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  سوريه، در روسيه فضای  -ھوا نيروھای عمليات
 بروکسل و واشينگتن در سراسيمگی

  

 فاشيسم ھای ويژگی ھمه که ،امريکا وریتامپرا امر تحت المللی بين تروريسم با مبارزه ميدان به روسيه قدرتمند ورود

 ۀاشاع برای جمعی کشتار و ترور به توسل ،ئیگو گزافه برگزيده، ملت طلبی، برتری گری، نظامی( را تروريسم و

 را آن وابستگان و وریتامپرا حاکم رژيم واقعی ماھيت و اصلیۀ چھر کرده، جمع خود در )جامعه در ھراس و رعب

 به بنا شرايطی در ميالدی، جاری سال مبرسپت ٣٠ روز از روسيه .ساخت آشکار تر تمام چه ھر وضوح با ديگر بار

 با مبارزه و ئی منطقه ثبات جھانی، امنيت بر ناظر المللی بين قوانين اساس بر و سوريه قانونی دولت درخواست

 و امريکا یامپراتور که زد، دست کشور اين در لمللیا بين تروريسم مواضع بمباران عمليات به تروريسم خطر گسترش

 کشور را آخريھا اين بتوان اگر( قطر سعودی، عربستان ترکيه، جمله از آن، یئ منطقه و ناتوئی کالن و خرد متحدان

 جھانيان توجه که متحد ملل سازمان عمومی مجمع ۀساالن اجالس ھفتادمين برگزاری روزھای در داشتند قصد )شمرد

 از بدتر حتی يا اليبي وضعيت به را سوريه نموده، تصرف را دمشق انبری گاز ۀحمل يک طی بود، هيافت تمرکز آن روی

 .دھند قرار شده انجام عمل مقابل در را جھان و سازند دچار آن

 يهروس ناوھای از راکت ٢۶ موفق شليک از پس بويژه المللی، بين تروريسم با جنگ در روسيه قدرت و اراده نمايش

 سراسيمه و غافلگير را بروکسل و واشينگتن فاشيست حکام بر،واکت ٧ در سوريه در داعش مواضعه ب خزر دريای در

 آغاز در را سوريه در داعش تروريستھای مواضعه ب روسيه ھوائی ۀحمل چه اگر بروکسل و واشينگتن مقامات .ساخت

 خود ھميشگی مالخوليائی ھذيانھای تکرار و بازخوانی به رامآ آرام زمان، اندک گذشت با اما کردند، می تأئيد نوعیه ب

  .گرفتند خصمانه موضع خود امر تحت المللی بين تروريسم با روسيه ۀکنند نييتع نبرد مقابل در پرداخته،

 پرواز دقيقه يک ۀبھان به ءابتدا روسيه فضای -ھوا نيروھای توسط سوريه در داعش مواضع بمباران با غربيھا تخاصم

 اضطراری ۀجسل استولنبرگ ينس ناتو، کل دبير که جائی تا .داد نشان را خود ترکيه ئیھوا حريم در روسيه ۀنگندج

 راهه ب ھياھو و جنجال غربی الحال معلوم ھای رسانه و مقامات آن دنباله ب و فراخواند را ناتو فرماندھی شورای

ه ب -اول :کشورھا ھمه در اغلب که بود اتفاقی ترکيه ھوائی محري در روسيه ۀجنگند مدت کوتاه پرواز بار دو .انداختند

 می روی مرزی مناطق در فرودگاه بودن واقع يا ھوا و آب بدی شرايط درً اساسا -دوم مرزی، مستقيم غير خطوط دليل
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 مايه، بی بازی اين در که داشت دور نظر از نبايد البته، .شود نمی رسمی اعتراض يا واکنش ھيچ موجبً معموال که دھد

 .نمايند محول انخاردو طيب رجب رياسته ب ترکيه صھيونيستی -نواستعماری رژيم به را اول نقش کردند سعی

 نيروی( "داعش" مواضع دقيق بمبارانھای عليه غربی رژيمھای سران ۀتوزان کينه اتخاذی مواضع و بيانات اظھارات،

 نمی بمباران را داعش روسيه"ۀ لفاف در اول روزھای در يهروس ھای جنگنده توسط سوريه در) ناتو و امريکا زمينی

 نظاير و "دھد خاتمه (!؟)سوريه بمباران به بايد روسيه" ،"کند می بمباران را سوريه رو ميانه مخالفان روسيه" ،"کند

 اتخاذ و تر احمقانه نظرھای اظھار به را آنھا بمبارانھا اين شدت و استمرار اما، .شد پوشيده مضحک اراجيف چنين

 ئیکذا توجيه با را سوريه امور در متحد ملل سازمان اسمی ۀنمايند دميستورا، که آنجا تا واداشت تر گستاخانه مواضع

  .کردند اعزام مسکو به ،"کرد خواھد دچار سومالی وضعيته ب را سوريھ روسيه بمبارانھای ۀادام"

 پاسخ بی را داعش از غرب آشکار و پوشيده دفاع و ھا یتراش بھانه از يک ھيچ روسيه که است ذکر به الزم البته،

 دھيد نشان ھدف ماه ب" يا که اين بيان با روسيه، دفاع وزارت ارشد مقامات و جمھور رئيس پوتين، والديمير .نگذاشت

 غرب ستھایفاشي اين، مقابل ۀنقط در اما .دادند قرار هصمخم در را یامپراتور فراشان ،"کنيم بمباران را کجا بگوئيد يا

 رو ميانه تروريستھای" به تسليحاتی کمکھای ۀادام حتی گرفتند، ناديده را روسيه منطقی و بحق درخواست تنھا نه

 تن ۵٠ برواکت ١۴ پنجشنبه، روز امريکا رژيم ان ان سی گزارشه ب آن، پی در و نموده اعالم ديگر بار را "سوريه

 از امتناع با امريکا رژيم نھايت، در و داد تحويل تروريستھا به ھوائی طريق از بسته ١١٢ در مھمات و تسليحات

 نشان را خود سياسی درماندگی و ضعف پوتين، تعبير به سوريه، در تروريسم با مبارزه خصوص در روسيه با مذاکره

 شنبه سه زرو راکتی ۀحمل شناسائی از که داد نشان آنجا را خود سرگشتگی و حماقت امريکا دولت اين، ۀاضافه ب .داد

 طرح با نيز پيش چندی و نمود خودداری تروريستی اقدام يک ۀمثابه ب دمشق در روسيه سفارت به )برواکت ١٣(

 .کرد مخالفت متحد ملل سازمان امنيت شورای تروريستھای ليست به "داعش" نام کردن وارد بر مبنی روسيه پيشنھادی

 را تروريسم خود نامشروع منافعه ب توجه با غربيھا -ًاوال که موافقم يبترت اين به امريکا رفتار اين با من نماند ناگفته

 تروريستی سازمانھای و گروھا از غير و نموده تعريف "بد تروريسم" و "خوب تروريسم" :متفاوت گونه دو به ھمواره

 منافع مقابل ۀقطن در که را "نامطلوبی" سازمان يا کشور ھر کنند، می حساب "خوب تروريستھای" که خود، ساز دست

 با -ًثانيا .سازند می وارد خود جعلی تروريستی ليست در ،"تروريسم حامی" يا "بد تروريست" نامه ب گيرد، قرار غرب

 تروريستی سازمانھای نفرات زيرا، .نيست تروريستی سازمان يا گروه يک ًواقعا داعش من نظره ب که توضيح اين

 خودرو اکثر حد يا لباس زير در حمل وء اختفا قابل خرابکاری تجھيزات و رینف سالحھای به بايد ًماوزل و ًمعموال

 در و بزنند بايد خود، عمل اقتضای به که چرا باشد؛ داشته شده شناخته مکان و جا توانند نمی تروريستھا باشند؛ مجھز

 طالبان، ،"القاعده" مانند بغر فاشيستی رژيمھای ۀساخت تروريستی سازمانھای ھمه و داعش اما ...شوند مخفی و بروند

 مسلح پيشرفته و سنگين سالحھای به کنند، می اشغال را آنھا از منطقی يا و کشورھا ،ينساير و الشباب بوکوحرام،

 فرماندھی مراکز و استحکامات کنند؛ می حکمرانی و دھند می تشکيل حکومت خودۀ سلط تحت مناطق در ھستند؛

 ثروتھای نمايند؛ می تأمين را جھان مخدر مواددر صد  ٨٠ -٧٠ و غرب نياز مورد نفت از بخشی کنند؛ می ايجاد جنگی

 و امريکا نيز آنھا متاع ۀھم مشتری و کنند می قاچاق غرب به را اشغالی مناطق تاريخی -فرھنگی معنوی، -مادی

 ارتش يک رديف در توان می را تروريستی گروھھای ساير يا داعش اين، بر بنا ...ھستند آن متحد غربی رژيمھای

 گروھھای ساير و داعش ديگر، عبارته ب .کرد بندی طبقه ناتو مانند کشتار و قتل فناوری آخرين به مجھز و کامل

 حق امريکا وصف، اين با .کرد حساب ناتو و امريکا زمينی نيروی ترين زبده منتخب بخش توان می را تروريستی

  .نمايد مخالفت متحد ملل سازمان امنيت شورای تروريستھای ليست به داعش نام کردن وارد با دارد و داشت
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 بيگناه، انسانھای امان بی کشتار سوريه، عليه غرب استعماری جنگ آغاز از که سالی پنج مدت در صورت، ھر به

 پرده از کثيف جنگ اين اسرار از بسياری گذرد، می آن تاريخی و مادی ثروتھای تاراج و زيرساختھا کامل ويرانی

 جنگ شمار گاه از برجسته نکات برخی يادآوری وجود، اين با .است شده روشن زيادی واقعيتھای افتاده، رونب

  .رسد می نظره ب ضروری خاورميانه نفتخيز ۀمنطق کلی، طوره ب سوريه عليه غرب فاشيسم استعماری

 را تروريسم طالبان و "القاعده" گروه ادايج با ميالدی گذشته ۀسد ھشتاد ۀدھ سالھای در که اقمارش و امريکا یامپراتور

 ،"رنگی انقالبات" نود، ۀدھ آغازين سالھای در آن، از پس و دادند درجه ارتقاء خود دولتی رسمی سياست سطح به

 در را حاکم دولتھای به آن انتساب و انسانھا کشتار و ترور شکله ب خيابانی شورشھای قالب در تروريسم يعنی

 سال به سال ۀتوسع و تداوم ۀنتيج در .دادند قرار روز دستور در شرقی اروپای و شوروی اتحاد "نامطلوب" کشورھای

 کن خر عوام و جعلی عنوان با را يمن مصر، تونس، کشورھای اوضاع ٢٠١١ سال در شدند موفق مذموم، روش اين

 روش به یامپراتور کشورھا، ينا در .بکشند زير به قدرت ۀاريک از را "مستھلک خوديھای" زده، ھمه ب "عربی بھار"

 ،اليبي توانستند غربی رژيمھای "عربی بھار" ادامه در .شد متوسل "بترسند ديگران تا را خودی بزن" ۀشد شناخته

 آن در اعتراضی و اتفاق ھيچ که را شوروی اتحاد نابودی از بعد جھان کشور ترين مرفه و فريقاا کشور ترين پيشرفته

 تروريستی گروھھای از استفاده با و قطر آنکارا، ھاليوود، در شده سازی شبيه تبليغاتی لمھایف از استفاده با نداد، روی

 پای پيش در را قذافی سرھنگ آن، رھبر برگردانده، سنگی پارينه عصر به بحر و ھوا از آميز جنون بمبارانھای و

 کشوری امروزه که نماند ناگفته اينجا در لبته،ا .نمايند قربانی فجيعی طرزه ب امريکا وقت ۀخارج وزير ن،کلينت ریھيل

 سر بر گروه و دسته ۵۶٠ از بيش و شده تقسيم قبايل و طوايف نفوذۀ حوز به کشور اين .ندارد وجود ًعمال اليبي نامه ب

 .جنگند می ھم با سابق ایليبي ۀرفت تاراج به ثروتھای بقايای و ھا ريزه

 طبق( دمکراتيک حاکميت با کشوری سوريه، در ديگر، "نامطلوب" کشور در ار سناريو عين ،اليبي با ھمزمان ًتقريبا

 عليه غرب نيابتی -استعماری جنگ شروع با .گذاشتند نمايشه ب ٢٠١١ سال چمار ماه در )داری سرمايه تعاريف

 تبديل و مینظاۀ مداخل برای را خود توان و نيرو تمام آن چينھای قاب دور بادمجان و یامپراتور گماشتگان سوريه،

 شورای به غرب تروريستی -فاشيستی رژيمھای ۀشد ارائه طرحھای ۀھم اما .بستند کاره ب مستقيم جنگ به نيابتی جنگ

 .شد آب بر نقش روسيه و چين وتوی مانع با متحد ملل سازمان امنيت

 ئیيماک تسليحات ونپيرام سوء تبليغات با مدتی را عمومی افکار غرب سران مستحکم، موانع چنين با هھمواج در

 عنوانه ب را آن از سوريه موھوم ۀاستفاد و داشته مشغول بود، شده توليده اسرائيل میوات سالحھای مقابل در که سوريه،

 کشتار برای يميائیک سالح از بار چندين تبليغات، اين از برداری بھره راستای در .کردند اعالم خود "قرمز خط"

 اين .کردند استفاده خود فرمان تحت تروريستی -نظامی واحدھای ۀواسطه ب غوطه و لبح در جمله از سوريه شھروندان

 غرب و ،ئیيمياک سالح خلع سوريه روسيه، ابتکار به و گرديد روه روب سخت مانع با نيز آنھا جنايت و دسيسه

 .گرديد "قرمز خط" خلع امپرياليستی

 اين اجرای منظوره ب .نشد بيرون غرب سر بی سران سر از مھ لحظه يک برای حتی سوريه اشغال فکر اينھا، وجود با

 و يک کنفرانسھای و داده تشکيل امريکا یامپراتور سردمداریه ب "سوريه دوستان" نامه ب ای گله زمانی کثيف، طرح

 شکيلت با را خود شيادی غربی ساالران جنگ آخر، دست .فتادني کارگر نيز ترفندشان اين .کردند برگزار را ويژن دوی

 نمايشه ب گذشته سال جون ماه در "داعش با جنگ ۀسال ١٠ ۀدور يک" برای قد نيم و قد کشور ۶٠ از مرکب "ائتالف"

 ۀنتيج رسوائی جز نيز سوريه عليه جنگ در مستقيم ۀمداخل برای غربيھا ۀدسيس اين که بود پيدا ءابتدا ھمان از .گذاشتند

 داعش تروريستھای مواضع ئیھوا بمباران اثر در زيرا، .شد ھم چنين که شاھديم ًعمال و داشت نخواھد پی در ديگری
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 ائتالف" تشکيل از پس ماه ١۵ مدت در پيروانش برخی و امريکا یامپراتور ھوائی نيروھای توسط عراق و سوريه در

 بر آن طتسل تقويت، موجب حتی، نشد، مشاھده يفیعتض کمترين داعش تروريستھای تحرکات در تنھا نه ،"گانه شصت

 اگر و .گرديد نيز غرب تروريستی ارتش اين جنايات ۀپروند شدن تر سنگين و عراق و سوريه خاک از بيشتری اراضی

 نيز افغانستان در تروريسم با آن قد نيم و قد متحدان و امريکا امپراتوریۀ سال چھارده "جنگ" که کنيم اضافه ھم را اين

 گرديد، منتج مخدر مواد قاچاق و توليد برابری ده چندين افزايش امنی، ان و جنگ تروريسم، و ترور تقويت به فقط

 و گردد می ھويدا المللی بين تروريسم با نشاندگانش دست و امريکا یامپراتور ۀعوافريبان و زرگری جنگ نھان اسرار

 .شود می نمايان يناب چشم ھر مقابل در فاشيستی -امپرياليستی غرب انسانی ضد سيمای از واضحی تصوير آن، تبع به

 عراق، سوريه، ايران، -ششگانه غيررسمی ائتالف اعضای از يکی عنوانه ب روسيه فعال مشارکت اوصاف، اين با

 ۀچھارجانب ائتالف تأسيس تازه اطالعات مرکز اعضای از يکیۀ مثابه ب ھمچنين، و فلسطين مقاومت و لبنان هللا حزب

 یامپراتور رسوائی طشت ،ئی منطقه و جھانی معادالت تمام رييتغ عين در ی،الملل بين تروريسم با مبارزه در بغداد

 تالش قبيل از آن ھای توطئه و ترفندھا ۀھم که داد نشان و افکند فرو جھان بام از را بروکسل در روانش دنباله و امريکا

 بندی ھم سر ،"سوريه دوستان" ۀگل تشکيل طرح ،"سوريه ھوائی نيروی برای ممنوع پرواز ۀمنطق ايجاد" برای

 به دستيابی برای نابخردانه تالشھای جز نبود چيزی آن، با "مبارزه" برای ساله ١٠ مھلت نييتع و "داعش ضد ائتالف"

   .سوريه اشغال آنھا، رأس در و خاورميانه در خود پليد اھداف

 و امريکا زمينی نيروی از بخشی "داعش" که داد نشان امريکا رژيم عملکردھای و اقدامات ۀھم ديگر، عبارته ب

 متجاوز ارتش با سوريه مردمی دفاع نيروھای و ملی ارتش دفاعی جنگ از روسيه فضای -ھوا نيروھای و است ناتو

 .کند می پشتيبانی آنھا داخلی مزدوران و خارجی

 و تشديد و یدفاع نيروھای پيروزی انداز چشم که است آن از حاکی سوريه عليه غرب استعماری جنگ ميدان خبرھای

 .پيداست اکنون ھم از بروکسل و واشينگتن در غرب سران سرگشتگی و سراسيمگی تداوم

 ١٣٩۴ ميزان -مھر ٢۵

 

  :يادداشت

درج چنين گزارشاتی نبايد به معنای حمايت و يا ھم تبليغ مثبت برای ارتش جنايتکار روسيه، که تا ھنوز خون 

ک فرماندھان آنھا از دور پيداست، تلقی گردد؛ بلکه معلوماتيست آگاھگرانه ونھا قھرمان آزادۀ افغان بر دستان ناپايميل

  .از آنچه در جھان می گذرد

 AA-AAادارۀ پورتال 

 


