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  :به ادامۀ گذشته

" حلب"و مناطق نفوذ آنھا را در شھر " اسد"در قسمت قبلی اين بخش، بسيار مختصر ترکيب نيروھای ضد رژيم 

و " اسد"در اين بخش خواھم کوشيد تا باز ھم به صورت مختصر مواضع سياسی و نظامی رژيم . معرفی داشتيم

را درقبال ھمان شھر و سياست کلی امپرياليزم غرب حين صلحخواھی ھای آنھا تذکار داده، به چرا " والديمير پوتين"

  .توقف بمباران حلب، پاسخ خودم را ابراز دارم

 مخوب است و يا بد باشد سرجايش، اما در اين که شناختش از سياست ھای صلحخواھانۀ امپرياليس" ار اسدبش"اين که 

نامبرده در آخرين مصاحبه اش با روزنامۀ . در حد قابل مالحظه ای دقيق است، ھيچ جای شکی وجود ندارد

مک به تروريست ھا و واگذاری غربی ھا تالش می کنند از آتش بس برای ک: "، چاپ صربستان افزود"پوليتيکا"«

رئيس . " دوباره حمالت خود را آغاز کنندکمک ھای لوژستيکی، اسلحه و پول استفاده کنند تا آنھا قوی تر شده و

مريکا و متحدانش برگی ھستند که آنھا با کمک آن می اتروريست ھا و تروريسم برای :" جمھور سوريه اعالم کرد

 به نقل از -.مريکا در ھر ناکامی در رابطه با آتش بس مقصر استاکيد کرد أو ت" د سوريه بازی کننۀخواھند در صحن

  :در ھمين رابطه پوتين نيز می گويد» سپوتنيک

 به گزارش پايگاه خبری اکسپرس، والديمير پوتين، رئيس جمھوری روسيه درجريان سخنرانی در جمع «

مريکا را محکوم اک اوباما، رئيس جمھور ت خارجی، بارگران سياس  از تحليلسياستمداران روس و خارجی و تعدادی

  .و از تصميمش برای مبارزه در شھر حلب دفاع کرد

بمباران شھر حلب سوريه به خاطر رويکرد تھاجمی برخی کشورھای عضو سازمان ملل صورت گرفت و : پوتين گفت

اگر ما نبايد در . حلب متوقف نخواھد شدمريکا از حمالت خود دست نکشد، بمباران اتا زمانی که ائتالف تحت رھبری 

  حلب باشيم چرا شما در موصل ھستيد؟

ما ھميشه از جانب شرکای . کاری به رقه نداشته باشيم. بگذاريم ھمه چيز ھمانطور که ھست بماند: وی افزود

. شنويم  می،مانندھا بايد نابود شوند اما غيرنظاميان زنده ب که چطور تروريست را مان موضوع رقه و اين  یئمريکاا

خواھيد وقتی  آيا شما از ما می. ما بايد تا آخر مبارزه کنيم.  ديگری وجود نداردۀھيچ گزين. کنند ھا تا آخر مبارزه می آن
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پايگا خبری  " نقل گزارش از-ھا را تنھا بگذاريم؟ شوند کاری انجام ندھيم و آن مردم در شھرھا گروگان گرفته می

  http://www.taraznews.com "تحليلی تراز

، آنھم در آستانۀ "اسد"، توقف بمباران شھر حلب از طرف روسھا و رژيم "اسد"و " پوتين"نظرداشت مواضع با در

شکست کامل نيروھای محاصره شده و با وجود تحريکات بس خطرناک محصورين، سؤاليست که ھدف از اين نگارش 

 در اين جا از طرف من مورد بحث قرار می گيرد، نظرات شخصی الزم به يادآورست بيفزايم، داليلی که. را می سازد

 مأخذ آن تذکار يابد، احتمال اين که تمام آن ھا خطا باشد و يا ھمه در تاائی اقتباس نشده ج به ھمان سانی که از خودم بوده

قضيه صميمانه تقاضا دارم تا پيوند با ھمديگر عمل نمايند، نمی تواند منتفی باشد، به ھمين اساس از تمام عالقه مندان به 

  .با ابراز نظرات شان کمبود ھا و نقايص طرزکارم را تصحيح نموده بر من منت گذارند

به نظر من، توقف بمباران برای بيش از دو ھفته، آنھم در حساس ترين موقع جنگی، می تواند داليل سياسی، نظامی و 

  :آنھا اشاره می گرددتبليغاتی داشته باشد، که در ذيل به صورت مختصر به 

 از نظر سياسی در خطوط کلی خود شامل دو بخش می گردد، بخش اوضاع داخل سوريه و اوضاع بين المللی به -١

  .خصوص امريکا

تجارب تاريخی در تمام ادوار نشان داده است، بدون استثناء وقتی شھری به محاصره کشيده می شود، عکس که تا جائی 

ًو يا عدم حمايت آنھا از نيروی نظامی داخل آن شھر، مطلقا ارتباط می گيرد به اين که مردم العمل مردم شھر و حمايت 

شھر محاصره شده، نسبت به جنگ و محاصره چه نظری دارند، يعنی آيا جنگ را جنگ خود دانسته و با نيروی مدافع 

د اما شھر شان به دست دشمن شھر محصور خود را ھم ھويت دانسته حاضراند ھر فردی در راه حفظ شھر کشته شون

، نسبت به نيروی نظامی داخل شھر نظر مثبتی نداشته، آنھا را يا بيگانه و متجاوز می دانند و يا ھم نيفتد و يا اين که

  .نيروی ظالم و جباری که سقوط و نابودی آن نيرو، آرزوی ھمگانی شھريان را می سازد

ه ھای طوالنی مدت چنين محاصره ھا و مقاومت ھای طوالی مدت بيش ما در تاريخ پر از فراز و نشيب کشور ما، نمون

 حينی که قاجاريان در دو نوبت می خواستند، ھرات را از پيکر کشور ما جدا سازند، ١٩ ماه را ھم در قرن ١١از 

رن بيست و در ق" ستالينگراد"مطالعه کرده ايم، در سطح جھانی بزرگترين نمونۀ آن در قرن بيست محاصره و دفاع از 

  . می تواند مطرح بحث قرار گيرد" کوبانی"و يک در حد محدود تری نمونۀ 

در تمام اين محاصره ھا که با مرگ و نيستی و ھزاران مصيبت مشھود و غير مشھود ھمراه بود، از آن جائی که 

زندگی و مرگ خود  و زندگی و مرگ آنھا را شھريان تحت محاصره، خود را با نيروھای نظامی ھم ھويت می دانستند

و شھر شان می دانستند، تا پای جان به دفاع از شھر و ديار شان پرداخته، با حماسه آفرينی ھای شان افتخارات تاريخی 

  .را نصيب خويش گردانيدند

اين که مردم محاصره شده تا چه حدودی خود را با نيروھای نظامی مستقر در داخل . بر گرديم به محاصرۀ شھر حلب

نی جبھه النصره و القاعده ، ھم ھويت تلقی می نمايند، دشوار است آن را پذيرفت، در نتيجه چيزی که باقی می شھر، يع

ھرگاه قضيه ھمين طور باشد، توقف بمباران، در . ماند احتمال مخالفت بالقوۀ آنھا با نيروی نظامی مسلط در داخل شھر

در واقع .  و مخالفت ھای بالقوه را به بالفعل مبدل نمودن استواقع دامن زدن به اختالفات در داخل شھر محاصره شده 

ضمن توقف عمليات جنگ ھوائی، فعاليت ھای تخريبی شان را در زمينۀ تبليغات نظامی " اسد"نيروھای روسيه و رژيم 

اين که بخشی از نخست تعدادی از شھريان را يا از شھر بيرون نمايند و يا ھم ادامه داده، با اين حرکت می خواھند، 

نيروی نظامی مستقر در داخل شھر را جھت کنترول اھالی شھر از خط مقدم نبرد بيرون کشيده، در عين حال تضاد 

ھای آنھا را تشديد نمايند و در ثانی به محض آغاز و از سر گيری بمباران، مردم شھر را در تقابل با نيروی نظامی 
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ذشته يک نوع بينی خميری احتمالی برای فرار از محکوميت شان در قبال مسلط در داخل شھر قرار دھند و از ھمه گ

  .تلفات بعدی تدارک ببينند

اين نکته به ھمه واضح . و اما به ارتباط مسائل بين المللی، مھمترين مسأله، انتخابات رياست جمھوری در امريکاست

ده، بلکه به مثابۀ نوکر قالده به گردن جناح ھای نه تنھا طراح و بانی جنگ سوريه بو" ھيلری کلينتن"گرديده که خانم 

 ربائی و بانکی و سرمايۀ صنعتی، عزم خويش را بار ھا اعالم داشته ۀ نفتی، سرمايۀ نظامی، سرمايۀمختلف سرماي

 شکل جنگ را در سوريه تغيير داده حتا با پذيرش رفتن به طرف يک جنگ ھسته ئی با ،است که در صورت موفقيت

  .دو شقه خواھد نمود" قذافی"را به مانند " اسد" به زور نيروھای نظامی اياالت متحدۀ امريکا، رقيبش روسيه،

به عالوۀ  نوکری جناح ھای مختلف جنگ طلب سرمايه، به " کلينتن"برای رسيدن به چنين ھدفی، خانم واضح است که 

باز . سی را دامن زدن، سخت نيازمند استو چنين احسا" وطنپرستی امريکائی"تحميق و فريب مردم امريکا با توسل به 

می تواند " اسد"ھم واضح است که تشديد جنگ و بمباران در حلب و ساير شھر ھای سوريه از جانب روسھا و رژيم 

با در . قرار بگيرد" کلينتن"بھترين خوراک تبليغاتی برای رسانه ھای وابسته به امپرياليزم و در خدمت پيروزی 

" کلنتن"به صورت غير مستقيم به کمک رقيب خانم " اسد"ست که به نظر من ، روسھا و رژيم نظرداشت چنين حالتي

از نزدش، وی را ناگزير ساخته اند تا مرکز ثقل " وطنپرستی امريکائی"رفته، با گرفتن امکان تبليغاتی " ترامپ"يعنی 

  .زياد به نفعش نمی باشدمبارزات انتخاباتی اش را عليه رقيب قمار بازش، به نکاتی معطوف سازد که 

 از لحاظ نظامی ايجاد وقفه در بمباران وقتی با محاصرۀ کامل اکماالتی طرف مقابل ھمراه باشد، گذشته از اين که -٢

ف و کاستی ھا در نيروی محاصره شده می گردد، به احتمال قريب به يقين، بيشتر به منظور تمرکز عباعث بروز ض

در روز ھای اخير از طريق تمام رسانه ھای امپرياليستی ھمه در . ا اتخاذ شده استنيروی بيشتر و سرکوب قاطع آنھ

جريان قرار داريم که روسھا با فرستادن کشتی ھای طياره بردار و تدارکات بحری شان در بحيرۀ مديترانه، آمادگی به 

د، چيز ديگری ندارند تا بر آن مستقيم با تمام ناتو ھم درگير شونبه صورت جنگی گرفته اند که اگر در ھمان ساحه 

در نتيجه وقتی به چنين آمادگی نظامی از جانب روسھا بر می خوريم، متوجه می شويم که برای آنھا مسألۀ . بيفزايند

  . تصرف شھر حلب، از چنان اھميتی برخوردار است که حاضر اند با ناتو نيز دست به گريبان بگردند

راسخ آن کشور در دفاع از مواضعش در سوريه باشد و بدان وسيله بخواھد به اين آمادگی چه به منظور اعالم عزم 

باشد، بيشتر از آن به دمعنای سرکوب کامل آن ًرقباء چنگ و دندان نشان دھد و چه ھم واقعا در خدمت حل معضل حلب 

  . بگيرداست که غرب در آن منطقه بتواند جلو سقوط و نابودی دستنشاندگان تروريستش را در داخل حلب 

بالفاصله بايد افزود که چنين تمرکز نيروئی نه تنھا برای نابودی جبھه النصره کفايت می کند، بلکه در حدی است که در 

راه ارتباط رقه و موصل که ًبه خصوص فعال . جريان يک حرکت غافلگيرانه، رقه را نيز از دست داعش بيرون بياورد

، نه تنھا قطع شده -دست دراز سپاه پاسداران ايران و متحد نزديک روسھا بخوانيد - به وسيلۀ نيروھای شيعۀ عراق 

رياليست ھا پ عقب نشينی داعشی ھا از عراق به سوريه را مسدود ساخته است، بلکه امکان ھرنوع کمک رسانی اممسير

  .را به رقه، پايتخت داعش در سوريه، زير سؤال برده است

 چنين تصميمی را ی فرار از جنگ تبليغاتی که غرب عليه آنھا به راه انداخته، برا" اسد"و " پوتين" احتمال اين که -٢

چه آنھا به نيکوئی می دانند . ً، ھرچند کامال منتفی نيست، مگر نمی تواند علت اصلی قطع بمباران باشدنموده باشنداتخاذ 

از سوريه ھم به مردم ًيانا کدام خدمتی ده، حتا اگر احکه رسانه ھای امپرياليزم غرب، به ھيچ صورتی آنھا را رھا ننمو

  .آنھا سرزند، رسانه ھا آن را معکوس به خورد مراجعان خود خواھند داد
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وابستگی رسانه ھای غربی به جناح ھای مختلف سرمايۀ نظامی و مالی، در تمام اين مدت به وضاحت نشان داده است 

در ھمين مقطع کنونی، . زم باشد گزارش نداده و نخواھند دادلين چه را به ضرر امپرياآکه آنھا ھيچ گاه و در ھيچ حالتی 

می گذرد، بيشتر از پيش چھرۀ پليد و دستان خونين امپرياليزم را در کل نشان می " موصل"قطع ارسال خبر از آنچه در 

  .دھد

دم در زير در حالی که بيش از يک ھفته از عمليات به اصطالح آزاد سازی موصل می گذرد و طرف داعش قدم به ق

شديد ترين حمالت زمينی و ھوائی نابود و يا عقب زده می شود، رسانه ھا حتا يک کلمه ھم در رابطه با تلفات آن 

عمليات گزارش نداده اند، آنھا از پيشروی نيروھای ائتالف تحت رھبری امپرياليزم جنايت گستر امريکا، چنان ياد می 

  .  راھی پغمان اند، قرغه و بعد از ديدار بند آنجا، از راهنمايند، توگوئی به تفريح برآمده

و " اسد"در خاتمۀ اين بحث بايد افزود، قطع بمباران به ھر دليلی که صورت گرفته باشد، ديری دوام نخواھد کرد، رژيم 

خون روسھا دير يا زود دوباره به بمباران آن شھر آغاز نموده، جھت تحقق اھداف خويش، به ھزاران تن را به خاک و 

خواھند کشانيد، شايد ھمين امروز، شايد تا چھار روز ديگر، مگر به يقين قبل از ختم سال حمام خون حلب اتفاق خواھد 

 و اما اين که غرب در کل و امپرياليزم جنايت گستر امريکا به صورت خاص در قبال اين قضيه چه عکس العملی .افتاد

 مشخص شدن گيرد به چگونگی روند قضايا در عراق و مسألۀ موصل، نشان خواھد داد، گذشته از اين که ارتباط می

  . کاخ سفيد نيز در روند آن رول اساسی خواھد داشتۀ سال آيند۴مستأجر 

  .تا تذکر ديگر

  

  


