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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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  رضا نافعی: برگردان از

  ٢٠١٩ مارچ ١٢

 تھنگف  پول ھایسالح ھای سنگين و 

  

  
 به محض آغاز نخستين تظاھرات در سوريه، دولت ھای کشورھای صنعتی غرب به اين نتيجه ٢٠١١در بھار سال 

ار سقوط بشار ھستند که  سوريه خواست"مردم" ھرگونه مشروعيت را از دست داده و "رژيم سوريه"رسيدند که 

شد اين بود که تک  آنچه مسکوت گذاشته می.  آنھا را با توسل به قھر سرکوب می کند تظاھرات مسالمت آميز

 – جا زده بودند و اتتيراندازانی که از قطر و عربستان فرستاده شده بودند، از ھمان آغاز خود را در ميان تظاھر

د ئيأمين می کنند، تأ آن را ھم کشورھای غربی تۀتعلق به غرب، که حتی ھزين يعنی گروھی م"گروه بين المللی بحران"

 ديگری که به آن ھم اشاره ای ۀنکت.  در آن تظاھرات بيش از تلفات غير نظاميان بوده است ليسو پ کرد که تعداد تلفات

  .ورت گرفته و ثبت شده بود  ص– آن نيز ھفته ھا پيش از تظاھرات -نشد و مسکوت ماند، قاچاق اسلحه به سوريه بود که

 بود، پايان  آنچه اکثريت قريب به اتفاق مردم سوريه می خواستند، اصالحاتی برای بھتر شدن وضع اجتماعی شان

ل سازمانھای اطالعاتی و دادن تابعيت به کردھای فاقد تابعيت وبخشيدن به وضع اضطراری حاکم بر کشور بود، کنتر

  .د نه سقوط رژيم رامردم اين ھا را می خواستن. بود

ر رژيم در يي تدارک می ديد، تغ اما اسناد موجود حکايت از آن دارند که آنچه واشنگتن از سال ھا پيش می خواست و

 دست به تحريم سوريه زد، به تحريم ھائی دست زد که صدماتی سخت به مردم غيرنظامی می زد، امريکا. سوريه بود
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مپيمانھای آنھا در کشورھای عربی سربازان سوريه را تشويق به فرار از ديپلمات ھای کشورھای صنعتی غرب و ھ

  .ارتش و خدمت زيرپرچم می کردند

ثير اين تبليغات قرار گرفتند و از رده ھای باالی نظامی کسی ميان أگرچه فقط چند نفری از رده ھای پائين نظامی تحت ت

 رسمی چنان وانمود می کردند که گويا تعداد فراريان از آنھا ديده نمی شد، اما رسانه ھای غربی و اظھارات مراجع

 وعده می دادند که ھرکس  قطر و عربستان سعودی برای جلب سربازان سوريه. ارتش سوريه سر به آسمان زده است

تش را" ھفت نفر از سربازان فراری سوريه ٢٠١١ والیجدر پايان . فرار کند مبالغ قابل توجھی به او انعام خواھند داد

آنھا طی بيانيه . را تشکيل دادند و اعالم کردند که ھدفشان جنگ مسلحانه با دولت بشار اسد است) FSA ("آزاد سوريه

 کثرت گرا و چند مليتی و ۀ اعالم کردند که پيرو اصول دموکراسی، جامعًای به شرح اصول خود پرداختند و رسما

س که ھزينه  در اکثريت بودند و کشورھای عربی خليج فار اما اعضای اخوان المسلمين که .مخالف تروريسم ھستند

 خود را به نيروھای دولتی و اعضای سازمانھای اطالعاتی ۀ حمل٢٠١١مين می کردند، در سال أھای شبه نظاميان را ت

ی  اطالعات با وجود اين، سازمان. آغاز کردند، حمالتی که ھربار عده ای غير نظامی را نيز به خاک ھالک می افکند

   جنگجويانا قذافی در ليبيۀ ، ترکيه، عربستان سعودی و قطر با سالح ھای باقی مانده از دولت ساقط شد"سيا" امريکا

 کشورھای غربی ٢٠١٢مبر  در بنغازی در سپتامريکا فاجعه آميز به کنسولگری ۀپس از يک حمل. را تجھيز می کردند

 در  ، تحت عنوان کمک ھای انسانی، به گروھھای خارجیه آشکار يا پوشيد و کشورھای عربی در صدد برآمدند

 پاريس تصميم گرفتند در اردن يا ترکيه به جنگجويان  افزون بر اين واشنگتن و. سوريه سالحھای سنگين برسانند

 رسمی و علنی ً کامال٢٠١٣صورت محرمانه و از سال ه در آغاز اين کار ب. مخالف دولت سوريه آموزش نظامی بدھند

 فقط  ر برای واشنگتن ھزينه داشتلا ميليون د٥٠٠سرانجام واشنگتن اعتراف کرد از برنامه ای که . گرفت  صورت

 آنھا با سالحھائی ۀبقي.  ھزار جنگجوی آموزش ديده دراين برنامه به ارتش آزاد سوريه وفادار مانده اند٦چند نفری از 

بخش . نيرومند تر که مزد بيشتری ھم می پردازد، پيوسته اندکه در اختيار آنھا گذاشته شده بود به يک گروه تروريستی 

.  عرصه را بکلی در اختيار خود گرفتند٢٠١٢ خارجی که در طول سال  گروھھا عبارت بودند از رزمندگان اينۀعمد

 القاعده است، به ۀ گروه النصرت که شعب  به بعد بخش ھائی از اين شبه نظاميان از جمله٢٠١٣حداکثر از سال 

  .ميائی نيز دست يافتندکالحھای س

 آن را در ترمپ آموزشی ديگر با يک ميليارد بودجه را آغاز کرد که دونالد ۀ يک برنام به، واشنگتنبا وجود اين تجر

 ديرگاھی است که بيقدر شده است، و امروز   اين تالشھا ارتش آزاد سوريهۀرغم ھمه ب.  متوقف ساخت٢٠١٧سال 

  .ه کردھا در شمال سوريه می جنگدھمراه با ارتش ترکيه علي

ست سال گاافزون بر اين از . رو سھيم بود با پرداخت ميليونھا يو"ارتش آزاد سوريه"لمان ھم در کمک به ادولت 

ه  و ارتش سوريه ب  دولتۀلمان در بارا حریب از نيروی "Oker" اطالعاتی را که کشتی "ارتش آزاد سوريه"  ٢٠١٢

  . قرار می داد"ارتش آزاد سوريه" دست می آورد در اختيار

يکی از آن . سيس آنھا بشدت کمک می کردأ نيز از زمان ت"ارتش آزاد سوريه"غرب به ساختارھای سياسی مرتبط با 

مبر  نام دارد که در ماه نو"شورای ملی سوريه"سيس ارتش آزاد سوريه ايجاد شد أ که يک ماه پس از ت سازمان ھا

  . که در قطر بنياد نھاده شده بود، در آمد"ف نيروھای انقالبی و نيروھای مخالف سوريهائتال" به عضويت ٢٠١٢

 به تبعيت از ابتکار ٢٠١٢شورای ھمکاريھای خليج، واشنگتن، ترکيه، و در حدود صد عضو ديگر، در آغاز سال 

يک سازمان متکی به آراء رغم آن که اين سازمان نه ه رسميت شناختند و به  را ب"گروه دوستان خلق سوريه "فرانسه 
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ه  ب" مشروع خلق سوريه ۀيگانه نمايند"عنوان ه مردم سوريه است و نه در سوريه کسی از آن پشتيبانی می کند، آن را ب

  .رسميت شناختند

 بالغ ٢٠١٨فقط در سال  لمان به دفتر اين گروه اکمک . لمان تا امروز از دفتر اين گروه در برلين حمايت می کندادولت 

ی ھائی را که مخالف بشار اسد ئ سوريه "دانش و سياست" ۀ انديشکد٢٠١٢از سال .  ھزار يورو شده است٢٢٠به 

  . نقشه بريزند"پس از سقوط اسد" سوريه، ۀھستند از سراسر جھان گردھم می آورد تا برای آيند

https://www.jungewelt.de/artikel/350631.krieg-in-syrien-schwere-waffen-und-viel-geld.html 
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