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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

  
  احمد مزارعی: برگردان از

  حميد محوی: فرستنده
  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۶

  

 وروسيه ايران ۀجالن عا اقدامات و دمشق اشغال برای کودتائی ۀبرنام يک کشف

 المقدس بيت چاپ المنار ۀزنامرو ، ٢٠١٥سپتمبر  پنجم

 مزارعی احمد مترجم ، اردنی نويسندگان سايت

 قدرتھا که کردند کيدأت المقدس بيت چاپ المنار ۀروزنام به ، دارند اختيار در را وسيعی اطالعات که موثقی منابع

 ۀمنطق عليه را ای تازه ھجوم تا اند داشته کار دستور در را مخفيانه ای برنامه ، سوريه ملت عليه گر توطئه وکشورھای

 سویه ب را ای گسترده ھجوم منطقه کشورھای به متعلق ويژه نظامی واحدھای وسپس وردهآ درء اجرا به سوريه جنوب

 وردنآ فرود به اقدام نظامی ونقل حمل ھواپيماھای ، زمينی ھجومھای اين با ودرھمزمانی ، آورند در ءاجرا به دمشق

 نيز دارند حضور منطقه در که تروريستی نيروھای ،نمايند دمشق اطراف در مشخصی قدرمناط ، باز وچتر اسلحه

 .باشند داشته شرکت تبھکارانه تجاوز اين در تا اند بوده کرده آماده را خود

 سره ب آنجا در عربستان پادشاه که مغرب به رابطه ھمين ودر ترکيه طرف ار تأھي يک که داشتند اظھار منابع ھمين

 عھده به را کودتا اين مالی مخارج تا شود می متعھد عربستان ودولت بگذارند درميان وی با را برنامه تا رفته برد، می

 ھرج به زدن دامن ھدف با را خود نظاميان از واحدھائی تا ندبود نموده موافقت نيز منطقه ديگر کشورھای ، بگيرد

 .بفرستند آنجا به ، دمشق در ومرج

ه ب سوريه درون در که است يکماه از بيش انگلستان نيزاز اطالعاتی واحدھائی که افزودند گریدي درقسمت منابع ھمين

 به وروسيه ايران تا شد باعث وانفعاالت فعل اين ، )١( کنند کمک جنايتکارانه عمل اين به بتوانند که برند می سر

 برای وروسيه ايران دولت دو ، يرندبگ درنظر خودرا اقدامات شوم وعواقب دھند اخطار توطئه در شريک دولتھای

 وقوع از قبل تا فرستاده سوريه به خودرا ھوائی نيروھای از واحدھائی تا شدند متعھد سوريه دولت سيادت از پشتيبانی

 .بگيرند را آن جلو فاجعه

 اقدامی که برنامه ناي تنظيم در آنھا وبا داشته قرار برنامه اين کامل جريان در اسرائيل دولت منابع ھمين ۀگفت به بنا

 )٢( .است داشته شرکت باشد، می عرب وملتھای سوريه دولت عليه آشکارا

 مسافرت اسرائيل به کشور اين ۀوخارج اطالعات وزارتخانه، دو طرف از عربستانی ۀدوفرستاد گذشته ۀھفت دراوائل

  دکنن مذاکره درآن اسرائيل دولت عملی شرکت و مذکور ۀبرنام مورد در تا کنند می

  پايان
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  :ی مترجمپی نوشتھا

 نظامی تجاوز جريان در ، دارد فراوانی تجربيات جنايتکارانه ماجراجوئيھای چنين به اقدام در انگلستان دولت )١(

 ھمچون ، زدند می دست انسانی وضد کثيف اعمالی به انگليسی کماندوھای ، ٢٠٠٣ سال در عراق به وانگليس مريکاا

 درھمان ، کردند می اریذگ وبمب رفته عراق شھرھای مزدھم مناطق به عربی لباس وشيدنپ با کماندوھا اين که اين

 ٢٠٠٥ سال که نويسم می را آنھا از يکی عنوان اينجا در که کرده ترجمه موارد اينگونه در من متعددی مقاالت سالھا

 در انگلستان سياست" : ببرند پی گراناستعمار جنايات کنه به آن ۀمطالع با وانساندوست مترقی نيروھای تا ، شده ترجمه

 .باشد می کشورھا بسياری در انگليسی کماندوھای دخالتھای شرح مقاله اين  "عراق

 و لمف ۀتھي و ی،ئ سوريه کرد کودک ۀعامدان کردن غرق ويا شدن غرق مورد در گسترده تبليغات گفت توان می )٢(

 است بوده روزی کدام نه وگر است بوده کودتا ھمين سازی ينهزم به کمک برای شايد ، جھان سراسر در نآ سريع پخش

 جزغاله عربستان ھواپيماھای بمبارانھای آتش در ويا نشود وپار ولت کشته ويمنی فلسطينی ، سوری کودک دھھا که

 درآنجا است سالھا که ، بنگريد اسرائيل وسياھچالھای ھا دخمه در کودک ٣٠٠ از بيش وتار تيره روزگار به ، نشوند

 عده آنطرف از ، باشد می ما چشم درجلو اينھاۀ ھم و  شود نمی بلند اروپائی کشورھای فرياد چرا ، شوند می شکنجه

 و گذاشته حراج به شاھنشاھی زيونھایيدرتلو بخس ثمن برای خودرا وجدان و شرف  "انقالبيگری" ادعای با ای

 با و کنند می کليک فيسبوک در تاشام بام از اکنون اند کرده سفيد مو وسوسياليسم کمونيسم در روزگاری که ديگرانی

 .بازند می " سياست" نرد حکمت منصور ھای نوچه

  

  :پی نوشت فرستنده

 و( طبقاتی نظم حفظ و داری سرمايه نظام منافع برای اشکال بارترين خشونت در ليبراليسم و جنگل قانون که جھانی در

 و دفاعی نيروی فاقد که کشورھائی باشد، می حاکم )روزمره تروريسم کالاش بار خشونت عنوان به طبقاتی نظم

 سال اواخر در که روسيه نو ژیيسترات در  .کشد می را انتظارشان سوريه مشابه سرنوشتی باشند، می کافی تھاجمی

 نسل نوع از گجن و تروريستی تھديدات که کرد اعالم روسيه دولت شد، منتشر اسپوتنيک در جديد سال اوايل و گذشته

 روسيه ارتش تھاجم مورد تروريسم پشتيبان کشورھای بيندازد، خطر به را روسيه جمعی حيات که صورتی در چھارم

 باشند داشته یئکشورھا برای مناسبی پاسخ تا ندارد وجود امکانی چنين سوريه ملت برای متأسفانه  .گرفت خواھند قرار

 اقدام مؤثرترين نيز سوريه به ايران و روسيه ھوائی نيروی گسيل  .کنند می پشتيبانی ويرانگر ھای تروريست از که

 در باشد روز به تاريخ اين در که کلمه واقعی مفھوم به ھوائی نيروی ايران البته(.نيست مصيبت از جلوگيری برای

 را خود نو ژیيسترات ادمف صورت اين غير در باشد، می خود منافع پی در تنھا که ھد می نشان نيز روسيه )ندارد اختيار

 به ايران و روسيه نيروھای ورود  .گرفت می ھدف را کننده تبانی کشورھای ًمستقيما و برد می کار به سوريه برای

 نفع به سوريه تجزيۀ سرانجام و شده آزاد مناطق ايجاد و جنگ گسترش برای ھا امپرياليست طرح پيروزی يعنی سوريه

 آشغال به ايران یئ ھسته توافقات پروندۀ ارسال يعنی واقعه اين ديگر مفھوم دانيم می که هگون ھمان و  ...ھا امپرياليست

 .دانی

 و  بود خواھد و ھست و بود جنگ از جلوگيری مھم لۀأمس نداشتند، توافقات اين در خاصی نفع ايران مردم البته

 آن فاقد ايران در اسالم دين دستگاه که شده روز به ارتش ايجاد و دفاعی فرھنگ گسترش يعنی نيز جنگ از جلوگيری

 جبھه يعنی است، جنگ جبھۀ در یننابخشود ضعف نقطۀ ھمان رھبر برای شھادت آمادۀ ارتش شھادت، ژیيسترات .است

 قرارش و قول ايران در اسالمی استعمارکدۀ .يابد می گسترش...ھا بيمارستان و ھا کودکستان و ھا شيرخوارگاه تا که ای

 و خوانی نوحه يعنی .متافزيک کالھبرداری يعنی ...باشد می جاری شير و عسل رود که جائی يعنی تاس بھشت برای
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 نيمه حالت در که مسلمانی ميليون ھا صد سطح در مذھبی اسکيزوفرنی اين از نيز ھا امپرياليست غيبی، مدد به بستن دل

 به )جھان گاز و فسيلی انرژی درصد ٦٠ ذخيرۀ با ولی توليد بدون( مصرفیً صرفا جامعۀ از بخشی عنوان به و وحشی

 يا و کشورھا نوع اين اقتصادی حيات که است جھت اين از وحشی نيمه[ .کنند می استفاده سوء بخوبی برند می سر

 مھمی بخش و شود می تأمين طبيعی خام مادۀ فروش با تنھا اند آمده گرفتار اسالم امپراتوری چنگ در که سرزمينھائی

 می دينی فرايض صرف ھمه شتر شير تا 747 بوئينگ از شود، می زيارت و نماز و دعا صرف نيز مدھادرآ اين از

 ].شود

 محوی حميد

 


