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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   نيل بووی:نويسنده

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ١٧

  

  طرحی برای قرن جديد امريکائی
  

) ١(»پناس« توسط اعضای ٢٠٠٧ی در سال ئبه گفتۀ ژنرال وسلی کالرک بی ثبات سازی سياسی و جنگ منطقه 

 .طرح ريزی شده بود) امريکائیطرحی برای قرن جديد (
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PROJET FOR THE NEW AMERICAIN CENTURY  

  

  

  .و اين ھم شش جنايت کار

  .آھای، با اين شتاب روی بر نگردانيد

  .رداختيمپنجاه شھر و تمامی يک نسل را می پ برای برکشيدن نقاب از چھرۀ آنھا، می بايستی معادل

  )به نقل از برتولت برشت در کتاب الفبای جنگ: گاھنامۀ ھنر و مبارزه (
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 رويدادھا به آن چه ئیدر ھرج و مرج تير توپخانه در حمص و دمشق و محاصرۀ فعلی دولت بعثی بشار االسد، گو

نگھداشتن تحت الحمايگی در  قرن پيش، دولت فرانسه برای بر پا . در قرن پيش به وقوع پيوسته شباھت زيادی دارد

 که در پی الغای قرارداد تحت الحمايگی فرانسه بودند، سربازان بيگانه را به خدمت ئینھااسوريه، و برای سرکوب 

 در سازمان ملل متحد از استقالل ١٩۴۵ خوری به سال -و در حالی که نخست وزير اسبق فاريس ال. می گرفت

 .فرانسوی در پی به  زانو درآوردن دمشق بودندسوريه حرف می زد، ھواپيماھای بمب افکن 

 و تونس با مسرت شورای ملی ای مانند ليبيئامروز، ھمان دولت، در کنار اياالت متحده و رژيم ھای ماھواره 

با وجود اين که سرشماری اخيری که توسط بنياد . سوريه را به عنوان دولت قانونی کشور به رسميت شناخته است

 درصد از مردم سوريه از رژيم بشار االسد طرفداری می کنند، قدرت ۵۵شده بود، نشان داد که قطری تأمين مالی 

  . زير پا می گذارند،ھای قديمی استعماری اصول دموکراتيکی را که از آن حرف می زنند

  

  امريکائیطرح  قرن جديد 

  

 که در خارج از مرزھای ئینيروھابا تحقير افکار عمومی نزد مردم سوريه، سرنوشت آنھا از مدت ھا پيش توسط 

، وسلی کالرک طی سخنرانی در اتحاديۀ کاليفرنيا در امريکائیژنرال بازنشستۀ . ن شده بودييکشورشان بودند تع
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کالرک از . اشاراتی داشت» امريکائیطرحی برای قرن جديد « به طرح سياسی از سوی اعضای گروه ٢٠٠٧سال 

فريقای ا ياد کرد که در آن طرح بازسازی کلی خاورميانه و ٢٠٠١ع در سال پرونده ای سّری در کابينۀ وزات دفا

  . شمالی پيش بينی شده بود

اين پرونده به شکل رسمی از تدارکاتی پرده برداشت که بی ثبات سازی سازمان يافته و دائمی دولت ھای عراق، 

تدارکات اّما، پيش از ھمه شامل صحنه . ود، لبنان، سوريه و ايران را ھدف خود قرار داده باسومالی، سودان، ليبي

پردازی ھای آشنا و شناخته شده بوده که روی صحنه،  رژيم ديکتاتوری را  در حال سرکوب افکار مخالفان و حذف 

  ...بخش مھمی از مردم نشان می دھد

بھۀ ناتو به ج. سوريه  روی صفحۀ شطرنجی که بزرگترين قدرت ھا روی آن بازی می کنند، يک مھره بيشتر نيست

رھبری اياالت متحده و با ھمکاری رژيم ھای سلطنتی و فئودال در خليج فارس که در اتحاديۀ ھمکاريھای خليج گرد 

 که در ئی از رسانه ھائیبا تمرکز روی چنين طرح ھا. ھم آمده اند منافع غير قابل انکاری در تعويض رژيم دارند

 اساس تعبير خودشان در سطح جھانی منتشر هی کنند، تا گزارشات را باختيار قطر است، مانند الجزيره، استفاده م

سازند، و از سوی ديگر گروه ھای افراطی مناطق سنّی را عليه رھبريت بشار االسد که به اقليت شيعۀ علوی تعلق 

ت که ، دولت بوش تأمين مالی گروه ھای مخالف رژيم سوريه را به عھده گرف٢٠٠۵در سال . دارد، مسلح می کنند

از مدت ھا پيش، اين گروه از . طرفدار اخوان المسلمين  و خواھان ايجاد يک رژيم اسالمی به تعبير اھل سنّت بودند

 چندين بار دست به شورش ١٩۶٠دانسته و در سال ھای ) خارج از دين( اھل شيعۀ علوی را از خوارج ،مخالفان

  .زدند

 به ميدان آوردن سلفی ھای جھاد طلب عراق و سربازان مزدور با مسلح ساختن گروه ھای سنّی مذھب افراطی و با

، ناتو و اتحاديۀ ھمکاريھای خليج می خواھند بشار االسد را سرنگون ساخته، و از جبھۀ مخالفان در تبعيد فرد اليبي

  .را در رأس رژيم جديد، جايگزين او سازند) رئيس شورای ملی سوريه(بی اعتباری مانند برھان غليون 

  

  و، اتحاديۀ ھمکاری ھای خليج و القاعدهنات

  

 نشان داد که تا چه اندازه می تواند االگوی اخير سياست خارجی تحميل شده با مسلح ساختن مبارزان القاعده در ليبي

ه نظامی منتقل  با حمايت ناتو به صدھا شبامصيبت بار باشد زيرا در حال حاضر قدرت از شورای ملی موقت ليبي

  .به جنگ ھای چريکی می پردازندگرديده که 

ن، احمد داووداغلو به او اطمينان داد که در لری کلينتيدر مالقات بين وزير امور خارجۀ ترکيه احمد داوود اغلو و ھ

خارج از چھار چوب شورای امنيت در سازمان ملل متحد، امکاناتی را برای فشار روی بشار االسد فراھم خواھد 

 ھای افراط گرايان اھل سنّت در سوريه، اياالت متحده مخفيانه از طريق پايگاه نيروی از عالوه بر پشتيبان. ساخت

  .نظامی اش در انجيرليک در خاک ترکيه، سالح و تأمين مالی برای شورشيان سوريه روانه می کند
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 باشد،  االسد که جزء فراريان ارتش سوريه میضنيروھای مخالف رژيم سوريه به فرماندھی سرھنگ سوريه ريا

  .  در خاک ترکيه به تمرينات نظامی پرداخته است٢٠١١از ماه می 

 نيروگزارش داده اند که ) مجلۀ اطالعات نظامی اسرائيل(» دبکا فايل«منابع ويژۀ نظامی و خدمات اطالعاتی به 

شامل اين کمک ھا . ل کرده اند ارسائی و قطری برای نيروھای شورشی در حمص کمک ھائیھای ويژۀ بريتانيا

ۀ ضد گلوله، کامپيوتر قابل حمل، تلفن قابل حمل و خطوط اطالعاتی که شورشيان از طريق آن می توانند از قجلي

  .، می باشدپشتيبانان خارجی شان درخواست امداد لوژيستيکی، اسلحه و سرباز مزدور نمايند

 بن خليفه آل ثانی اخيرا پيشنھاد کرده د نکرده است، ولی امير قطر، شيخ حمدئياگر چه انگلستان اين اطالعات را تأ

پايگاه ھای نظامی در .  مسلح به سوريه گسيل کندقطعاتاست که برای جنگ عليه نيروھای بشار االسد تعدادی 

. مجاورت مرز بين جنوب  شرقی ترکيه و شمال سوريه به سکوی عادی ارسال تدارکات به خارج تبديل شده است

مستقر ) که نوعی استتار به حساب می آيد: مترجم (ر رنگ آميزی ھواپيماھای عادی ھواپيماھای نظامی ناتو ولی د

 ی را که متعلق به انبارھائی ھدايت شده و سالح ھاادر نزديکی اسکندرون توسط خلبان ھای شورای ملی موقت ليبي

  .قذافی بوده به کار می برند

می، مبارز افراطی که در شورش ناتو در طرابلس به عبدالحکيم الخويلدی بلحاج، رئيس قديمی گروه مسلمانان اسال

 به سوريه شده اولت ترکيه، شخصا عھده دار گسيل سربازان مزدور ليبيد نظامی تبديل شده بود، به کمک هفرماند

  .است

 داده ءدر عين حال گويا که مھدی آل ھراتی از مقامش به عنوان معاون رياست شورای نظامی در طرابلس استعفا

  . به نظارت امور در سوريۀ آزاد بپردازداست تا

 و اسرائيلی امريکائینشريات سوريه در عين حال اعالم کردند که گروه ھای تروريست مسلح با سالح ھای مدرن 

اين گروه ھای مسلح به انفجار . در روستاھای اطراف دمشق به اعمال تروريستی کور و خشونت آميز دست زده اند

  . نظامی دست زده اندبمب و ربودن افراد غير

در حالی که ناتو و اتحاديۀ ھمکاری ھای خليج دائما اعالم می کنند که بشار االسد به کشتار جمعی غير نظاميان بی 

سالح مبادرت کرده است، ما بايد بين گزارشاتی که از رسانه ھای رسمی سوريه منتشر می شود و گزارشاتی که از  

به عنوان مثال، بيانيه ھای اخير . مئينيم و آنھا را با يکديگر مقايسه نماجبھۀ مخالف به گوش می رسد دقت ک

فرماندھی القاعده در عراق از ورود مبارزان عراقی به سوريه اظھار خشنودی نمود و به آنھا توصيه کرد که از 

  .بمب ھای دست ساز استفاده کنند

س از وتوی نااميد کنندۀ روسيه و چين در شورای به شکل متناقضی، رئيس القاعده، أيمن محمد ربيع الظواھری، پ

کمتر پديده ای می . امنيت، مسلمانان جھان عرب را فراخوانده تا برای پشتيبانی از ارتش آزاد سوريه بسيج شوند

 که تقريبا تمام رسانه ھای غربی آن را بربر دانسته و به –تواند به اين اندازه پوچ باشد که گروه تروريستی القاعده 

 بتواند به سازمان ملل متحد تکيه نموده و مدعی شود که قادر به حل منازعۀ سوريه – کرده اند ئیمين شکل بازنماھ

  .ن سياست خارجی ھرگز تا به اين اندازه روشن نبوده استييھدف واقعی القاعده و نقش آن در تع. است

مئنا بشار االسد را به ھمان دليلی که او گروه ھای ھمانطور که متفقين و ھم پيمانان آنھا در خليج اعالم کرده اند، مط

تروريستی را متھم می داند و مدعی می شود که با پشتيبانی بيگانگان در سوريه آشوب به پا کرده اند و دست به 

اعمال خشونت آميز زده اند، ھمين دعاوی به زعم آنھا، بی اعتباری و غير قانونی بودن حکومت او را نشان می 

 اگر تلويزيون سوريه انبار سالح ھای مصادره شده را نشان دھد و اعترافات تروريست ھا را مبنی بر اين حتی. دھد
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که چگونه سالح ھايشان را از خارج دريافت کرده اند به گوش ھمگان برساند، با اين وجود ناتو و اتحاديۀ ھمکاری 

  .بشار االسد را به ترک قدرت وادار سازندھای خليج قوانين و آئين نامه ھای خودشان را تھيه می کنند تا 

 با اردوی تروريستی واقعی که توسط بيگانگان تأمين مالی شده است، اطالعات ربايان سوريه به ئیدر رويارو

در بنگاه خبری الجزيره دست برد زده اند، که به شکل دائمی رويدادھای سوريه را منتشر می » سوريه اليو بلوگ«

ربايان با صراحت تمام بنگاه الجزيره را به جعل خبر متھم دانسته و اعالم کرده اند که اين شبکۀ اطالعات . سازد

گزارشات جعلی را به ھدف تحريک مردم سوريه به  شورش و در راستای اھداف واشينگتن و تل آويو منتشر می 

  . کند

  تر و فيس بوکئيچگونگی تحريف خبری به مدد تو

 

  

 جنوری ٢٢سفير اياالت متحده در سازمان ملل متحده از تاريخ (  سوزان رايس با گفتمان پر شور و حرارت

 اياالت متحده – ھمان گونه که پيش از اين قذافی را محکوم می کرد -که بشار االسد را محکوم می کند ) ٢٠٠٩

  .مل شودسعی می کند تا يک بار ديگر با تکيه به نظريۀ حق حفاظت مستقيما عليه رژيم بشار االسد وارد ع

منابع اطالعاتی سازمان ملل متحد و برای اعالم رسمی  شمار رسمی شگفت آور  : ابه موازات جنگ در ليبي

پشتيبانی شده ) ٢(»بنياد ملی برای دموکراسی«قربانيان، تنھا به گزارشات گروه ھای مدافع حقوق بشر که توسط 

شمار رسمی تنھا به اعتبار گزارشات .  بوده استبودند، ديوان بين المللی کيفری و شورای ملی سوريه منحصر

سازمانی بوده که ھويت آن ابھام آميز به نظر می رسد و به نام ديدبانی حقوق بشر سوريه شناخته شده است که نه در 

 اساس گزارشاتی که کامال به گفته ھا و شنيده ھای جمع آوری شده هخود سوريه بلکه در لندن  مستقر می باشد، و ب

در نتيجه گزارشات مجھول توسط . تری تکيه داشته استئيلم ھای منتشر شده در يوتوب و پيغام ھای مبارازن توو في

ديدبانی حقوق بشر سوريه که ھيچ دادگاھی آن را نخواھد پذيرفت، به ھيچ عنوان نبايد در اساس قطعنامه ھای 

  .ر گيردسازمان ملل متحد به عنوان پروندۀ معتبر مورد بررسی و داوری قرا

رئيس ديدبانی رامی عبدالرحمان مستقيما با وزارت امور خارجۀ بريتانيا ويليام ھاگ ھم کاری می کند و به جز 

مناسباتش با شبکه ھای جوامع مدنی که توسط شرکت ھای خصوصی و بنيادھا تأمين مالی می شود، ھيچ اعتبار 

 تعداد زيادی نوزاد متھم می داند، چيزی نيست به جز  که نيروھای بشار االسد را به کشتارئیادعا. ديگری ندارد

  .ئیمحصول بنياد خدمات مدنی بريتانيا

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  اتحاديۀ عرب و مناسبات آن

  

اين . ھيچ امری جنگ دائمی رسانه ھا در سوريه را روشن تر از گزارشات ديدبانی اتحاديۀ عرب نشان نمی دھد

ه در کميتۀ وزرای اتحاديۀ عرب به محتوای آن اعتراض ، پس از اين که قطر، يعنی تنھا کشوری ک راموضوع

  . کرده، کامال در رسانه ھا نديده گرفته اند

 که در اشکال صلح آميز در ئیدر گزارش به شکل انکار ناپذيری نوشته شده است که دولت سوريه به روی گروه ھا

وليت بمب گذاری عليه اتوبوس ؤ مسگزارش آنھاعالوه بر اين . تظاھرات شرکت می کنند، تيراندازی نکرده است

  .ليس، پل و لوله ھای گاز را به عھدۀ گروه ھای مسلح دانسته استوھای شھری، قطار حمل ديزل، اتوبوس پ

 از وتوی روسيه و چين در شورای امنيت و به ھمين ترتيب از ئیطی مصاحبه ای، ديدبان اتحاديۀ عرب، احمد منا

اتحاديۀ عرب به دليل مسکوت گذاردن مأموريت ديدبانی «: کرد، و گفت اصالحات دولت سوريه اظھار خشنودی 

 سوريه ألۀاتحاديۀ عرب در حل مس. اش و رويگرداندن از فراخوان شورای امنيت، کامال بی اعتبار شده است

  ».شرکت نکرد، در نتيجه از اين پس ھر پيشنھادی که در آينده  مطرح کند، بی ارزش خواھد بود

ی توانستيم حدس بزنيم، گزارش مقدماتی در مأموريت ديدبانی در رسانه ھا منتشر نشد و احتماال به ھمان طور که م

ت ديدبانی ألمداد شد، و به ھمين علت رئيس ھيدليل تباين آن با خطوط رسمی قدرت ھای غربی و خليج، بی ارزش ق

  : داد ء استعفادر اتحاديۀ عرب، محمد آل دابی رسماً 

من وظايفم را با درستکاری تمام و شفافيت انجام دادم، ولی . در چھارچوب اتحاديۀ عرب کار کنمديگر نمی توانم  «

 ».ديگر نمی خواھم اين جا کارکنم زيرا وضعيت به انحراف کشيده شده است

سازمان ملل متحد و اتحاديۀ عرب در حال حاضر به سوی آن چيزی بازگشته اند که در آغاز مأموريت مشترک 

  .انی بود و امروز آن را مأموريت صلح ناميده اندبرای ديدب

اتحاديۀ عرب به ھمکاری عربستان سعودی در پی تھيۀ قطعنامه ای مشابه قطعنامۀ اول برای راه اندازی مأموريت 

اين قطعنامه خيلی مشابه تھديداتی است که مداخله در . صلح مسلح است که آن را به سازمان ملل متحد تحويل دھد

بشار االسد را به دليل اعمال خشونت عليه تظاھرات صلح آميز تا بر آن است فراھم ساخت، قطعنامۀ تازه  را اليبي

انتظار می رود که اين قطعنامه نيز .  انتقال قدرت به شکل  دموکراتيک انجام گيردکنار بزند  تا در ظاھرمردم، 

امور خارجۀ روسيه، ژنادی گاتيلوو اعالم کرده معاون وزير . دوباره مورد پذيرش  روس ھا و چينی ھا قرار نگيرد

  ».طرح قطعنامه فاقد تعادل بوده است«است که پروندۀ 
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  سازمان ملل متحد وظيفه دارد که از صلح دفاع کند

  

وتوی چين و . منازعه در سوريه اختالفات جنگ سرد دراز مدت را بين قدرت ھای جھانی از پرده بيرون انداخت

 برای مداخله، مانع قدرت ھای غربی برای تجاوز آشکار شد، يعنی تجاوز به ھمان شکلی که روسيه عليه قطعنامه

ولی به نظر می رسد که بی ثبات سازی رژيم بشار االسد توسط گروه ھای سّری .  گذاشته بودء به اجرااناتو در ليبي

 تروريستی کور، مانند بمب گذاری  که تشکيل شده از سربازان مزدور بوده و برای ارتکاب به اعمالدمی گيرانجام 

  .از نوع دست ساز مصمم ھستند

 آموختند، گزارشات شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد را ا که از رويدادھای ليبيئیروسيه و چين با درس ھا

، معاون يک اتاق فکری خصوصی مستقر در واشينگتن، مشاورت برای )٣(که توسط کارن کونينگ ابو زايد (

ه نظاميان مسلحی ھستند مردم عادی قربانی شب. ر می دانندفاقد ارزش معتب) به رشتۀ تحرير درآمده) ۴(انهخاور مي

  .که در مناطق مسکونی عليه ارتش سوريه می جنگند

ز ايران و ادر يک مصاحبه، ژنرال لئونيد ايواچوف، فرمانده اسبق مرکز فرماندھی، اطمينان داد که روسی ھا

  . پشتيبانی خواھد کردامريکائی با فاشيسم ئیدر روياروسوريه و تمام جھان 

ين نيز به سھم خود داشته و چ چشم گيری را به منطقه گسيل ئیبرای پشتيبانی از دولت سوريه، روسيه نيروی دريا

  .عليه تھاجماتی که سوريه را ھدف گرفته است اخطار داد

 به خودشان اجازه می دھند که در صحنۀ بين المللی تناقض بزرگ در اين جا نھفته است که ناسزاوارترين کشورھا

  .اصول و قواعد حقوق بشر را به ديگران بياموزند

آن چه ديروز در سازمان ملل متحد «: ن بی ھيچ ترديدی با اشاره به وتوی چين و روسيه اعالم کرد لری کلينتيھ

ه بين کشورھای برگزيدۀ غربی که ری کلينتن سپس در خواست کرد کليھ. »روی داد يک مسخره بازی بيش نيست

» دوستان سوريه«در اين جنگ ذينفع ھستند و رژيم ھای سلطنتی مطلقۀ وھابی در خليج فارس که به شکل مضحکی 

  .ناميده شده اند، اتحاديۀ بين المللی تشکيل گردد
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ای ھمکاری خليج و فراخوان ھای بين المللی که خواھان اجتناب از خشونت بودند به ھيچ عنوان تأثيری روی شور

  . اقدامات خشونت بار آن عليه شيعيان بحرين نداشت

گو پيرامون ارتقاء حقوق بشر و دموکراسی شده  و اّما پديدۀ باورنکردنی، عربستان سعودی است که عھده دار گفت

  .است

ن بدانيم، ھر در واقع اين کشور ھمان کشوری است که شايد بتوانيم آن را متحجرترين تئوکراسی فئودال در جھا

  .گونه حزب سياسی و انتخابات ملی را ممنوع کرده و از دين برگشتگان را گردن می زند

در پروندۀ مستند، .  در سوريه منتشر کرده استامريکاگزارشاتی دربارۀ طرح » پرس تی وی«شبکۀ ايرانی 

و خواھان پذيرش استقرار آن به عنوان دولت قانونی تمرکز داشته » شورای ملی سوريه«فراخوان روی بازشناسی 

 قطعاتواشينگتن مأموريت گسيل . در ترکيه شده تا امکان تداوم کار عليه رژيم اسد تحت چنين شرايطی فراھم آيد

برای تسليح نيروھای مخالف به ترکيه واگذار خواھد کرد و اين طرح با ورود مبارزان وھابی و را نظامی به سوريه 

  .خواھد شد تکميل اسربازان مزدور ليبي

موضوع نگران کننده ای که در اين مستند مشخصا مطرح گرديده، اسرائيل است که در اين طرح، برای اجرای 

  .عمليات نظامی عليه سوريه وارد کارزار خواھد شد

شبکه ھای تلويزيون رسمی سوريه ويران خواھد شد و بشار االسد نيز : و اگر رژيم سرنگون نشد، در اين صورت 

با توجه به شيوه ای که اخيرا ديگر دشمنان غرب به قتل رسيدند، طرح واقعه ای که توسط . واھد رسيدبه قتل خ

  .ترسيم شده بود، جای شگفتی نداشت» پرس تی وی«

 ھستند که تالش می کنند تا بر فرقۀ شيعۀ علوی که توسط سوريه امريکاوھابی ھای خليج فارس ابزارھای خشونت 

ی ئند تسلط يابند، ولی در عين حال در پی تضمين جايگاھشان به عنوان قدرت منطقه و ايران پشتيبانی می شو

  .ھستند

اولويت .  دارد که سعی می کنند رژيم بشار االسد را سرنگون کنندئیامور داخلی سوريه تأثير اندکی روی قدرت ھا

اسرائيل . علوی در دمشق استاصلی مبنی بر ھر چه بيشتر منزوی ساختن ايران با حذف متحدان آن يعنی شيعيان 

منافع قابل مالحظه ای در سرنگونی رژيم بشار االسد برای خود می بيند، زيرا شورای ملی سوريه اطمينان داده 

  .است که تمام روابط را با ايران متوقف سازد و از ارسال اسلحه برای حزب هللا و حماس جلوگيری نمايد

ی، در صورتی ئيما مورد تھديد قرار گيرد، خطر باال گرفتن جنگ منطقه اگر دولت سوريه سقوط کند و ايران مستق

  .که چين و روسيه برای دفاع از ايران مداخله کنند، به شکل فوق العاده جدی خواھد شد

چنين جنگی می تواند نتايج زيان باری برای اقتصاد جھانی داشته و در سراشيب بحران مالی و تورم قرار خواھد 

ھاگ و سرمايه داران مالی ميلياردر که از گروه ھای جامعۀ مدنی دفاع کرده و برای بازيگران صحنۀ ويليام . گرفت

  . خشونت آميز مخالفان قانونيت قائل ھستند، نمايندگان مردم سوريه نيستند

سی اگر چه اصالحات به کندی انجام گرفته، ولی دولت بشار االسد در حال پياده کردن طرح تازه برای قانون اسا

 را داد که مدعی دفاع از مردم سوريه ئیو بر اين اساس، قدرت حاکم سوريه پاسخ انتقادات قدرت ھا. می باشد

  .ھستند

يعنی قتل : مترجم (سوء قصد به جان بشار االسد نتايج مشابه به قتل آرشيدوک فرانسوا فرديناند خواھد داشت 

  ).ل را به پا کردفرانسوا فرديناند  جرقه ای بود که آتش جنگ جھانی اوّ 
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 که شورای ملی سوريه برای برقرار ساختن منطقۀ ممنوعۀ پرواز در آسمان سوريه درخواست کرده ئیاز آن جا

است، اعضای جامعۀ بين الملل که ھنوز حسن نيتی برايشان باقی مانده بايد دقت عمل به خرج دھند تا از باال گرفتن 

  .منازعه جلوگيری کنند

 ارزهگاھنامۀ ھنر و مب 

 ٢٠١٢ چ مار١۶
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