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 Political  سياسی

  
 کرين لويکيفلد: نويسنده
  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  ازبرگردان

  ٢٠١۶ اگست ٠۶
 

 "حلب" سربرجنگ 
  :پيشنويس برگرداننده

  . غرب سوريهدر شمال" حلب" در بارۀ شھر یمعلومات مختصر

 
اين شھر يکی .  کيلو متری شمال دمشق پايتخت سوريه قرار دارد و بزرگترين شھر تجارتی سوريه است٣۵۵حلب در 

  . کيلو متر از کشور ترکيه فاصله دارد۶٠اين شھر حدود .  خاورميانه به شمار می رودۀاز کھن ترين شھر ھای منطق
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موقعيت سوق الجيشی و مھم .  مديترانه و رود فرات قرار داردبحيرۀراه  ۀحلب شھر چندين ھزار ساله است که در نيم
 ميالدی به جبھۀ اصلی جنگ در داخل سوريه تبديل شده است و اکنون ٢٠١٢بازرگانی اين شھراست که از نيمۀ سال 

  .به مناطقی تحت کنترول نيرو ھای دولتی و شورشيان تقسيم شده است
 ميالدی، جمعيت اين شھر و حومۀ آن در حدود ٢٠١٢در سال . بودشھر سوريه جمعيت ترين  پربعد از دمشق حلب 

  .اد نفر از جمعيت شھر را کرد ھا تشکيل می د٢۵٠.٠٠٠ مليون نفر برآورده شده و نزديک به ٢و٩
ستند، يکی  نيروی ھوائی است که در جنوب غربی ھ تاسيسات نظامی و امنيتی سوريه که در اين شھر مستقر ۀاز جمل

  .ن شھر است و ديگر پايگاه ھوائی و  يک قسمت از پايگاه لشکر سوريه و اکادمی نظامی می باشنداي
که ديده می شود موقعيت سوق الجيشی و ژئو ستراتيژيک شھر حلب است که کشور ھای غربی و شرقی و  طوری

از پوھنتون " ر شبووالوفوالدمي"که  طوری. امپرياليسم جھانی از سالھاست که جنگ را در اين کشور دامن زدند 
  " کليديست جھت کنترول باالی قلمرو سوريه" حلب"کنترول باالی : "در مسکو اظھار نموده" سلوخوف"

مھم ......عودی و داعش وس عربستان ،قطر،ترکيهيعنی لذابرای امپرياليسم امريکا و امپرياليسم ناتوئی و متحدين  آنھا 
ورند تا قادر شوند کنترول باالی قلمروی سوريه را به دست بياورند و بشار ال است که کنترول اين شھر را به دست بيا

جنگ را دامن بزنند وخلقھای سوريه را . افی و کشور سوريه را به ليبيای دومی مبدل سازندذاسد را مبتال به سرنوشت ق
به اھداف و اميال و خواسته آنموقع ست که . به جان ھمديگر تحريک نمايند و بازار فروش اسلحۀ خود را رونق دھند

 .  ھای ضد بشری خود خواھند رسيد

********** 

  ديگر را به نسبت مورد استفاده قرار دادن گاز سمی مقصر می دانند ًشورشيان و قوای دولتی متقابال يک

  
 از ابدال رحمان ايزميل رويتر: عکس -يک تصوير از ويرانی را بر جای گذاشت" حلب"زدو خورد بر سر 

گاز، مرد ھا ضديک طفل شير خور با ماسک . که از طريق انترنت به نشر سپرده شده، ھيجان انگيز است سھائیعک

کمکی را که به دست می آورند از نجات دھندگانيست که به روی پيراھن و .   تنفس ھوا دور خود حلقه می زنندایبر

 .قابل ديد است" ه ايمنی سفيدکال"  آنھا عالمت سازمان حمايت ملکی سوريه تیواسکتھای  محافظ
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 زاراکيب"  سخنگوی گروپ مذکور بيان نمود که نفس تنگی افراد در نتيجۀ استعمال گاز سمی قوای سوريه در محل 

Sarakeb " ايدليب"قسمت شرقی Idlib" حمله از طرف شب صورت گرفته. می باشد.  

 نوع مواد گاز استفاده شده را نمی توان مشخص .طبق گزارش شاھد عينی، يک ھليکوپتر سليندر گاز را پرتاب نمود

  .  نفر زخمی شده اند٣٣در اين حادثه کم از کم . کرد

ول اين حمله ؤرئيس جمھور سوريه را مس"بشار ال اسد"جناح مخالف که مقيم در کشور ترکيه ھستند، " ائتالف ملی"

و به ھمين ترتيب سازمان ملل متحد ھيچ کدام از اما نه نيرو ھای رزمی روسيه و نه ھم قوای نظامی امريکا . می دانند

  .يد کنندأئکه انتشار پيدا نموده، ت اينھا نتوانستند وقوع واقعه را طوری

 که تحت کنترول یسازمانيست که عمليات نظامی را در مناطق "کاله ايمنی سفيد" سازمان حمايت ملکی سوريه

اين سازمان در ترکيه آموزش داده می شوند، پول از نمايندگی کمک ھای ھمکاران . شورشگران است، انجام می دھند

 که جدال و یجھت استحکام و امنيت مناطقبه نام فوند يی ئبريتانياو نھاد "US-Hilfsagentur US-Aidامريکا "

وجود دارد، پرداخته می  در آن Fonds für Stabilität und Sicherheit in Konfliktgebieten کشمکش

  ".ھالند "ۀ و ھمچنين از وزارت خارجشود

گاز سمی، افراد متھم می سازد، که با استعمال " حلب" را در شورشیبه نوبۀ خود، گروپھای " سوريه"قوای نظامی 

صالح الدين "و "  Hamadaniyehهھماداني"ی را که در قسمت ھای مناطق تحت کنترول دولت ملکي

Salaheddin " نفر ١۴ نفر کشته و ٧تير اندازی کردند که در اين حمالت ا گاغز سمی بزندگانی می کنند، بر آنھا 

  .ديگر زخمی شدند

نظر به شناخت آنھا، : که از جانب روسيه ھدايت و سرپرستی می شود، بيان نمود" Latakia لتاکيا"مرکز مصالحۀ 

" جبھۀ فتح سوريه"د را که به اين تازگی ھا خو" النصره"به وقوع پيوسته از جانب جبھۀ " حلب" که دریحمالت

  . استصورت گرفته شناخته می شوند، " حکومت اسالمی" "داعش"اری کردند و  در بين عربھا به نام ذنامگ

اين را نمی توان از نظر . ًطبق گزارش کارکنان يک شفاخانه، احتماال گاز کلور در اين واقعه مورد استفاده قرار گرفته

  .دورنگھداشت

 بزرگ  مواد کيميائی به يک فابريکۀ ٢٠١٢با متحدين گروپھای ستيزه جو در دسمبر سال " صرهالن"قرار معلوم جبھۀ 

  . در اين فابريکه کلور جھت پاکسازی سيستم نل ھای آب توليد می شده است،حمله ور شدند" حلب"در 

  . ياداوری نمودًفورا به شورای امنيت ملل متحد اطالع داده و از خطرات آنھمان زمان دولت سوريه موضوع را 

موضوع تعيين کننده در آيندۀ وضعيت نظامی در شمال ـ شرق اين . توقف کرده" حلب"در اين فاصله جنگ درشھر 

از ھمه قوی  "YPJ "و " YPG"ئی، ه در آنجا واحد ھای کرد ھای سوري. شھر است که چطور انکشاف می کند

  .ترھستند

مودن از ھمکاری با نيرو ھای رزمی سوريه و روسيه، اينک  ئی بعد از مدت طوالنی خوداری نه کرد ھای سوري

  .آغاز کردند" حلب"ھمکاری خود را با آنھا در داخل و اطراف شھر

از دولت امريکا تقاضای حمايت بيشتر را برای جناح " بنياد واشنگتن برای سياست شرق نزديک"به ھمين نسبت 

  .آنھا را به طرف غرب مانع شوند" رشگست"مخالف معتدل سنی ـ عربی نموده تا قوت کردھا و

 یائتالف.   متحدۀ امريکا ايجاد شده، حمايت می شوندعکه توسط اضال" نيروی دموکرات سوريه"تا کنون کرد ھا توسط 

ھمچنان ديگر شبه نظاميان عربی است و به ھمين ترتيب  "لشکر آزاد سوريه"که وجود دارد متشکل ازجنگجويان قبلی 

  .عراق ھم تعلق به اين ائتالف داردشمال " پيش مرگه"
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ھمينطور کشور المان ھم آنھا را با . شمال عراق به حيث متحد نزديک امريکا و ترکيه به شمار می رود" پيش مرگه"

  .اسلحه مجھز می سازد و کرد ھای جنگجو را در زمينه آموزش می دھد

: اشاره به آن کرد که" RT "لمانی زبان رسانۀ در مسکو در پروگرام ا" شلوخوف"از پوھنتون " والدمير شپووالوف"

 .  مفھوم ويژۀ ژئو ستراتيژيک دارد،برای تمام احزاب جنگ" حلب"سرزمين ھای اطراف "

عودی، البته ھمينطور برای امريکا کنترول سلذا برای نيرو ھای رزمی دولتی و مخالفان آنھا، برای ترکيه و عربستان 

ًپس کامال ". Anrainergebiete مناطق انراينر" و" سوريه" باالی قلمرو کليديست جھت کنترول" حلب"باالی 

" زيميون باددسزارف"که دانشمند سياسی روسی   عسکر ناتو در آنجا حضور دارند، قسمی٢٠٠٠روشن است  که چرا 

و  نست  متحدۀ امريکا و نيروی استحکام آعنصف از اين افراد قوای تخصصی اضال: "در عين پروگرام اظھار نمود

قوای "دولت فدرال المان به نوبۀ خود حضور ". نصف ديگر دنمارکی، بريتانيائی، فرانسوی و قوای المانی می باشند

  . و لشکر المان در شمال سوريه را تکذيب می کند" فرماندھی تخصصی

 

 

 

 

 

 
 


