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  حميد محوی: برگردان و نگارش از

 ٢٠١٧ می ٢٠
  

  جنگ در سوريه ادامه دارد
  اياالت متحده يک بار ديگر نيروھای سوريه را بمباران کرد

  

ارتش دولت سوريه توسط نيروی  گزارش داد که ديروز يک ستون زرھی ٢٠١٧ ی م١٩سايت انترنتی سپوتنيک 

  .ھوائی اتحاديۀ بين المللی به رھبری اياالت متحده بمباران شد

حملۀ جديد اتحاديۀ بين المللی به رھبری اياالت متحده «وزير امور خارجۀ روسيه سرگئی الوروف اعالن کرد که «

ره به جنگ عليه دولت قانونی به ارتش سوريه روشنگر خواست واشنگتن برای ھدايت مجدد گروه تروريستی النص

  ».سوريه است

وزير امور خارجۀ روسيه سرگئی الوروف طی يک مصاحبۀ مطبوعاتی در حاشيۀ گردھمآئی ھيئت وزرا در 

حملۀ اياالت متحده عليه نيروھای دولتی سوريه غيرقانونی و نقض حاکميت ملی «شورای اروپا اعالن کرد که 

 بينيم نظريه ای که روی ضرورت اتحاد ھمۀ نيروھائی تأکيد داشت که واقعاً ما نگران ھستيم زيرا می. سوريه است

و می بينيم که اياالت متحده . عليه تروريستھای داعش و النصره در منطقه مبارزه می کنند، در حال ناپديد شدن است

ھی کند، از جمله گروه می خواھد مخالفان رژيم و برخی افراط گرايان را دوباره عليه دولت قانونی سوريه سازماند

اياالت متحده حمله به سوريه را با اين استدالل توجيه کرد که نيروھای دولتی سوريه اپوزيسيونھائی را که . النصره
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در ھر . مريکا در اتحاديۀ بين المللی به رھبری اياالت متحده ھمکاری می کنند تھديد می کنندابا نيروھای نظامی 

مريکا برای چنين حمله ای تصميم گرفته باشد، غير قانونی و نقض حاکميت ااندھی صورت و به ھر دليلی که فرم

  ».ملی سوريه است

  

 نيروی ھوائی اتحاديۀ بين المللی به رھبری اياالت متحده يک ستون ٢٠١٧ ی م١٨روز پنجشنبه  [:اسپوتنيک 

اين .  مورد حمله قرار دادند در نزديکی مرز عراق و اردنات تنفزرھی از ھواداران بشار اسد را در منطقۀ 

  .کاروان از ديدگاه پنتاگون برای نيروھای اتحاديه تھديد به حساب می آمد

اين . مريکائی، ستون زرھی متشکل از خودروھای زرھی، توپخانه بوده استابه گزارش يکی از نمايندگان اتحاديۀ 

نيروھای اتحاديه فرستاده شده بود پاسخ گروه نظامی به اخطارھائی که به ھدف جلوگيری از نزديک شدن آن به 

  .]نگفته بودند

پرسشی که در اين کارزار می تواند برای ما مطرح شود اين است که پس استقرار اين ھمه سامانه ھای پدافند اس 

 موشک ۵٩به الشعيرات از ) ٢٠١٧ اپريل ٧(در حملۀ پيشين .  در سوريه به چه کار آمده است۴٠٠ و اس ٣٠٠

برخی .  موشک ديگر خبری در دست نيست٣۶ موشک به ھدف اصابت کرده بود و از ٢٣کروز تاماھاک فقط 

ولی ھيچ يک از . تحليل گران گفته بودند که احتماالً موشکھای ايرانی و يا روسی و سوری آنھا را از بين برده اند

نظر می رسد که ھواپيماھا و نيروھای اتحاديۀ بين ه با وجود اين، ب. ده استيد نکرئطرفھا اين حدس و گمان را تأ

 تا امروز از مصونيت خاصی ٢٠١١المللی با وجود غير قانونی بودن حرکاتشان از آغاز جنگ در سال 

 و يک و دو سه و جز اينھا کارناوال ديپلماتيکيھمين امر نشان می دھد که ھمۀ گردھمآئی ھای ژن. برخوردارند

مسخره ای بيش نبوده و اياالت متحده و کشورھای امپرياليست اروپائی ھمچنان در پشتيبانی از تروريستھای متشکل 

پافشاری می کنند و يک ميليمتر از اھداف اوليۀ خودشان فاصله ) اخوان المسلمين(در گروه ھای مختلف اسالمگرا 

لط بر منابع جھان با آلترناتيو ھای جعلی، و پناه گرفتن ايجاد جنگ، تخريب کشورھا، کشتار مردم، تس: نگرفته اند 

سه دين شياد و جنايتکار و قطعاً (پشت نيروھای نظامی و ملتھای از خودبيگانه، نئو نازی، نژاد پرست و خدا پرست 

يمی و و اين ھمه برای حفظ نظم قد. ی برای آنان به وجود آوردهئبه ويژۀ در پناه امنيتی که نيروی ھسته ) ضد بشری

می وبا چنين چشم اندازی، در صورتی که آتش ات. نوين طبقاتی و منافع سرمايه داری به مثابه يگانه شيوۀ ادارۀ جھان

و سالح ھای کشتار جمعی از انواع ديگر و حتا باسالحھای باکتريولوژيک و يا  ھاآرپ ھمۀ جھان را به نفع چند 

چند ميليارد نفر در ھم نکوبد، آيا برای جھان بشريت  آيندۀ بھتر و صد ھزار نفر يا چند ميليون نفر با کشتار جمعی 

  توانيم تصور کنيم ؟  ممکنی می

  حميد محوی: ترجمه و تنظيم و نوشتۀ  

  

  :متن اصلی در اسپوتنيک 

  

  ٢٠١٧ ی م١٩ - گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 

 


