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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 پايان بازی در خاورميانه

 

 
در حالی که نبرد و زد وخوردھا در محلۀ شورشيان در حمص خاتمه نيافته و مقامات سوريه و لبنان ھنوز بيانيه ای 

در مورد عمليات اخيرشان اعالم نکرده اند، تی يری ميسان از طريق نخستين شبکۀ روسی ترازنامۀ دوشنبه شب را 

  .زارشات دست اّول او می باشد، به اطالع ما و خوانندگان شبکۀ ولتر می رساندکه مجموعه ای از گ
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 چندين ھزار .پس از دوازده ماه، قدرت ھای غربی و خليج عمليات بی ثبات سازی سوريه را پی گيری می کنند

سرباز مزدور که توسط مأموران رسمی عربستان سعودی و قطر از بين سنی مذھبان افراطی به استخدام درآمده 

را سرنگون کرده و ديکتاتوری » علوی غاصب«بودند، به داخل کشور رخنه کرده، و آمده بودند تا بشار االسد 

 .وھابی را جايگزين سازند

ای پيش رفته، و دوربين با قدرت عمليات در وضعيت شبانه، مراکز اطالعاتی، و اين سربازان مزدور به سالح ھ

اين سربازان مزدور از پشتيبانی قدرت ھای . روبات ھای ويژه برای جنگ داخلی در مناطق شھری مجھز بودند

ه ويژه برای  بناتو برخوردار بودند، و عالوه بر اين به اطالعات نظامی ضروری برای عملياتشان دسترسی داشتند،

ی، و عالوه بر اين از بازرسی تلفنی نيز برخوردار ئی نيروھای سوريه از تصاوير ماھواره رد يابی و جابه جائ

 .بودند

اين نوع عمليات تاکنون از طريق رسانه ھای حاکم به شکل تحريف آميز و به مثابه انقالب سياسی که توسط رژيم 

 . ه خون شده است، در اذھان عمومی منعکس شده استديکتاتوری بشار االسد بی رحمانه غرقه ب

 ھر يک از اين ؛مريکای جنوبیاروسيه، چين و برخی کشورھای : ی مقبوليت عام نداشتهالبته چنين دروغ ھائ

 و چينی چيچنروس ھا حوادث . کشورھا با وجود تجربيات تاريخی خود فورا توانستند به واقعيت حوادث پی ببرند

ی ھا در کوبا و در نيکاراگوئه، درھر صورت علی رغم ظواھر امريکائگ را به ياد می آورند، و ھا حوادث زينکيان

  .ايدئولوژيک يا مذھبی، روش ھای سازمان سيا در بی ثبات سازی کشورھا تغييری نکرده است
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 .ناميده می شود» ارتش سوريۀ آزاد«گروه مخالفان دولت سوريه، که به شکل ابھام آميزی عموما 

لی در اذھان تزريق می کنند شگفت آورتر از ھمه در چنين وضعيتی، رسانه ھای غربی ھستند که جريان را به شک

ده به دموکراسی روی آورده اند، در حالی که اينھا دائما روی ی سلفی ھا، وھابی ھا و مبارزان جنبش القاعکه گوئ

و ديدبانان اتحاديۀ عرب را به مرگ و بريدن » علوی ھای خارج شده از دين«ی سعودی و قطر، ئشبکۀ ماھواره 

 .سر تھديد می کنند

 با نفراتش در شمال شخصا) ا در القاعده و حاکم نظامی در طرابلس و ليبي٢شمارۀ (مھم نيست که عبدالحکيم بلحاج 

برای جھاد در سوريه )  القاعده پس از درگذشت اسامه بن الدن١شمارۀ (ظواھریباشد، و ايمان السوريه مستقر شده 

ل به سر می رؤيای رمانتيسم انقالب ليبرافتوا صادر کرده باشد، ولی مھم اين است که ببينيم که غربی ھاھم چنان در 

در » اخوان المسلمين«ای غربی ھستند که دائما با تبعيت تمام، اتھاماتی را که مضحک تر از ھمه، رسانه ھ. برند

مورد جنايات رژيم و قربانيانش، زير امضای ديدبان حقوق بشر سوريه به رژيم سوريه وارد می سازند تکرار می 

 ده است؟معلوم نيست از چه دورانی اين انجمن برادرانۀ کودتاگر به حقوق بشر دلبستگی پيدا کر. کنند

 

 القاعده پس از درگذشت اسامه بن الدن، در کنار کشورھای غربی عليه رژيم بعث ١ظواھری، شمارۀ الايمان 

 .سوريه فتوای جھاد اعالم کرده است
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، و يک استاد دانشگاه سوربن »شورای ملی سوريه«بود که سرويس ھای اطالعاتی غربی عروسکی را به نام کافی 

را نيز به عنوان سخن گو ) ١(را نيز به رياست آن بگمارد، و معشوقۀ رئيس اسبق مديريت عمومی امنيت خارجی 

ی ئھم زدن، دروغ به واقعيتی رسانه در يک چشم به . شوند» دموکرات«تبديل به » تروريست ھا«انتخاب کند، تا 

نھای مزدور وھابی، به عنوان قربانيان يگاافراد ربوده ويا قطع عضو شده و يا به قتل رسيده توسط . تبديل شد

 . ديکتاتور حاکم معرفی شدند

ان سربازان نظام وظيفه از تمام مذاھب که از کشورشان در مقابل تجاوزات افراطيون دفاع می کردند، به مزدور

روند بی ثبات سازی سوريه توسط بيگانگان . علوی تقليل پيدا کردند که به مردم کشور خودشان ستم روا می داشتند

اميرالمؤمنين قطر و پادشاه عربستان سعودی، دو سلطنت مطلقه که ھرگز ھيچ . تعبير شد» بھار عرب« به بخشی از

و معترضان را به زندان انداخته اند، در رسانه ھای غربی، گونه انتخابات ملّی در کشورشان برگزار نکرده اند 

 .انقالبی و دموکرات از آب درآمدند

 آلوده است با ا نفر از مردم ليبي١٦٠٠٠٠فرانسه، انگلستان و اياالت متحده نيز که دستانشان ھنوز به خون تازۀ 

 . جان شھروندان تبديل شدندول حفاظت ازمنيت داشتند، به انسان دوستان مسؤنقض مجوزی که از شورای ا

ناتو و ھم پيمانانش، به . با اين وجود اين مسخره بازی خونبار، با رأی وتوی مضاعف روسيه و چين پايان گرفت

ی و حتی جھانی را ئوليت جنگ منطقه خوانده شدند، در غير اين صورت مسؤتوقف آتش و خارج شدن از منطقه فرا

 .بايد به عھده بگيرند

  

  

 مشق در دبروری ف٧رئيس جمھور بشاراالسد و وزير امور خارجۀ روسيه سرگئی الوروف روز 

 شدند، و مورد مشقات خارجی وارد دت نمايندگی بلند پايۀ روسيه، از جمله مقامات بلند پايۀ اطالعفبروری ھيأ ٧

استقبال گرم عمومی قرار گرفتند، با اطمينان به اين امر که بازگشت روسيه به صحنۀ بين المللی پايان کابوس را رقم 

بود، و ين شده ، با رنگ ھای سفيد، آبی و سرخ تزئنه تنھا در پايتخت، بلکه در دومين شھر سوريه، حلب. می زند

ت نمايندگان روسی، ھيأدر کاخ رياست جمھوری، عالوه بر . بان روسی نوشته بودند به زروی روبان ھا نيز
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يک سری توافق نامه برای بازگشت صلح به . نمايندگان کشورھای ديگر، مانند ترکيه، ايران و لبنان حضور داشتند

ترکيه برای آزاد . کرد آزاد ، مستشاری را که ارتش سوريه به اسارت خود درآورده بود٤٩سوريه .  رسيدءامضا

ی که در اسارت فرانسوی يانجی گری کرد، به انضمام آنھائساختن مھندسان و زائران ايرانی که ربوده شده بودند م

به (متوقف کرد، و پايگاه ھای آنھا را بست » ارتش سوريۀ آزاد«ترکيه کمک ھايش را برای . ھا به سر می بردند

روسيه .  االسد را تحويل دادض، و رئيس آن سرھنگ ريا) در اينکيرليک واقع شدهاستثناء پايگاھی که در پايگاه ناتو

که ضامن اين قراردادھا بود، اجازه يافت تا پايگاه قديمی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی را در کوه قاسيوم 

 .دوباره فعال سازد

 مطلع ساخت که از اين پس نبايد روی  اپوزيسيون سوريه در تبعيد را،فردای آن روز، وزير دولت اياالت متحده

اپوزيسيون سوريه در تبعيد با درک وضعيت جديد که خيانتشان به کشور . کمک نظامی اياالت متحده حساب کنند

حتی يکی از آنھا . خودشان بی نتيجه بوده، در پی سرمايه گذاران جديدی ھستند که بتوانند مخارج آنھا را تأمين کنند

  . ای نوشت، و ا زاو درخواست کرد که به سوريه حمله کرده و آن را تسخير کندبرای نتانياھو نامه

  

 

 گسترش ارتش لبنان در عمليات شمال کشور

ھمچنين لبنان، به پايگاه ھای پس از انعقاد قراردادھا که دو روز به طول انجاميد، ارتش ھای ملی سوريه و به 

در شمال لبنان، انبار اسلحه و مھمات کشف شد و چھار افسر غربی در عکار در يک . نھای وھابی حمله کردنديگا

ۀ رھا شده که به طرح سازمان ملل متحد برای فلسطينيان تعلق داشت و به مرکز فرماندھی نظامی تبديل شده مدرس

دست کم . در سوريه، ژنرال آسيف شاوکات شخصا فرماندھی عمليات را به عھده داشت. بود، به اسارت درآمدند

 امور فنی اطالعات را به عھده داشت،  نفر به اسارت درآمدند که يکی از آنھا يک سرھنک فرانسوی بود که١٥٠٠

در حال حاضر مشخص نيست که چند نفر از قربانيان مزدور خارجی و چند نفر . و بيش از ھزار نفر نيز کشته شدند

ی بوده اند که با نيروھای بيگانه ھمکاری می کردند، و يا چند نفر از غير نظاميانی بوده اند که در سوريه ای ھائاز 

 .رفتارآمده بودندشھر جنگ زده گ
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روشنفکرانی که تالش می کنند بدانند که آيا والديمير پوتين . لبان و سوريه حق حاکميت بر اراضی خود را بازيافتند

ی جائمن فکر می کنم که پرسش ناب. با حمايت از سوريه خود را در بحران ديپلماتيک با اياالت متحده قرارداده است

يد حضورش در عرصۀ بين المللی، مسکو به دو دھه از نظم جھان وھايش، و با تأئھا با بازسازی نيرطی سال . است

 .تک قطبی که واشينگتن يکه تاز آن بود و می توانست حاکميت جھانی خود را گسترش دھد، پايان بخشيد

 انتخاب بر انتخاب بر اين اساس نبود که با اين کشور کوچک، مثل سوريۀ متحد شود، يا با قدرت اياالت متحده، بلکه

ون کند و يا اين که توازن اين اساس بود که آيا بايد اجازه دھد که نخستين ابر قدرت جھان يک دولت ديگر را سرنگ

 را مختل ساخته، و نظم بين المللی نوينی را به وجود بياورد که عادالنه تربه نظر می رسد و روسيه نيز می نيروھا

 .تواند حرف خود را بگويد
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