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 !ناتو داعش، بگو نگو
» بھار عربی« در استمرار امريکاوری تسردمداری امپراه  امپرياليسم غرب ب٢٠١١ سال چاز زمانی که در ماه مار

 تحت ريه دست زد، اغلب ناظران و کارشناسان آن را اساساً جعلی به تجاوز استعماری عليه کشور مستقل سو

لحاظ ه و ب» جنگ داخلی سوريه«، »مشکل سوريه«، »بحران سوريه«عناوين غيرواقعی و غلط انداز، مانند 

 جنگ استعماری - نام واقعی خوده که حادثه را ب مضمونی، مشابه آنھا مورد تجزيه و تحليل قرار می دھند بدون اين

 . سوريه بنامندغرب عليه

 -در ھمين ارتباط، موضع و فرمولبندی سياستمداران و مقامات رسمی کشورھای مخالف جنگ و جنگھای استعماری

 و متحدانش در کشورھای مختلف قابل امريکاوری تامپرا» رنگی«و انقالبھای » بشردوستانه«نيابتی، مداخالت 

سی، اقتصادی و يا روابط و مناسبات بين دولتی نمی توانند دليل برخی معذورات و مالحظات سياه آنھا ب. درک است

اما، شگفت آور اين است که اغلب کارشناسان . نام واقعی آن بنامنده و يا نمی خواھند ھر اقدام دول امپرياليستی را ب

اظھارات ی يا ئو تحليلگران مستقل و آزاد در کمال فراغت از چنين محدوديتھا و موانعی، داده ھای ناتوی رسانه 

رغم ديدگاه و نقطه نظر شان،  مقامات رسمی کشورھای مختلف را مبنای تحليل و بررسی خود قرار داده، علی

 غرب امپرياليستی عليه جمھوری عربی سوريه را ۀواقعيتھای موجود، از جمله جنگ استعماری و تجاوزکاران

  .واژگونه و خالف واقع جلوه می دھند

اما .  جنگ جھانی دوم که دھھا ميليون نفر قربانی گرفت، شروع شدپولند ھيتلری به نالما ۀ سال قبل، با حمل٧۵«

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

ذول گرديده، کنون روشھای جنگ با دگرگونی ھای بسياری ھمراه بود، توجه زيادی به روش جنگ اطالعاتی مب

تشکيل » نامطلوب«مھاجمان آموخته اند که با دست ديگران بجنگند، باندھای مزدور برای اقدام عليه کشورھای 

  .دھند

اتکاء اقتدار نظامی خود و ھمپيمانانش مستقيما کشورھای ه  بامريکا زيادی اتفاق افتاده که رغم اين، موارده ب

ه ، و ھر بار با خفت و خواری، با ب...)، ويتنام، کامبوج وورياجنگھای ک(را مورد تھاجم نظامی قرار داده » دشمن«

آخرين اين نوع .  به فرار از ميدان جنگ مجبور گشته است، گذاشتن خيل عظيم کشتگان و خرابی ھای بی سابقهیجا

منه دار، و  دایجز کشتار، ھرج مرج، نکبت و بدبختی ھاه جنگھا، جنگھای يوگسالوی، افغانستان، عراق بود که ب
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ھمراه ه ويرانی تمامی زير ساختھا در کشورھای جنگ زده، چندان دستاورد مطلوبی برای جنگ ساالران غربی ب

  .نداشت

 - آنۀ تحت نفوذ تقسيم گرديد، بزرگترين منطقۀکه به ھفت منطق رغم اينه ھمانطور که معلوم است يوگسالوی ب

 و در ساير مناطق نيز جدال بر سر انتخاب سمت و سوی  روسيه روی آورده-»شرق«سوی ه صربستان باز ھم ب

  . قطعی نرسيده استۀبرقراری و تقويت مناسبات و روابط متقابل ھنوز به نتيج

 ۀ، اما به بھان»کالی« و ھمپيمانانش به سفارش مافيای مواد مخدر امريکا ۀواسطه  سال اشغال افغانستان ب١۴بعد از 

 اين کشور بی دفاع به مرکز توليد مود مخدر جھان تبديل گشته، فساد ھر چه که جنگ با تروريسم، عالوه بر اين

شکوفاتر می شود، تروريسم بين المللی ھر چه چاق تر و گستاختر شده، جنگ در اين کشور ھمچنان ادامه دارد و 

  . بشری را درنورديده استۀ افغانستان اشغالی، بلکه، سراسر جامعۀگفتمان جنگ نه تنھا گستر

 به سه بخش تقسيم اين کشور عمالً . ع عراق نيز در واقع يک داستان بدون شرح و بی نياز از توضيح استاوضا

تصرف نموده، ) داعش( دولت اقليم کوردستان برقرار است، نواحی غربی آن را ناتو ئیدر شمال فرمانروا: گرديده

 یانفجار، ھمه روزه جنگ و کشتار، ھمه جاھمه روزه .  بقيه کشور نيستۀدولت مرکزی در بغداد نيز قادر به ادار

  ... ھرج و مرجیويرانی، ھمه جا

بمبارانھای جنون ): جنگ با دست ديگران يا جنگ نيابتی( اما، تلفيقی بود از جنگ کالسيک و معاصر اجنگ ليبي

ه  بايت ليبيموجوده  نھائی، بۀدر نتيج). تروريسم(آميز از ھوا و دريا برای پشتيبانی از تھاجم نيروھای سطحی 

 به مناطق تحت نفوذ و ترک تازی طوايف و قبايل تقسيم گرديد که عنوان يک کشور واحد پايان داده شد و آن، عمالً 

 موجود با  اين کشور سابقاً ۀ دسته و گروه مسلح بر سر پس مانده ھا و ريزه ھای ثروتھای به تاراج رفت۵۶٠بيش از 

  .ھم درگيرند

 به سوريه ھجوم ٢٠١١ سال چ در ماه ماراره گيری از تاکتيک جنگی آزموده عليه ليبيجنگ ساالران استعمار با بھ

 بسيار سخت ۀاما در اينجا تيرشان نه به سنگ، بلکه به صخر. آوردند و به اشغال و نابودی سريع آن اطمينان داشتند

تش و دولت سوريه در مقابل ھجمه ھای سنگين نظامی، تبليغاتی و روانی غربی  ملت، ارۀمقاومت دالوران. خورد

ويژه، مانع غيرقابل عبور ه پشتيبانی کشورھای صلحدوست جھان، ب. ھم ريخته ھا، تمامی محاسبات آنھا را ب

چه موازات تشديد ھر ه وتوھای چين و روسيه در شورای امنيت سازمان ملل متحد مزيد بر علت شد تا غرب ب

  . تبليغاتی عليه سوريه، تھاجمات نظامی عليه اين کشور را شدت بخشد-بيشتر جنگ روانی

 امريکاطور کلی به سراسر جھان، ه  نفتخيز خاورميانه و بۀدر اين راستا و در راستای سياست گسترش ناتو به منطق

ت مجازات، تروريست، خرابکار،  آن که تجارب فراوانی در تشکيل گروھھا و دستجائی و منطقه ئیو متحدان اروپا

، به استخدام ھر چه ...)گالديو، کنتراھا، القاعده، طالبان، الشباب، بوکوحرام،(ويژه در پنجاه سال اخير دارند ه ب

 - آنھا را زير نظر متخصصان و مربيان سازمانھای امنيتی.  مزدور از کشورھای مختلف دست زدندۀگسترد

 سابق، ای، ترکيه، عربستان سعودی، ليبيامريکا تروريست واقع در خاک خرابکاری و ناتو در مراکز آموزش

امارات عربی، قطر، اردن و برخی کشورھای ديگر آموزش نظامی دادند، با پيشرفته ترين جنگ افزارھا، از جمله، 

 ناتو، يک موازات ارتش مھاجمه  و ھمپيمانانش بامريکابه اين ترتيب، . يميائی تسليح و تجھيز نمودندکسالحھای 

 آن تھاجم خود را به سراسر سوريه یاتکاه وجود آوردند و به ارتش منظم و مسلح به انواع جنگ افزار پيشرفته ب

 مختلف اين نيروھای تازه نفس ناتو را متناسب با فرھنگ، تمدن، تعلقات ملی و قطعاتواحدھا و . گسترش دادند

 اسالمی خاورميانه ۀمتناسب با فرھنگ و اعتقادات مردم منطقطور کلی، ه  مذھبی مردم اين کشور و ب- عالئق دينی
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دوستان  «ۀتشکيل گل). ارتش آزاد، دولت اسالمی، جبھة النصره، جيش الفتح و غيره(نامھای مختلف ناميدند ه ب

 متعدد آن در روند جنگ و بعدھا، ايجاد ائتالف جلساتدر مراحل آغازين جنگ، ھمچنين، برگزاری  » سوريه

، در واقع، ٢٠١۴ سال جون در ماه امريکاوری تسردمداری امپراه ب» کشور «۶۴مرکب از » با تروريسممبارزه «

  . تبليغاتی جنگ استعماری فاشيسم غرب عليه جمھوری عربی سوريه را پوشش می دادند- بخش ھای روانی

ون داير بر ساخت و که، جنگ ساالران غربی در جنگ عليه جمھوری سوريه با اجرای طرح جديد پنتاگ طرفه اين

توليد سالح، جنگ افزار و مھمات در جبھه ھای جنگ، سراسر سوريه را به زائده صنايع جنگی امپرياليسم تبديل 

که  نمودند، مراکز متعدد فرماندھی ايجاد کردند، ھزاران استحکامات مھندسی و زيرساختھای جنگی ساختند،

    . ھای تروريستی که جای خود دارد، يک کشور استمجموع آنھا خارج از امکانات و توانمنديھای گرو

اھدی ، نه تنھا کمترين ش»تالف ضد داعشائ«قابل تأمل تر اين است، که در اين يک سال و نيم اخير پس از تشکيل 

ارتش (برکت ھمه نوع کمکھای لجستيکی آن، تروريستھا ه عليه تروريسم مشاھده نشد، حتی ب»  ائتالفۀمبارز«از 

را به اشغال ) تقريبا نصف دو کشور عراق و سوريه(ھارتر و گستاختر ھم شدند، اراضی بيشتری ) موازی ناتو

درآوردند، ثروتھای فرھنگی و تاريخی سوريه را تخريب کرده، به تاراج برد، نفت اين کشور را به قيمت ھر بشکه 

  ...فروختند» دمکرات« از در بازارھای ترکيه به اروپای دالر ٣۵ -١٠

 يکسری ۀسرمداری بزرگترين اقتدار نظامی جھان در مدت يک سال و نيم نتوانست از عھده  کشور ب۶۴اگر 

گروھھای تروريستی دارای نشانی و مکان مشخص، نه مخفی و زيرزمينی برآيد، يا بايد به پوشالی بودن خود 

  .ای غربی مولد و موجد آن ھستند ناتو ھستند که رژيمھۀ ضميمقطعات ھمان بپذيرند اين نيروھااعتراف نمايند، و يا 

اصطالح سياسی، در واقع، تروريستی ه رويدادھای ميدانی جنگ عليه سوريه و اظھارات متعدد مقامات ب

 سابق، سناتور مک کين، جون کری و ديگران در خصوص آموزش و ۀن، وزير خارجکلينتری وری مانند ھيلتامپرا

  .حت مدعيات فوق باقی نمی گذاردکمترين جای ترديد در ص» مخالفان اسد«تسليح 

نه می تواند حمايت آشکار و علنی .  دروغھای خود گرفتار آمده استۀ در مخمصامريکارھبری ه اکنون بلوک ناتو ب

ايران،  (١+۴ جدی ائتالف ۀ در مقابل مبارز اعالم کند و نه می تواند علناً  تروريستی ناتو را رسماً قطعاتخود را از 

به ھمين سبب، به کارشکنی، دروغ بافی و جعل اخبار . با تروريسم بايستد) ق و حزب هللا لبنانسوريه، روسيه، عرا

باب سر خود » کالھی« جنگ، ۀآشفت» نمد«و حوادث ميدانی جنگ متوسل می شود تا شايد بدين واسطه، بتواند از 

  .دست و پا کند

خص، ثابت می کند که جنگ عليه جمھوری طور کلی و سوريه بااله با اين اوصاف، سير تحوالت خاورميانه ب

، بلکه، يک جنگ تمام عيار استعماری »جنگ داخلی سوريه«يا » مشکل سوريه«، »بحران سوريه«سوريه نه 

جبھة «، »داعش«. دست زير مجموعه ھای ناتو و تحت فرماندھی آنه فاشيسم غرب عليه جمھوری سوريه است ب

ھا برای فريب اذھان عمومی ھستند که پشت آنھا از ھمان ابتدای جنگ و غيره فقط پرده » ارتش آزاد«، »النصره

  .در چشم آگاھان پيدا بود

  ١٣٩۴ قوس -  آذر٧

  

  

  


