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 (Alexandr Kuznetsov) -*کوزنتسوف الکساندر
 شيری .م .ا : ازبرگردان

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٩

  :ديگران و هللاحزب
  است کرده پيدا مردمیً واقعا خصلت سوريه در تروريسم با جنگ

 هللاحزب مسلح نيروھای ايران، اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس سپاه -خارجی گروھھای که اين به دمشق نمودن متھم

 در غرب جمعی ھایرسانه شگردھای ترينمحبوب از يکی رزمند،می آن از جانبداری به عراق شيعی داوطلبان و لبنان

 کنندمی نشخوار را "سوريه خارجی اشغال" نظريه مشتاقانه ھاانهرس .است اسد بشار و سوريه عليه اطالعاتی جنگ

 سوری داوطلب تشکلھای بلکه، ھا،خارجی نه جنگ اين در را اسد دولت اصلی ضربت نيروی که باره اين در اما،

 گردانھای و بيستم قرن سی سالھای *اسپانيای خواھدنمی کس ھيچ که است عجيب( کنندمی سکوت دھند،می تشکيل

 .)آورد ياده ب را آن المللیبين

 حلب، در دولتی ارتش سنگين شکست از پس .شد آغاز ٢٠١٢ سال اواخر از سوريه در مردمی دفاع نيروھای تشکيل

 آزاد تازه مناطق يا جبھه پشت از حراست جبھه، چند در ھمزمان جنگ حين در که گرديد معلوم دمشق حومه و حمص

 وظايف .زد دست مردمی ھایکميته ۀايپ بر مليشيا واحدھای تشکيل کار به نيز اسد .است دشوار منظم ارتش برای شده

 از شده آزاد اراضی در دژبانی خدمات انجام ،ستراتيژيک تأسيسات ساير و راھھا از حراست از عبارت مليشيا ۀاولي

 استفاده رزمی عمليات در رکتش برای اغلب داوطلب واحدھای از زمان گذشت با اما بود، شده نييتع تروريستھا اشغال

 .شد

 در آنھا .يافت افزايش نفر ھزار ١۵٠ به گرديد، تشگيل نفر ھزار ٩٠ با ًتقريبا آغاز در که ملی دفاع داوطلبان شمار

 عمل )سوريه اطالعاتی جمعيت ترکيب در امنيتی نھادھای از يکی( سوريه سياسی امنيتۀ ادار با کامل ھمآھنگی

 سال .نمايندمی تجھيز خود شخصی امکانات حسابه ب را خود گروه که ھستند ھم داوطلبان ميان در فرماندھانی .کنندمی

 بنگاه دو جنگ تا که دادمی توضيح رطوسط اھل علوی فرمانده اين .شدم موفق آنھا از يکی با مصاحبه به گذشته

 صرف نفره صدً تقريبا گروھان يک ایبر را آنھا پول ھمه و فروخت را خود بنگاھھای او اما داشت، اتوموبيل بزرگ

 .نمود

 واحدھای :شوندمی تقسيم دسته پنج به آنھا .است جالب )"الوطنی دفاع جيش"( دفاع نيروھای مسلح واحدھای ساختار

 متشکل ھایدسته ؛)سکوالرھاً عمدتا( سوريه امنيتی ارگانھای با ھمآھنگ داوطلبان گروھھای ايران؛ حمايت تحت ۀشيع

 با متحد ملی دفاع محلی نيروھای فلسطينی؛ نظامی ھایگروه ؛)ھادروزی مسيحيان،( غيرمسلمان دينی ایاقليتھ از

 .نشين سنی مناطق در دمشق
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 ارتش جايگزين آينده در توانستمی که لبنان "هللاحزب" مشابه تشکيالت ايجاد بر مبنی تھران تصميم ۀدربار گذشته سال

 آغاز از پس که اين با .)يافت تحقق "الشعبی حشد" کمک با عملی چنين عراق در( شد گفته سخن بسيار شود، سوريه

 تحکيم یامالحظه قابل طرزه ب سوريه عربی جمھوری دولتی ارتش موقعيت روسيه فضای -ھوا نيروھای عمليات

 ھنگام که "الرضا تقوا" تيپ .دھدمی ادامه سوريه ۀمناقش در خود مھم نقش ايفای به ھمچنان شيعه مليشيای اما يافته،

 .شودمی محسوب نظامیشبه گروه مھمترين گرديد، تشکيل ٢٠١٣ سال تابستان در سوريه نبردھای به هللاحزب ورود

 اطراف مناطق ھمچنين و حمص حماه، ھایاستان ئیروستا ھایخانواده از برخاسته افراد را تيپ اين بندیاستخوان

 فرماندھی .دارند حضور آن در ھم ھاسنی اما، ھستند شيعه "الرضا قوات" انرزمندگ اکثريت .دھندمی تشکيل پايتخت

 عھدهه ب )مصطفی ابو( حيدر ابراھيم حمزه نامه ب هللاحزب نظامی فرماندھان از يکی آن ايجاد اول ماه در را تيپ اين

 مناطق در ،)قیشر و غربی غوطه( دمشق ۀحوم حمص، نبردھای در موفقيت با "الرضا قوات" رزمندگان .داشت

 .کردند شرکت درعا استان در و قلمون کوھستانی

 .باشدمی شيعه مردمی واحدھای از ديگر يکی شده، گذارینام حسين امام دختر احترام به که "رقيه سيده تيپ"

 يک يهرق سيده تيپ مليشيای .رودمی شماره ب جھان شيعيان زيارتگاه سوريه در ّرقيه سيده و زينب سيده ھایآرامگاه

 از بايد قطع طوره ب سوريه امنيتی نھادھای ۀواسطه ب سازمانيافته مسلح ھایگروه ميان در .است سوری ًکامال واحد

 طرطوس و التاکيه مناطق در که برد نام )العکسری االمن درع قوات( "نظامی امنيت سپر" نيروھای بزرگ تشکيالت

 سال بھار در منطقه اين به "جبھةالنصره" ۀحمل مقابل در التاکيه ناستا از دفاع امر در "سپر نيروھای" .ھستند فعال

 در حاضر حال در .جنگيدند االکراد جبل ھایکوه در تروريستی گروھھای با آنھا ٢٠١۵ سال در .داشتند شرکت ٢٠١۴

 قرداحه وستایر اھل الحال، اسماعيل ملی، گارد سابق افسر را آن فرماندھی .دارند شرکت حلب آزادسازی برای نبردھا

 لواء( "ساحل سپر تيپ" :برد نام ديگر گروه چند از بايستی ًلزوما اينجا در .دارد عھدهه ب )اسد حافظ زادگاه روستای(

 و حمص استانھای در که )الباديه مغاوير فوج( "صحرا تکاوران ھنگ" التاکيه؛ و طرطوس در فعال )الساحل درع

 سوريه جمھور رئيس خاله پسر مخلوف، رامی پول با گروه اين ؛)الحمص الفھود( "حمص پلنگان" رزمد؛می حماه

 .است گرديده تشکيل

 پيروزی صورت در .کنيم صحبت جداگانه طوره ب سوريه مسيحيان و ھادروزی مسلح قطعات مورد در است الزم

 متشکل واحدھای آنھا ميان در .کندمی تھديد اخراج يا زيکیف نابودی خطر ھاعلوی مانند را آنھا ،"جھادی جنگجويان"

 مسلح گروه تنھا )الموحدين جيش( "موحدين ارتش" قبل سال دو اگر .کنندمی توجه جلب سويداء استان ھایدروزی از

 درع( "ميھن سپر" آنھا بزرگترين .کندمی مبارزه سوريه در دروزی بزرگ مسلح گروه چند اکنون بود، دروزی

 در ھادروزی شرکت .کندمی رھبری ھادروزی مذھبی رھبران از يکی وع،جرب يوسف شيخ را آن که است )الوطن

 ادلب منطقه در السمک جبل محصور اراضی ،٢٠١۴ سال پائيز در "جبھةالنصره" تروريستھای که زمانی از جنگ

 ارواد اسالم )سلفی نوع("حقيقت" قبول به را بقيه و کردند قصابی نمايشگرانه طرزه ب را نفر ٢٣ نموده، تصرف

 .گرفت خود به ئیتوده شکل ساختند،

 شماره ب سوريه ناسيوناليست سوسيال حزب مسلح بازوی گروه، اين .دارند را خود خاص مليشيای نيز سوريه مسيحيان

 لبنانی ارتدوکس مسيحی سعاده، آنتون واسطهه ب ١٩٣٢ سال در سوريه ناسيوناليست سوسيال حزب .رود می

 بزرگ سوريه تشکيل از است عبارت سوريه ناسيوناليست سوسيال حزب دئولوژيکاي گيریسمت .شد بنيانگذاری

 ملی تفکر ءابتدا ھمان در حزب عربيسم، پان مقابل ۀنقط در .مصر و اردن عراق، لبنان، فلسطين، سوريه، از مرکب

 حزب .برد نام خود نپيشينيا ميان در حمورابی و پالنیاب آشور باستان، دوران سالطين از حتی و کرد مطرح را سوری
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 ھابعثی با شديد بسيار سياسیۀ مبارز به طوالنی مدت گذشته قرن ۶٠ -۵٠ سالھای در سوريه ناسيوناليست سوسيال

 اصول از سياست در سوريه ناسيوناليست سوسيال حزب .گرديد اعالم غيرقانونی سوريه در آن فعاليت و برخاست

 در نماينده سه اکنون ھم و شد اعالم قانونی سوريه در حزب اين يتفعال ٢٠٠۵ سال در .کندمی پيروی غيرمذھبی

ه ب نه اما است، يافته تمرکز )طوفان عقابھای( "الزوبعه نسور" در سوری ميسحيان مسلح گروه .دارد سوريه پارلمان

 اسعد بریرھ تحت لبنانی حزب نظامیۀ شاخ مثابهه ب بلکه، حيدر، علی فرماندھیه ب سوری حزب نظامی ۀشاخ عنوان

 "مسيح سربازان" گروه النصر، وادی در سوريه جنوب مقيم مسيحيان از متشکل "طوفان عقابھای" بر عالوه .حردان

 .کندمی مبارزه ملی دفاع نيروھای صفوف در نيز )المسيح جند(

 نامه ب نیس داوطلب گروه قنيطره استان در سوريه جنوب در .دارد وجود ھم دولت طرفدار سنی مليشيای سوريه در

 تشکيل استان بومی ھایدروزی و ھاسنی از گروه اين .کندمی مبارزه )القنيطره السکور لواء( "قنيطره ھایشاھين تيپ"

 وفادار شعيطات نشين باديه ۀقبيل افراد از ،ئیقبيله مليشيای ،)الشرق ُاسود( "شرق تيپ" نيز سوريه شرق در .است شده

 .است متمرکز الزور دير تاناس در و گرديده تشکيل دولت به

 .کنندمی شرکت فعاالنه سوريه دولت از طرفداریه ب نبردھا در سوريه مقيم فلسطينی مھاجران از متشکل گردانھای

 لبنان اردن، در خود مھاجر ھموطنان با مقايسه غيرقابل شرايط بھترين در ھميشه سوريه خاک در يافتهپناه ھایفلسطينی

 و نشينیزاغه ۀمجموع يک گاه ھيچ دمشق ۀحوم در يرموک فلسطينی اردوگاه .اندداشته قرار عربی کشورھای ساير و

 کامل امکانات با آباد بسيار ۀمجموع يک بلکه، نبوده، لبنان در واقع اردوگاھھای مانند مرج ھرج سراسر آباد حلبی

 محدوديت بدون" اشتغال ھا،شگاهدان در تحصيل( حقوق تمامی از ھمواره سوريه در فلسطينيان .باشدمی شھری

 .اندبوده برخوردار انتخابات در شرکت حق منھای ،)"ئیحرفه

 اين .است يافته تشکيل رزمنده ھزار ۴ -٣ ازً تقريبا که است فلسطينی مليشيای پرشمارترين )القدس لواء( "قدس تيپ"

 تيپ" .دھدمی تشکيل نيرب اردوگاه از پناھنده ھایفلسطينی را آن اساس .ندارد حماس با مشترکی وجه ھيچ تيپ

 منطقه در مسلحانه ۀمبارز به اکنون ھم تيپ اين .داد تشکيل ٢٠١٣ سال در سعيد محمد فلسطينی، مھندس را "اورشليم

 .است مشغول حلب

 مينتخ نفر ھزار ٨ -٧ سوريه در آنھا شمار( "هللاحزب" بر عالوه م،ئيبگو سخن عرب داوطلبان ديگر از بخواھيم اگر

 از متشکل "العباس ابوالفضل" ھایتيپ .کنندمی فعاليت سوريه کشور در ھم عراق شيعيان مسلح ھایگروه )شودمی زده

 به است الزم .ھستند سوريه در عراقی داوطلب واحدھای بزرگترين نفر، ھزار از مرکب "النجبا حرکت" و نفر ھزار ٣

 ۀکارپاي .کنيم اشاره ھم اردن يمن، لبنان، مصر، کشورھای عرب الرسکو داوطلبان از متشکل "عرب گرايانملی گارد"

 ھایشخصيت نصرهللا حسن چاوز، ھوگو گوارا،چه عبدالناصر، جمال و است ناصريسم بر مبتنی آنھا ايدئولوژيک

 .ھستند آنھا محبوب

 .است کرده پيدا مردمیً واقعا خصلت سوريه در تروريسم با جنگ

 )مسکو( سياسی راھکارھای و ھابينیپيشۀ دانشکد رئيس معاون -*

http://www.fondsk.ru/news/2016/10/26/hizballa-i-drugie-vojna-s-terrorizmom-v-sirii-

prinjala-narodnyj-harakter-42923.html 
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  :يادداشت *
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شکار امپرياليزم می نگرد، به ھر ميزانی که قابل آاين که نويسندۀ مقاله از کدام منظر به مقاومت سوريه عليه تجاوز 
ا، پای گردانھای بين الملليی ارج باشد به ھيچ صورت به وی و يا به کسان ديگری اجازه نمی دھد، تا در يک مقاسيۀ بيج

 آن جنگ انقالبی گاهچه گذشته از عقب. را که در جريان جنگ انقالبی اسپانيا عليه فاشيزم حماسه آفريدند به ميان بکشند
 پاکبازی  و افراد ستالين، نيروھای شرکت کننده در آن گردانھا، ھمه کمونيستھاۀدر وجود کمينترن و رھبری داھيان

  . مذھبی از قماش حزب هللا را نداشتند ھایيک از آنھا آلودگیبودند، که ھيچ 
 AA-AAادارۀ پورتال


