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  ٢٠١٤ سپتمبر ٠٥

 جنگاز درسھای نياموخته 
اما . ھانی دوم که دھھا ميليون نفر قربانی گرفت، شروع شد، جنگ جپولند ھيتلری به المان ۀ سال قبل، با حمل٧۵

از آن زمان تا . بخش معينی از بشريت، آن بخشی که در صدد کسب سود بود، چيزی از اين درس خونين نياموخت

ر يافته، توجه زيادی به روش جنگ اطالعاتی مبذول گرديده، مھاجمان آموخته اند که ييکنون روشھای جنگ خيلی تغ

  .تشکيل دھند» نامطلوب«ت ديگران بجنگند، باندھای مزدور برای اقدام عليه کشورھای با دس

فقط روشھای تبليغاتی .  ھيتلری در آرزوی سلطه بر جھان استالمان درست مثل امريکارھبری ه اکنون بلوک ناتو ب

ھمان  (انجام می گيرد» اسیدمکر«سود يک نوع خاصی از ه ، بلکه، ب»نژاد برتر«تکامل داده شده و ديگر نه به نفع 

  ).دمکراسی که حتی در کشورھای مبلغ آن کارکرد ندارد

 ناتو در يک کنفرانس مطبوعاتی در جلسۀ برگزاری ۀ در امور اروپا در آستانامريکا، مدير امنيت ملی چارلز کوپچان

ه فريقائی عالقا کشورھای  به حضور نيروھای ناتو در عراق، سوريه و درامريکامقابل خبرنگاران اظھار داشت، که 

البته که او و رؤسای وی پاسخ اين سؤال را نمی دھند که آيا مردم اين کشورھا تمايلی به ديدن نيروھای بلوک . مند است

  مھاجم که در بسياری از نقاط جھان شّر به پا کرده، در کشور خود دارند؟

، کشورھای ناتو »بھار عربی«، از ابتدای به اصطالح ٢٠١١در سال . عواقب اين شّر دامن ناقالن آن را نيز می گيرد

 ظاھر شدند که در خواب دھشتناک ھم تصور آنھا ئی پاره کردند و در قطعات خونين آن پديده ھا-  را تکهاجماھيری ليبي

 در امريکابه کنسولگری » مبارزان عليه رژيم قذافی« يعنی ھمان - اسالمگرايان تحت حمايت ناتوۀحمل. دشوار است

ياد ماندنی آن ه  و سه کارمند ديگر اين نمايندگی سياسی يکی از حوادث بکريستوفر استيونس ۀبنغازی و قتل وحشيان

.  افراطيون قرار گرفتۀ در تريپولی ھدف حملامريکا، ساختمان سفارت ٢٠١۴ت گسماه ااکنون ھم، در آخر . است

  .ده بودند از آنجا تخليه شجوالی در پايان ماه کارکنان سفارت قبالً 

جيمز ھمانطور که اينک روشن شده، . غايت فاجعه آميز استه سوريه ب» مخالف«عواقب حمايت غرب از جنگجويان 

 ۀگزارش روزنامه ب.  از اعدام شکنجه شده استل او بازتاب گسترده ای داشت، قبلئی که قتامريکا، روزنامه نگار فولی

که افراد شکنجه  برای اين. ه زندانيان گوانتانامو متحمل می شوند، او ھمان شکنجه را متحمل شده ک»واشنگتن پست«

اين روزنامه در . شده احساس خفگی بکنند، سر آنھا را در آب فرو می برند يا مجاری تنفس آنھا را با آب پر می کنند

  .»ندبا ھمين روش شکنجه شده ا.) م. سوريه( در شھر الرقه ءھم فولی و ھم ساير اسرا«: ادامه می نويسد
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سوريه بر سر اعمال نفوذ و منابع » مخالفان« داخلی بين گروھھای مختلف ۀاين يک واقعيت آشکار است، که مبارز

دست يکی ه ب» دولت اسالمی« يک جنگجوی جوان لب تابدر روند آخرين درگيريھا . طور مستمر جريان دارده مالی ب

 توليد سالح بيولوژيک و ۀکه افراطيون برنام  داير بر اينئیدر اين کامپيوتر فايلھا. افتاد» مخالفان«از سرکردگان 

برتری سالح «تروريستھا چنين استدالل می کنند که . داشتند، يافت شد» کفار«استفاده از آن عليه ويروس طاعون 

نمی توانند از اگر مسلمانان . بيولوژيک در اين است که ھم ارزان تمام می شود و ھم شمار قربانيان آن بسيار زياد است

  .طرق ديگر بر کفار پيروز شوند، آنھا مجاز به کاربرد تسليحات کشتار جمعی ھستند

 اظھار ھانس گئورگ ماسن، المانرئيس سازمان ضد جاسوسی . کشورھای ديگر ھم خطر جنگجويان را درک می کنند

. ديد جدی برای ميھن او باشندداشت، که مزدوران فعال در سوريه و عراق اگر به کشور برگردند، می توانند تھ

 برقراری ممنوعيت بازگشت به کشور برای کسانی که در جمع ألۀدر آنجا مس. حکومت انگليس نيز ھمين درک را دارد

 کسانی که قصد پرواز به اين کشورھا و پيوستن به ۀھمچنين ضبط گذرنام. تروريستھا می جنگند، بحث می شود

  .مه ريزی می شودگروھھای تروريستی را دارند، برنا

 و متحدان آن برافروخته اند، در واشنگتن ھيچ موضوعی بھتر از لباس اوباما برای امريکادر متن اين آتش مرگبار که 

خبرنگاران و در پی آنھا کاربران شبکه ھای اجتماعی توجه خود را به روی آن متمرکز نمودند، که رئيس . بحث نيافتند

را به باد انتقاد گرفت، کت و شلوار کرم رنگ » دولت اسالمی«ه طی آن جنگجويان  ھنگام سخنرانی کامريکاجمھور 

  .روشن به تن کرده بود

 شرابھای کاخ سفيد ۀاما ناگھان، باز ھم سؤاالتی در بار. سعی کردند توجه جامعه را از ماھيت مشکالت منحرف سازند

 شد، اما اين صفحه را ئیار کرم رنگ رونمانام ھمين کت و شلوه  جديدی بۀمطرح می شود؟ حتی در تويتر صفح

  .»با اين لباس نمی توان اعالن جنگ داد«: يکی از روزنامه نگاران چنين نوشت. مديران شبکه حذف کردند

، يکی از قوی ترين النه ھای شبه نظاميان، به انجام جوبار ۀدر ھمين حين، ارتش سوريه در استان دمشق در حوم

 و ئیارتش موفق شد چندين تونل محل اختفای تروريستھا و تسليحات را شناسا. ل بودعمليات ضد تروريستی مشغو

در تالفی آن، .  نظامی کشته شدند  شبه٢۵٠بيش از . منفجر سازد، اما چه تعداد ديگر آنھا ھنوز باقی مانده، معلوم نيست

  .به خمپاره باران خيابانھا و محالت دمشق ادامه می دھند» مخالفان«

 يک نفر کشته زبالتانی، الشقور، حميديه، عباسيه و المزه،ت در اثر انفجار گلوله ھای خمپاره در محالت گس ا٣١روز 

  . نفر ديگر مجروح گرديد١١و 

  .وقوع می پيوندده ل ارتش قرار دارد، برو که تحت کنتحلبھمچنين، جناياتی ھم عليه آن مناطق 

 امور اجتماعی استان را ربوده و ۀ، مدير ادارسليمان االُشقروکيل، ، »دولت اسالمی« شبه نظاميان ديرالزوردر استان 

  .سپس به طرز فجيعی وی را به قتل رساندند

عالوه بر خود .  يک اتوموبيل بمبگذاری شده توسط بمبگذار انتحاری منفجر گرديدحريس در روستای حماهدر استان 

  . تن ديگر زخمی شدند١٠مزدور، دو شھروند کشته و 

مراسم تحليف دولت جديد سوريه . خالف تصور متجاوزان و تروريستھا، زندگی صلح آميز خود را می سازندسوريھا 

، نامزد سابق رياست جمھوری، رقيب بشار اسد در حسن النوریالزم به تأکيد است که . در دمشق برگزار گرديد

  .انتخابات رياست جمھوری نيز به کابينه دولت جديد وارد شد

  در دمشق» سووتسکايا راسيا«ارنما و روزنامه خبرنگار ت*  
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