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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 (Dmitriy Minin)-مينين دميتری

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ جون ٢٢

  

 دروزی عامل :سوريه جنگ اسرار

 
 از يکی عنوانه ب کشور جنوب ساکن دروزی ۀمعجا مرموز نقش) ١(سوريه مذھبی -قومی جنگ ۀآشفت رنگتخته در

 جنوب اشغال بر داير ).م .امريکا امپرياليزم جنگ وزارت( پنتاگون طرح شکست .است مانده باقی اسرار ترينپنھان

 داده توضيح دروزی عامل ستراتيژيک اھميت گرفتن کمدست با زيادی حد تا "سوريه آزاد ارتش" کمک به سوريه

  .شودمی

 
 دروزی ۀستار
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 زمان مروز به گری،شيعه افراطی ۀشاخ اين .کندمی مشخص آنھا دين ۀويژ خصلت اول،ۀ درج در را ھادروز ھويت

 آنھا اغلب اما دارند، اذعان اسالم شھادتين به دروزيان چند ھر .است کرده جذب خوده ب را ديگر دين چھار خصوصيات

 آنھا ميان از کسی اگر .دارند اعتقاد روح تناسخ به ھندوھا مانند ھازیدرو ً،مثال .دانندمی غيرمسلمان کلی طوره ب را

 :نبرد معروف ندای ھمان با آنھا .شودمی زاده روح ھمان از جديد دروزی لحظه ھمان در که است اين یامعنه ب بميرد،

 .زنندمی دست حمله به )"!امآماده دوباره تولد و مردن برای من"( "!مادر رحم به"

 به( باستان عھد يوبب آنھا اصلی مقدس و پيامبر .نامندمی "موحدان" را خود و کنندمی تکلم عربی زبان به ھادروزی

 باستانی اديان به منتسب را خود دروزھا يعنی .باشدمی موسی حضرت زن پدر ،)شعيب عربی به ،تروئي عبری

 نگه مخفی را خود مقدس کتاب و )شوند متولد توانندمی فقط ھادروزی( کنندنمی تبليغ را خود دين .دانندمی ابراھيمی

 ھيچ که ھستند باکبی و عالی رزمندگانی .باشندمی سرسخت و خويشتندار خصلتی لحاظه ب ھادروزی .دارندمی

 .ندارند ديرين جنگجويان اين -کردھا از کمیدست

 اين به .گيردمی نشأت خود از صيانتۀ غريز از ًاحتماال که، معروفند، کشورشان به العادهفوق وفاداری به ھادروزی

 در آنجا در ھستند، کشور اين قاطع پرستانميھن )نفر ھزار ١٠٠( اسرائيل داخلی مناطق مقيم ھایدروزی که گونه،

 سوريهۀ شد اشغال جوالن بلنديھای ھایدروزی حال، اين با .يابندی م ارتقاء درجات باالترين به و کنندمی خدمت ارتش

 رغمه ب و، اندکرده حفظ کنون تا پيش سال ۶٠ از را خود سوری ھایپاسپورت )نفر ھزار ۵٠ حدود در( اسرائيل وسطت

 ميليون ٢ً تقريبا جمعيت مجموع از نفر ھزار ٨٠٠ حدود در .ندارند اسرائيلی تابعيت قبول به تمايلی ھيچ ھا،وعده ۀھم

 جنوب در )الدروز جبال در( سويدا کوھستانی ۀمنطق در ًعمدتا آنھا .ھستند سوريه شھروندان خاورميانه دروزی نفری

 ترکوچک نواحی ھمچنين، .کنندمی زندگی جوالن مرز در قنيطره ۀمنطق در و نفر ميليون نيم به نزديک سوريه،

  .دارند وجود دمشق و ادلب ھایاستان شمال در دروزی

 
 موضع کردند سعی ھادروزی شد، روشن حوادث روند چگونگی که زمانی )٢(سوريه در داخلی جنگ شروع ابتدای در

 بود، شده ريزیبرنامه ارتش به نفر ھزار ٣٠ جلب که آنھا ۀمنطق در دولت عمومی بسيج اعالم .نمايند اتخاذ طرفانهبی

 بر افزون .گرفت موضع اسد بشار عليه دوره آن در جنبالط وليد لبنان، ھایدروزی معروف رھبر حتی .خورد شکست

 از بخشی را خود بعد کمی که "رژيم عليه النصرهجبھة ۀمبارز" با خود ھمآوائی احتياط جانب رعايت بدون جنبالط اين،

 ھموطنان از بسياری پشتيبانی از حمايت اين سبب به که کرد اعتراف او آن از پس .داشت ابراز نمود، اعالم القاعده

 شيوخ برخی .رسدمی نظره ب ترديدآميز بسيار لبنان در وی خود اسیسي ۀآيند نتيجه، در .گرديد محروم خود دروزی

 محتاطانه موضع بمانند، طرفبی )٣(برادرکشی جنگ در بايد ھادروزی که توضيح اين با نيز سوريه خود در دروزی
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 ۀھم شارف زير ھادروزی .نشد ممکن آن از گريز که گرديد، رھنمون سوئی به جنگ منطق حال اين با .نمودند اتخاذ

 .کرد حمايت آنھا از دمشق دولت فقط .گرفتند قرار مخالف ھایگروه

 به جنگ آغاز ھمان در االطراش سلطان تيپ -آنھا نظاميانشبه کوچک گروه چگونه که آوردند ياده ب خوب ھادروزی

 آزاد ارتش" .رديدگ نابود "النصره جبھة توسط" "مذھبی ارتداد" سبب به آن از بعد و پيوست، "سوريه آزاد ارتش"

 به آنجا در و کرد اشغال را سويدا ۀمنطق از ایمالحظه قابل بخش "النصره" با ھمراه امريکا حمايت تحت )۴("سوريه

 در ادلب شمال در ھاجھادی .زد غيرنظاميان کشتار به دست گرفت، ھاگروگان پرداخت، دينی و قومی سازیپاک

 وادار اسالم وھابی طريقت قبول به اجبار با را دروزی نفر ھزار ٢۵ ادی،آب قطعه ١٨ بر مشتمل سماک جبال ۀمحدود

 اراضی اين، ضمن .کردند مجبور دروزيھا، برای است مرگ حکم در که خود مقدس اماکن تخريب به را آنھا و نموده

 به بقيه و گرديد عداما مالءعام در دروزی نفر بيست از بيش .سپردند آنکارا قيموميت تحت ھایترکمن اختيار به را آنھا

 .شد محکوم گرسنگی

 ،التوحيد سرای .اندايستاده دولت کنار در استوار و پيگير طوره ب سوريه ھایدروزی اتفاق به قريب اکثريت اکنون

 مرتبط لبنان در جنبالط مخالف ھایدروزی با دمشق، به آنھا وفادار ميليشيای تشکيالت ميان در ميليس ترينمنسجم

 سرزمين به مھاجم ھایگروه ۀھم" به دمشق، متحد ًعمال )"ھامونوتئيست ارتش"( معروف الموحدان جيش .است

 سرپرستی به شعبه يک سويدا در کشور، سراسر در فعال )"ميھن سپر"( ديرالوطن .است داده جھاد اعالن "دروزھا

  .دارد يربو يوسف شيخ -اسد طرفدار محلی ۀبرجست شخصيت

 
 زھرالدين عصام

 بوده کماندو يک جوانی از سوريه، ھایدروزی ھایچھره متنفذترين از يکی زھرالدين عصام کاريزماتيک، کرسرلش

 کار اين در .دارد عھدهه ب را شھری پادگان و ديرالزور در شده محاصره جمھوری گارد ١٠۴ تيپ فرماندھی او .است

 تيپ فرماندھی شود، انتخاب جمھوری رياسته ب که آن از قبل تا اسد بشار ضمن، در .اوست ياور ياروب فرزندش

 برخی اساس بر کرده، دفع پايداری با سال سه مدت در را داعش مداوم حمالت که تيپ اين .داشت عھده بر را ١٠۴

 تا( محاصره سالھای در تيپ اين توسط شده نابوده نظاميانشبه تعداد .است يافته تشکيل ھادروزی از مجموع در شواھد،

 تحت تيپ اعتبار بر قھرمانانه دفاع روز ھر گذشت با و .است بيشتر برابر دو تيپ خود پرسنل شمار از ،)نفر ھزار ۵

  :است مرگ برای که زندگی، برای نه ١٠۴ تيپ نظر از نبرد اين .شودمی افزوده زھرالدين عصام فرماندھی
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 سرنوشتی چه داعش، انگيزنفرت "مرتدان" و "کفار" به تسليم صورت در که کنند،می درک خوب بسيار آن رزمندگان"

  ."آنھاست انتظار در

 
 حسابه ب" آشکارا را ھادروزی کنند،می طراحی دقته ب را خود عمليات معمول طوره ب که امريکائی طراحان

 و کردمی تصور اصلی سمت را جنوب سوريه، در جنگ مدت ۀھم در امان در آن سيار ستاد و پنتاگون ."نياوردند

 ۀدور درً اساسا اواخر، ھمين در ھاامريکائی را مبارزه در موفق کردھای .نمود متمرکز سمت اين در را اشعمده بعمنا

 مواجه جنوب در خود برای "نامشھود" ھایدروزی مانع با نشاندهدست آزاد ارتش با ھمراه آنھا ."کردند کشف" مپتر

 .شدند

 جنوب به امان از اردن خود و قطر سعودی، عربستان اسرائيل، امريکا، یاطالعات و مشورتی پشتيبانی با مخالفان ۀحمل

 برای سويدا و درعا قنيطره، مناطق اشغال منظوره ب و بود تھاجمات در عطف ۀنقط يک ٢٠١۵ سال تابستان در

 نجات ار آن ھادروزی .گرفت قرار دشواری وضعيت در دولتی ارتش .بود شده ريزیبرنامه دمشق به حمله راه گشودن

 بالوقفه نبرد روز شبانه چھار از پس و نمودند تارومار قنيطره در حرمون کوه در ءابتدا را مخالفان آنھا ھایواحد .دادند

 دمشق ۀحوم در صحنايا و جرمانا مسکونی مناطق مقيم ھایدروزی .کردند آزاد را سويدا در خلخله کليدی ھوائی پايگاه

 .کردند ايفاء پايتخت از دفاع امر در مھمی نقش

 وضعيت در اخير ھایزمان تا و گذاشت تحليل به رو بتدريج ھنگام آن در شده تارومار بشدت مخالفان ھجوم

 .گرددمی منجر موقعيت شدن بدتر به حرکتی ھر وضعيتی، چنين در که است روشن .داشتند قرار )۵(زوگزوانگ

ه ب شمال سمت از نه ٢٠١٧ سال بھار در را سوريه آزاد الحاصطه ب ارتش ھا،دروزی جناح از خطر بيم از ھاامريکائی

 اشتباه دچار ھم باز وجود، اين با .دادند حرکت ديرالزور طرفه ب شرق سمت به اردن طريق از بلکه، دمشق، طرف

 اینيروھ نمودند، آزاد کامل طوره ب را سويدا خود، استانً عمال و نگذاشتند دست روی دست ھادروزی .شدند محاسباتی

 بخشالھام زھرالدين، نرالج ھنگام اين در گزارشھا، برخی اساس بر .زدند دور شمال از را اسالمگرايان نيز دولتی

 از پس .بردمی سره ب اينجا در بود، آمده "مرخصی" به ويژه پرواز با ديرالزور از که قاطع اقدام در خود ھمکيشان

 مواضع کرد تالش سوريه آزاد ارتش امريکا، توسط عراق مرز یسو به حرکت حال در دولتی نيروھای ستون بمباران

 بيشتر ھم باز نشينیعقب به سنگين، تلفات تحمل با اما، نمايد، تصرف را زولوف ّسد ناحيه در سويدا شرق در ھادروزی

  .شد مجبور
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ۀ خست ھایطرف ھمه لیاص کمبود به انسانی منابع کمبود که ھنگامی سوريه، جنگ پايان به رو ۀمرحل در مجموع در

 دولت ۀپشتوان اندآماده که آنھا مداوم بسيج قدرت .گرددمی نمايان تربرجسته چه ھر ھادروزی نقش شود،می تبديل آن

 سياسی -نظامی ۀصحن در که کردھا نماند، ناگفته .باشدمی خطوط ۀھم در رزمنده نفر ھزار ٣٠ شامل دھند، قرار

 را سوريه اراضی درصد ٢٠ از بيش آمده،پيش وضعيت برکت به و آيندمی حساب هب "ھاوزن سنگين" جزو سوريه

 در ھا،دروزی "پنھان" تاکنون سيمای در .ھستند برخوردار نفر ھزار ٣٠ تعداد ھمين تسليح توان از اند،کرده تصرف

 از خارج در چه و داخل در چه مناقشه به شدهجلب طرفھای ۀھم که شود،می مشاھده وزينی بسيار عامل نمايش ۀصحن

 .آورند حسابه ب را آن بايد سوريه

 مترجم يادآوری چند

 مذھبی -قومی جنگ" :مانند مدعياتی ويژه،ه ب .نيست آن مفادۀ ھم تأئيد یامعنه ب مطلب، ھر ۀترجم ــ)٣( و) ٢( ،)١(

 يک ھيچ بلکه، ،)مطلب اين مترجم( من، تنھا نه را "سوريه در برادرکشی جنگ" ،"سوريه در داخلی جنگ" ،"سوريه

 متن الیه الب از که ھمانگونه .کندنمی تأئيد سوريه عليه استعماری جنگ شش طول در منتشره اطالعات و شواھد از

 کشورھای ۀتجزي برای امريکا امپرياليزم سردمداریه ب جھانی امپرياليسم تروريستی ھجوم سوريه، جنگ پيداست، باال

 سالھای از آن شروع زمان که باشد،می آنھا قطعات درآوردن استعمار زير به و عراق و سوريه آنھا، ۀجمل از منطقه،

 منبع صغير بوش جورج که بودند کشوری ھفت جزو سوريه و عراق ،اليبي قضا، از .بود شده ريزیبرنامه پيش زيادی

 .کرد اعالم جھانی ّشر

 آزاد ارتش" فقط نه تروريستی -نظامیشبه ھایگروه که نمود اثبات تواننمی مدرکیو  سند ھيچ اساس بر ــ)۴(

 از جدا مسلح نيروھای آنھا نظاير و ترکمن کرد، دموکراتيک نيروھای القاعده، جبھةالنصره، داعش، حتی ،"سوريه

 و تروريستی ھایگروه تسليح تجھيزات، تأمين سازماندھی، آموزش، .ھستند ناتو و امريکا تروريستی ھایارتش

 سوريه، مردم و کشور به مھاجم ھایگروه اين از تبليغاتی و مالی ھوائی، نظامی، -مشورتی اتی،اطالع پشتيبانی

 در آن ھایپايگاه و سوريه ارتش واحدھای به امريکا امپرياليزم فرماندھیه ب سوری ضد ائتالف مداوم حمالت ھمچنين،

 در چه تروريستی ھایگروه و دستجات اينۀ ھم که کندمی تأئيد را مدعا اين صحت ،...و شعيرات قنيطره، ديرالزور،

 امريکا امپرياليزم سردمداریه ب جھانی امپرياليسم تروريستی ھایارتش از بخشی ديگر، کشور ھر در چه و سوريه

 .ھستند
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 موجب حالت، چنين در حرکتی ھر که شطرنج، بازی در اکراھی وضعيت چينی، زبان از مأخوذ زوگزوانگ، ــ)۵(

 .گرددمی عيتموق شدن بدتر
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