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   سدوفیتريدم

  یريش. م. ا:  از برگردان

  ٢٠١٢ فبروری ٢٩

  

  هيسور» دوستان «ۀگل
  

زار شد دند،ي نامی م»هيدوستان سور« که خود را ئی در تونس، کنفرانس گروه کشورھافبروری ٢۴ روه نيا. برگ  گ

ل متحد امريکاتي امنی شورایاز تجمع سه کشور عضو دائم ازمان مل سه سي انگل، س  و هي از روسريغه ب( و فران

شکهي عضو اتحادی، کشورھا)نيچ ا ت ه رو آنھ د ده کشور دنبال هي لي عرب و چن شکل از نيا.  استافت روه مت  ٧٠ گ

دون دعوت از شخصجالب است. دي رسینظر مه کشور، ظاھرا متنفذ ب ه، ب ارني ای اصلتي ک صم- هي سور- ک  مي ت

  .ندي نمایگرفتند با آن دوست

اي تحردي از ھمه، کنفرانس تشدقبل صادیمھ تي کلیرليھ.  را خواستار شدهي سورهي علی اقت  ۀ امور خارجري وزن،ن

 دولت ۀي سفر مقامات بلند پا کرد کهشنھادي پ»هيدوستان سور« بر تداوم اعمال فشار بر دمشق، به ديامريکا ضمن تأک

ور رده، داراهيس وع ک ود را ممن شور خ ه ک ی ب سئ ا را م وردود آنھ ت از س د، واردات نف رهي کنن ه مي را تح وده، ب  نم

سن،ي دھند و ھمچناني کشور پاني در ای گذارهيسرما سولگرألۀ م ا و کن فارتخانه ھ ستن س ورد هي سوری ھای ب  را م

  .دي مسدود نماندهي را از ھفته آهي سوری بانک مرکزی خارجی گرفت اندوخته ھاميفرانسه تصم.  قرار دھندینيبازب

ھدف مبتکران .  جمع نشدنددي جدی اقتصادريخاطر اتخاذ تدابه  البته، ب»هيدوستان سور«. ستي نني ای اصلألۀ مساما،

انونه  بونيسي شناختن اپوزتيرسمه  گروه، بني اليتشک ردم سوریعنوان دولت ق ودهي م سنيا.  ب  را در اواسط أله م

  . خواھند کرددي در استانبول تأئچمار

اتني که معموال در چنھمانطور د، ای می روی تجمع رانس نني دھ ا سخنرانزي کنف ای ب ر مي تنظی سفارشی ھ ده ب  ش

دوانگاني دئیگو «مارستاني تۀ آھنگ ترانیرو د» کم بودند، عربده کشان ھم آمدن زار ش ور موقت سيرئ. ، برگ  جمھ

ثال، «: او گفت. دي نماء اعطایاسي سیندگ پناھهي از مسکو خواست که به رھبر سورابتاي نی، منصف مرزوقتونس م

انوادهي جمھور سورسي به رئئی قضاگردي از پتي مصونیاعطا دگیجو و  جستن،ي او و ھمچنۀ و خ  ی محل پناھن

ن. » باشدی مهي بحران سوریساي حل و فصل سی از راه ھایکي کند، ني تواند تأمی مهي آنھا، که روسیبرا  ني ادنيش
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 از ی مرزوقکه، نيمثل ا.  رسدینظر مه  مضحک باري بس،»یبھار عرب «ی پرواریونساظھارات از زبان گوسفند ت

  . از خود بسازد»ی مناسبۀچھر« است که ئی ابزارھایجو و  خود نگران است و در جستی موقتتيموقع

ع دگي نماتأي ھموض عودین ستان س تیم نم را ھی عرب ر دور داش وان از نظ ستأي ھني اسيرئ.  ت سلألۀ م  حي ت

ه اه  بھايپس از آن، سعود.  قرار داددي را مورد تأکهي سورونيسياپوز راض ب ه نيعالمت اعت رانس تصمک  ماتي کنف

د آن را ترک شگرانهي زند، نمای و فقط حرف مردي گی نمهي در مورد سوریمشخص ارات ھ. کردن تي کلیرلياظھ  ن،ن

ل متحد تي امنیبدبختانه دو عضو شورا«: او گفت.  بودشي نماني ایاصل ۀپرد ان ) ني و چهيروس( سازمان مل ھمزم

  .» خود استفاده کردندیبا کشتار مردم، از حق وتو

تان سور «داري دجي نتاحي بارک اوباما، ضمن تشر، جمھور امريکاسيرئ ا نمۀ  متحداالتيا«:  گفت»هيدوس  یامريک

رااالتياو، اۀ گفته ب. » باشدی المللني مھم بۀ حادثني چن طرفیتواند ناظر ب ا ب ه ابزارھ اده است از ھم  ی متحده آم

  .»دي نماه، استفادءاعمال فشار به اسد و وادار کردن او به استعفا

رانگتنيواش.  باشدهي سورۀ طرف فاجعی داشت که امريکا ناظر بدي انتظار ھم نبا،یبل  روشن نگه داشتن آتش ی ب

ه سرکوب خون.  شودی متوسل می الهي به ھر وسه،ي مسلحانه در سوریشورشھا ور شد ب م مجب شار اسد ھ در ب  نيپ

ري در دو شھر دانه مسلحی دامن زدن به آتش شورشھایکوششھا برا.  حمص دست بزندیشورشھا ا، گ  حلب و درع

هي نتی شورش در اطرف دمشق ھم بی راه اندازیتالش برا. با شکست مواجه شدند امروز شورش مسلحانه . د مانج

م در محاصرهي شھر سورکيفقط در  ه آنھ واۀ ک شتی دولتی ق رار دارد، پ ا شورش.  شودی میباني ق ه انيبارھ  را ب

ا امیمذاکره دعوت کرده اند ول اع آنھ ای متن د و از راھھ تي مختلف سالح و مھمات دری کنن دی ماف ا .  کنن دولت ب

سلح در حلقانيرد و شکست شورش نظر دارياعتماد به نفس اوضاع حمص را ز  ینظر مه  بی محاصره قطعۀ م

ه تي در حمایئ تظاھرات توده هي سوری شھرھاگري در دمشق و دنھا،يھمزمان با ا. رسد راض ب   از دولت و در اعت

  . شودی در کشور برگزار می خارجیخالتھاد

تکامال ا شکست س ه ب د خورد و زگراني روشن است ک تۀپروس در حمص، شورش شکست خواھ دنی آش  آغاز ی م

ازی قدرتھاگري روند، امريکا و دنيھم زدن ھمه منظور به اتفاقا، ب. ديخواھد گرد ه ب م حق اتو ھ رانس ی ن روه « کنف گ

ور تان س ه ب»هيدوس ارت صحه  را ک ر، حيعب تان سور« ت ه دوس د، شودی مدهي نام»هيگل ع .  راه انداختن ھدف تجم

انون دگان، ق ردن سریکنن مه ب «عي ک ناختن ب تيرس ه اپوزه  بهي سوری ملی شورا»ی المللنيش  ۀ و ارائونيسيمثاب

  . باشدی می ھمه جانبه به آن، از جمله، کمک نظامیکمکھا

 تيرسمه ب «ی ملی شود و شورای از دستور روز خارج میسادگه  بی خارجی دخالت نظامألۀ صورت مسني ادر

 ران،ي خني و ادينما» متخصص« اسلحه و یاز آنھا تقاضا تواند ی گله می با مراجعه به اعضاهيسور» شناخته شده

  . خواھند کردنيآن را تأم... ئی ھوایروي متخصصان، نن،ي سنگی سالحھالي از قبھا،يازمنديھمه ن

ه ای مگري دی و گروھهي روسن،ي کشورھا، مثال چی برخالبته، اري فرني توانند ب وده، اعالم نمایبک راض نم دي اعت  ن

ه نمی و آنھا اشخاص دست آموزافتهي ليتشک» ثروتمندان« از هي سوری ملیکه شورا ردم سوری ھستند ک د م  هي توان

دگيرا نما د و غین اتني چنکنيول. رهي کنن دگاني نمایاھوي ھاني در می اعتراض ود را ٧٠ ن ه خ شور ک تان « ک دوس

ط مشت آھنديترد» دوستان «نيا.  شودی نمدهي نامند، شنی م»هيسور هي بني ندارند که فق ه ی مگان د سعادت را ب  توان

ادری میسخته  و لندن وارد کند که بسي از پاری آنھا دولتی به ارمغان آورد و براھايسور ان م ه زب د ب  خود ی توانن

  .صحبت کنند
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وق بۀ در تجربی نوآورکي تونس، کنفرانس ه بني حق ود ک ل ب د د،ي تردی المل تي توسعه خواھ ر برا،يز(*). اف ه  اگ

دی المللني مردم را به سنت بۀنديعنوان نماه  بی مسلح داخلونيسيز شناختن اپوتيرسم د، در الي تب  حال، درد ني کنن

ئن ی طرحن،يا.  رودی ماني خود از میخوده  بت،ي امنی اصل وتو در شوراري از تأثیسر مستمر ناش اده و مطم  س

ه نماه  را باني شورشم،ي زنی به اعتراضات دامن مم،ي فرستیخرابکاران را م: است ديمثاب ردم بۀن  ی متيرسمه  م

  . گران تمام خواھد شدشي نکند، برایري از قدرت کناره گیاگر پس از آن دولت منتخب قانون. ميشناس

ای الملل، استقالل و آزادني در خصوص سازمان ملل متحد، حقوق باما اھنيا:  ملتھ ناخته مگري دمي مف  ی مسخره ش

ستوني را به ویقول. شوند سبتلي چرچن ه گوی م ن د ک ه استاي دھن ر«:  او گفت ل متحد بزرگت شور سازمان مل  نيمن

د، ولی جاری سخن اصال بر زبان ونيممکن است ا. » بودلي بعد از انجیاکارير ا چنرواني پی نشده باش  ني او واقع

  . پندارندیم

  

  : پانوشت مترجم-(*)

  

زار: ته شود در نزد اھل خرد و ادراک تعجب آور نخواھد بود ھر گاه گف،ناَ يقي تان سور «یبرگ رانس دوس  در »هيکنف

   چه؟یعنياتحاد مقدس . بود» اتحاد مقدس «یاي احی براحانهي وقیتونس اوج کوششھا

اد دس اتح اعجي اصطالح راکي نيا): Sainte Alliance( مق  است و مقصود از آن، یاسي و سی در مباحث اجتم

ه استي و ترقی در جھت خالف مصالح ملیاستي سی اجرای برای و ساخت و پاخت گروھیدسته بند ثال، . خواھان م

ایستھاياليامپر ا میسي و انگلئی امريک داران آنھ د در خاورمی و جانب ه و نزدي خواھن اد مقدسک،يان مرکب  (ی اتح

امي گوئی ماي.  کنندجادي ای ملبخشي آزدی نھضت ھاهيعل) ی و ارتجاع محلیستيالي امپریازقدرتھا رداد ٢٨ ی کودت  م

اع داخلرا ات دس ارتج اد مق شور و امپریح ایستھايالي ک ازمانھایسي و انگلئی امريک ا بی جاسوسی و س راه ه  آنھ

د ا معنياز ا. انداختن وم مثالھ ه در ای مل اي شود ک دس «ۀ کلمنج اک نیدارا» مق دس و پ وم مق ه بست،ي آن مفھ ه  بلک

ه در اوانيلت رواج اع.  رساندی را می بودن دسته بندی و زد و بند و ارتجاعیعکس، ناپاک  لي اصطالح آن است ک

وران و سالطیقرن نوزدھم، عبارت اتحاد مقدس نام سازمان اپلئون توسط امپرات ه پس از سقوط ن ود ک  آن وقت ني ب

ه سازما.  طلبانه در اروپا بودی و آزادی انقالبی شد و ھدفش سرکوب نھضتھاجادياروپا ا دس«ن موسوم ب اد مق » اتح

پت اه س ار د١٨١۵مبر م شکسير پ ما ت زار روسلي رس د، و در آن ت ره،ي ش ور ات رکت شي امپرات روس ش اه پ  و پادش

ايسپس تقر. جستند اج داران ني سالطهي کلب ا و ت ودالاروپ ام فئ افظ نظ ه ح رافی ک ه تحول ی و اش ر گون الف ھ  و مخ

ه اکيدموکرات د، ب ه بودن دس پني و استقالل طلبان اد مق تندي اتح م اگریحت. وس ستان ھ ه ا انگل ما ب  سازمان نيچه رس

ردی مدي اصول آن را تأئی ولوست،ينپ اَ .  ک داراستي از سو علن ران عمل.  کردی می آن طرف  ني ایمبتکران و رھب

م پ،یسازمان ارتجاع تگي و به ھ راهي سیوس اي نني ت رنیروھ ان، مت رخ،ي موجود زم  و الکساندر شي صدر اعظم ات

دس ھر چن.  بودندهياول، تزار روس شککيد سال اتحاد مق ار کنگره ت دابی ملي ب راري داد و ت  سرکوب ی الزم را ب

ا اذ می انقالبیخلقھا و نھضت ھ ردی اتخ تقالل ط.  ک ن اس بھزاران ت پانخواهي و آزادل اني ،ئیايتالي ا،ئیاي اس  و یون

داخالت نظام.  اتحاد مقدس شدندی و ارتجاعني خونی روشھای قربانره،يغ دس، م اد مق کوب  خود و سریسران اتح

دی مهي ائتالف توجۀ از اشاعیري را ھمواره با عبارت جلوگی انقالبینھضت ھا االخره در نت.  کردن هيب ضادھاج  ی ت

ات حاکمني و امپراتوران عضو سازمان، و بنيط سالني بیداخل ته شدۀ منافع طبق دس کاس اد مق درت اتح ا، از ق .  آنھ

ا١٨٣٠انقالب سال  الھای در پی و پمي عظی در فرانسه و سپس موج انقالبھ  ی در اغلب کشورھا۴٩ -١٨۴٨ ی س
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ا رائیاروپ ارازهي ششهي ھمی ب ردی ھ ابود ک م گسست و آن را ن دس را از ھ اد مق ع. [ اتح ه س: منب  و یاسيواژه نام

  )].یھوشنگ ناظم (ني آئکي نري امادي زنده دي شھفي تأل،یاجتماع

دس«م و تمام  تکرار تا»هيکنفرانس دوستان سور« شرکت کنندگان بي ترکايآ  ، امريکاست؟ي ن١٨١۵سال » اتحاد مق

انس،يانگل سه، الم انيتکارتريجنا...  فران اری دولتھ شر و بخي ت رهي مای ب ا، از شني ت وزان آنھ  عرب وخي دست آم

 .گراني تونس و دیھاي حاکم مصر و پروارانيگرفته تا نظام
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