین المللی  پیشتیبان  واقعی  بشکل گسترده تر  :   پرسش



                                                                                 داریم ؟                                                 

                                                                                                                        . البته که نه :  پاسخ

ارایه پاسخ ها مطابق به معیار دکترین .با طرح سواالت و  همانطور که ما به راحتی      

ممنوع بر فراز سوریه    پرواز د منطقه  بر ایجا  مبنی  دریافتیم که  اقدامات.دیدیم  پاول 

سفید   اخ وداشتن عقل در ک  نیکه کسی با ذهن ه  لذا  تا زمادمواجهه به شکست  بوکامال  

اکنون ت که که هست ویا  مه بحث وصحبت ها آنچهست  گیرد  این ه در دزمام امور را 

اگر هیالری    که  البته  بویژه  لی میان تهی  ید خا یعنی تهدبوده است باقی خواهد ماند 

نند  مثل میخایل  ورد  وسپس شخص مجنون ودیوانه ما کلتنون به قصر سفید  تشریف بیا

ملی    تیم امنیت یک  با   اهفاع  همر عنوان وزیر درا ب( Michele Flournoy)فلورنوی 

.                                                                                                                را  به وظایفی بگمارد  به جنگ ر وتشنه لبان ها متشکل از جنگ طا

لب فوق را جدا   مطاید رای دهد میخواهیدرانتخابات  به کدام کاندید لذا لطفا  قبل ازآنکه    

                                                                                                         .درنظر گیرد 
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