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   جنگ است؟ۀ در آستانه،يسورآيا 
  

ه ۀ برنامکهی کسان. دي روی از آغاز جنگ فرامشي پدي جدتيفي خود، به کتي درواقعه،ي سورراموني پاوضاع ه ب  حمل

د، بی مني را تدورانيا راه  کنن ام اول ب وان گ دی سرنگونیعن رده ان دام ک شار اق و.  ب  ۀ جنگ افروزانۀ قطعنامیوت

ه کايمرا باعث شد که ن،يچ و هي  روسی از سوهي سورهي سازمان ملل متحد علتي امنیشورا دانش مسکو را ب  و متح

أخه  بدي باداتي تھدنيبه ا. رندي خود بگداتيشبار تھد آتريز شان دادريسرعت و شدت عکس العمل ت  خطر را،يز.  ن

 دي را تھدهي روسزي مانند قطر نی جھاناستي سیلمان، اعجوبه ھاا و کايمرادنبال ه  و بست،ي ھنوز باقیتجاوز نظام

  ... کنندیم

وی مسکو برالي دالهي روسی امور خارجريوز ل متحد علتي امنی شوراۀنام قطعی وت ه  را بهي سورهي سازمان مل

  :او گفت.  دادحي توضقيطوردق

دقدي مطرح شده بود که بای قطعنامه مسائلنيدر ا « دند و در شکل فعلی و روشن مقي ت ل اجرای خود حتی ش  ء قاب

ه یا و واحدھیتي امنیروھاي خواھد نی مهي سورلت از دواديعنوان مثال، با اصرار زه ب. نبود  ارتش خود را از ھم

اطق مسکون ستقرسازدیشھرھا و من ا م اً .  خارج ساخته و در پادگانھ سائل واقع ا، م ن، خۀديعقه  ب،یلي تکمم  یلي م

ااني شامل پاشنھادي پنيا. مي کردشنھادي را پیمعمول اطی دادن به خشونت از طرف گروھھ ا کردن من سلح و رھ  یق م

 است ی معنني بدني ام،ي بگذاری را آنچنان که ھست، باقزياگر ھمه چ. ه اند شود که آنھا تصرف کردی میئاز شھرھا

تا کيطور ه  بمي خواھیکه از دولت م ه شھرھا و روس ا  جانب دليرا تحوھ ه شورایمعنه  بنيا.  بدھ  ی آن است ک

صونانهي واقع بري غۀ سازمان ملل متحد قطعنامتيامن دی مبي ت دام عقالنهب! خوب.  کن سل تی متي اساس ک  ميوان ت

ا ه گروھھ رد؟ ایشھرھا ب اکم درخواست ک سلح را از دولت ح اران، بشنھادي پني م ط ھمک ه ه  غل وم آن است ک مفھ

  .» شودی می طرف، وارد جنگ داخلکي از ی به طرفدارتي امنیشورا
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سبالفاصله دهي نماس،ي سوزان رات،ي امنی شوراۀ پس از جل ايمرا ی دائمن ر در ک د اعالم ک ل متح ازمان مل ه س د ک

دیئ آنھاۀ اسد، برعھدميدست رژه  بهي شھروندان سورۀ شدختهي ری خونھاتيولؤمس و کردن ه را وت ه قطعنام  . است ک

  : گفتیشتري باز ھم بیروشنه  بسي رابرویھفتم ف

م چيس کنم ھم رویفکر م« انژه،يوه  بنيه و ھ ه ی زم ا سورک ودي جدکي دمکراتۀي ب شوند، از وت  خود ی مواجه ب

ار. »ستيند شد و آن دور ن خواھمانيپش ه ني اۀدر ب ايمرا ک اۀ بودجک أمی مسلحی گروھھ ه خون ی مني را ت د ک  کن

ام ستي در حالنيا.  کندی مطلقا سکوت مسي خانم رازند،ي ری را میشھروندان عاد ه اتھ وحش « ک را »  اسدميرژت

ه داده  ھمه اخبار و اطالعات  مربوط به شماۀدر بار.  کندی نمدي فاکت ھم تأئکي یحت ر مجروحان و کشته شدگان، ب

تناد مهي سور»ونيسياپوز «یھا ال نماه ب!  شودی اس ديدنب ايمرا ۀن اون تي امنی در شوراک د، مع ل متح  سازمان مل

دينما مۀن ت ی رس تراا دول ورگ اش ان، گئ م اظھتريلم ه روسار ھ سني و چهي داشت ک ايزيول خونرؤ م ورھ  هي در س

  .ھستند

 ی مخالف دخالت خارجی اجتماعی سازمانھای اعضاهي عله،ي روسمي مقی سورونيسي اپوزنندگاي با آنھا، نماھمزمان

الۀدر نام.  اعالم جھاد کردندهيدرسور ه کمی ارس ستگۀتي ب ای ھمب ا خلقھ اعه،ي و سورايبي لی ب ازمان اجتم  ني بی س

ا «،...» شودی مکي نزدیحسابرسروز « شود که ی گفته می اجتماعی سازمانھاگريالمناطق و د ما اعالم ... م ه ش ب

  ).»اميق«:  نامهري زیامضا (»مي کنیجھاد م

ل تي امنی شوراۀ قطعنامیري گی از رأشيپ. وستي ھمانطور که گفتم، قطر ھم په،ي روسدي کارزار تھدبه  سازمان مل

دي نمان،ي چورکیتالي قطر با مراجعه به وۀ امور خارجريمتحد وز د مهي روسی دائمۀن ل متح ازمان مل : دي گوی در س

صمند خود صرفنظر نکی کنم که اگر از وتوی اخطار مهيمن به روس« ل متحد رأمي و به ت ام ی سازمان مل د، تم  ندھ

ا ا«: دي گوی سر وصدا می بني چورک،یدر پاسخ و. » عرب را از دست خواھد دادیايدن ما ب ر ش ا من نياگ  لحن ب

  .» وجود نخواھد داشتگريقطر دنام ه  بی امروز مفھومني صورت، از ھمني در اد،يصحبت بکن

(si vous me parlerez une autre fois de cette facon, il n'y aura plus une telle chose comme le 

Qatar a partir d'aujourd'hui.) 

دهي خود را از سوریلمان سفراا و سي فرانسه، انگلا،يتالي اا،ي اسپانی عرض سه روز کشورھادر ايمرا.  فراخواندن  ک

ردهيدر سوررا سفارت خود  انش را خارج ک تم ف.  بست و کارکن روریھف ستان ت،ي کون،ي بحرب ان، قطر، عرب  عم

عود دیس ارات متح ورا۶ ۀھم( ی عربۀ و ام شور عضو ش اری ک ارجي خلی ھمک ف) س ف وررانيس ود را از س  هي خ

  .فراخواندند

دی آماده مهي سورهيعلای را  تازه یامھي تحرۀ اروپا اعالم کرد که طرح مجموعۀي اتحادنھاي با اھمزمان ر .  کن ار ب ک

شارھاۀ مجموعیرو ا ی مدي جدی ف د ت روری ف٢٧ توان دي اني پاب رزيرو. اب ل از دت ه نق اي ب ایپلوماتھ  در یئ اروپ

رار گي سستي در لهي سوری دھد که ممکن است بانک مرکزیبروکسل گزارش م ام ی موجودرد،ياه ق د و تم  آن راک

سخ شود امالت ف نگھا. مع سفاتھا، س ر واردات و صادرات ف ر آن، ب زون ب ري دني طال و ھمچن،یمتي قیاف زات گ  فل

 ی طالۀري ذخی اروپا تمامهي و اتحادکايامرۀ  متحداالتي که استيادآوريالزم به .  اعمال خواھد شدتيگرانبھا ممنوع

ار و مصر دايبيموجود ل ود را بی بانکھ ده  خ ايمرا. سرقت بردن ه دن،ي ھمچنک ایارائ ھم ت ای ھ  را در راني دول

اراک سيدستور سرقت آنھا را شخص رئ).  جز سرقت نداشتیگريدر واقع نام د( خود بلوکه کرد یاراض  جمھور ب

  .اوباما صادر کرد
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وداري در دهي جمھور سورسي باره که بشار اسد، رئني در ای غربی ھارسانه تم ن ا سرگئ ھف  الوروف، یمبر خود ب

زارهي روسۀ امور خارجريوز ه پرسی در دمشق، از برگ دي در آی ھم راکي نزدۀن انون اساسبي تصوی ب  دي جدی ق

دهيسور رده ان ر داد، سکوت ک ا،يمرا.  خب اک ار عریئ متحدان اروپ دار ھب و اقم ه چي آن طرف  یاسي راه حل سگون

صادقيآنھا در صدد آنند که از طر. ستندين ر بحران اقت دی جنگ ب ه کنن وان ھدف ه  بنراي و اهيسور.  غرب غلب عن

رای نمی فرق»ی جھانۀجامع «ی جھت، برانيبه ھم.  شده اندنييتع ران و دمشق ب ه تھ د ک سالمت ی کن  حل و فصل م

ا ی کالن شھرھاهي علی کشتار جمعحاتيچگونه ممکن است کاربرد تسل. رند دای برمیئ مسائل، چه گامھازيآم  اروپ

ه ا جنگ را متوقني در حال حاضر بتواند ماشکايمراو  ه سوررانيف سازد؟ ن  اري در اختی سالحني فعال  چنهي و ن

ل از ھر . راني و اهيانتخابات در روس:  دارندی اساسليآنھا دو دل.  قابل درک استی مقامات غربلياما تعج. ندارند قب

ات  ان٢٠١٢ چ مار٢: دي توجه کنخھايبه تار.  شده استیزي برنامه رچ تا ماه مارهي سورهيعل  شروع جنگز،يچ تخاب

زار مهي در روسی جمھوراستي انتخابات رچ مار۴ و راني مجلس در ایسراسر ون برنامی برگ م اکن  ۀ شود و از ھ

ا طراح مردن آنھ شروع ش ودی مینام ورۀدر جبھ.  ش راهي س ذاري تأثی ب ر رویرگ دت ه  بهي و روسراني ای ب ش

  . کنندیھمآھنگ عمل م

ا،یطي شراني چندر ته،ي سورألۀل مس موضع سفت و سخت مسکو در قب ه گف انطور ک ا و  ھم تم فیگوھ روری ھف  ب

رگئ شان داد، امليخائي الوروف و میس شق ن وف در دم تدواري فرادک ده اس اه .  کنن شق در م سکو و دم وریم  جن

رارداد تحو د ھواپ٣۶ ليق اي فرون ه » ١٣٠ اکي «ی جنگ-ی آموزشیم د، ک د کردن برا منعق دی نگرانموج  دي ش

ه موقعماھاي ھواپنياز ا. دي گردنگتنيواش ا توجه ب وان ی م،ی محلتي ب اهي علت ته ھ  هي علن،ي و ھمچنیکي چری دس

اده اي درقي از طراي و هي ھمسای کشورھای از مرزھاهي نفوذ به خاک سوری که برای ھوابرد متجاوزانیدسته ھا  آم

ه استي نیشک.  شوند، استفاده کردیم ر ک دل جاي ٣٠٠ - اسی موشکھاراني  و اهي سورگ ا  و ھمچندتريد م  ني آنھ

ا موفقرا  تر از آن شرفتهي پیکي دفاع الکترونی و ابزارھای بالدار و ضد کشتیموشکھا ه ب اي ھواپتيک  ی جاسوسیم

)RQ-تناري شکار کرد، در اختراني ای اسالمی جمھوری شرقیمبر در مرزھا را در چھارم دسکايمرا) ١٧٠  د، داش

  .م سازند توانستند متجاوزان را آرای راحت میليخ

 ساعت کيموازات آن، ه  ھمزمان گردد، بدي شدی سرماۀ با دورهي و سورراني به ای دفاعحاتي تسللي اما اگر تحوو

ه سود حل و فصل یگري بتواند مانع دد،ي سرما زده،  شای به اروپاهياختالل در انتقال گاز روس  در مقابل جنگ و ب

  ... به وجود آوردزيمسالمت آم

* * *  

  

ه یلمان نازا، ١٩۴١ال  سجون ٢٢ ا حمل اد شوروبر ب دون اعالن جنگ، فصل جدیاتح  ني را در مناسبات بیدي ب

اي با نوآوری جھاناستي س»ی سازیغن« خطر زي ن٢٠١٢ سال فبروری ماه لياز اوا.  باز کردیالملل ازه، یھ : یعني ت

دھااختن شنتيرسمه  آن، بی حقوقني موازتي عمال بدون رعاکيپلوماتيقطع روابط د سلح و اوباشان مصمم ی بان  م

وان ی کشور ثالث به اراضی نظامی کشورھا ھمراه با اعزام واحدھا»تيحاکم «ريبه تسخ ه » کمک« آنھا تحت عن ب

 بيابزار تخر.  نخواھد ماندهي درسوری منتظرشروع جنگ داخلکس چيدر ھمه حال، ھ.  دست آموز آغاز شدیباندھا

ده و آتش ی طراح»ی ائتالفیروھاين «ی برخیظام نز تحت پوشش تجاوهي سوریدولتمدار ان« ش »  سومیجنگ جھ

  . استدني در حال شعله کش،ی کشتار جمعحاتي تسلیريکارگه عمال و فعال بدون ب
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  :تذکر    

اري به سه سؤال زحي پاسخ صردي باور است که شاني  سطور فوق بر امترجم د کمک ش وجھاني بتوان ه تعی ت ي ب  و ني

  : دي از حوادث منطقه و جھان بنمایاري علل بسصيتشخ

ايــ چرا معترضان به رژ١ اتوري دیمھ ورد حماهي و سورايبي لیکت ده و م سلح ش ورا م انۀجامع «تي ف رار »ی جھ  ق

 اردن ن،ي قطر، بحر،ی عربستان سعودمن،ي تونس، مصر، ی سلطنت-یکتاتوري دیمھاي معترضان به رژیگرفتند ول

راتي امنی مسلح نشدند و شوراگاه چيھ... و م ب د ھ ل متح وی سازمان مل  کشورھا ني از کشتار شھروندان ایريگ جل

  قطعنامه صادر نکرد؟

ستان، قطر، ه،ي ترکی اسالمیستھايوني آنھا مثل صھیئ غرب و فراشان منطقه یستھاياليــ چرا امپر٢ اھان عرب  پادش

 ی دولت و غصب ثروتھایار مردم، سرنگون و کشتايبي لیراني آنھا که در اشغال و ویو امثال غرب... مراکش، اردن،

 کشور تالش ني جمھور اسي دولت و رئیه و برکناري بر ھم زدن سوری برانکي نکردند، اغي دری کوششچيآن از ھ

   کند؟ی متي آنھا را ھدا٣٠٠ ۀتي موسوم به کمی دولت نامرئکي اي کنند، ی آنھا خودسرانه عمل ماي کنند؟ آیم

 ري غعي، فجا)وجود ندارد» گ« حرف یدر زبان عرب: ديتوجه کن ("هللا آگبار" یادھايفر که با ی مسلحیــ گروھھا٣

ان ارتش مزدورانی میني نقش آفرهي کردند و امروز در سورلي تحمايبي لر را بیقابل جبران د، ھم ه ستندي نی کنن  ک

  :سدي نوی ماقي ماه مه خود با اشت١٤ ۀ در مقالمزي تاورکيوي نۀروزنام

ارگران ساختمان یئاي کلمب« ا تحت پوشش ک ارات متحد،یھ ر مخصوص ضداطالعات ارتش ام ا مھ  در ی عربۀ ب

اجرته  بدشانيرواد ان خدمات مھ أموران گمرک و کارکن ه ی از دادن سؤال اضافیمنظور بستن دھان م ا، ب ه آنھ  ب

ر، بنيشي پسي رئنس،ي پرکي اری شوند و در واحدھای منتقل می عربۀامارات متحد ه مه  بالک وات  یخدمت گرفت

  ». کشتن مسلمانان از مزدوران مسلمان استفاده کندی کند که برای نمسکي او ررا،يز. شوند
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