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   داشتند؟ازي در حوال نکاتي به تحریچه کسان
  

  : مترجمحيتوض

د ھمی می سعی خبرسميالي آغاز شده، امپرهيث سور حوادشي سال پکي از شي که حدود بی زماناز ه ۀ کن  آنچه را ک

ات ی متي از آن حکاتھاياما واقع. دي نمای معرف»هيبحران سور«عنوان ه  افتد، بی کشور اتفاق منيدر ا ه اتفاق د ک  کنن

روز سورستي نیشک. ستي نی داخلان بحرکي است، افتهي ی که اکنون به لبنان ھم تسرهيسور ه ام ا بحران،  بهي ک

تعمارکي بلکه، ،ی جنگ است و آنھم نه جنگ داخلري درگهيسور. ستي مواجه نیآنھم بحران داخل ل ی جنگ اس  مث

 آن، گري و طرف دهي جنگ، دولت و مردم سورني طرف اکي که ري اخۀخصوص دو دھه  بی استعماریھمه جنگھا

رۀ مجموعرب، غیستيالي امپریکشورھا ستان سعود از ی عربی کشورھاني مرتجع ت ه، عرب ارات ،یجمل  قطر، ام

ده و غیعرب ارهي متح سلمیستي تروری و گروھھ وان الم ده و اخ ل القاع وز غرب مث ندی مني دست آم ا .  باش منتھ

د یستي ترور-ی نظامی و فضاحت لشکر کشی پس از رسوائیستياليارتجاع امپر تفاده به افغانستان و عراق، مت  از اس

وم زدوران ب شکل از م وميو غ یارتش مت ه را در پیستھاي و تروریرب تشي حرف م از ا.  گرف  رو، در جنگ نيھ

ده را بکردي روني ا،ايبي درست مثل لزي نهي سورهي علیاستعمار سته  شناخته ش ار ب صاب. ک ارات، ق ردم یدر انفج  م

د  مزدور ی ناتو و ارتشھایستھايترورۀ د ھمه و ھمه نشان از متد شناخته شه،ي سوریدر شھر و روستاھا غرب دارن

  .کار بست انده  بزي نگري دیکه در کشورھا

شر و ا،ی و دموکراسیکتاتوري مثل دیرواقعيگوھا بر سر مسائل غ و  وجود، کشاندن بحث و گفتني ابا وق ب  ني حق

  .ستي و خلط مبحث نی جز سفسطه بازیزي حالت، چنيله، در بھترأ آن مساي

روز سام ر ک ر جراي و ی ھ راني ھ رادي بای فک ا ص ن ب ا و یحت و روش ال جنگھ ود را در قب ع خ ل، موض  کام

ا، مک اي خود را گاهي الملل اعالم کند و جاني بونسمي و صھی جھانسميالي امپری استعماریھايلشکرکش  در کنار اوبام

ایئ حرفه یستھايترور گري، کامرون و د)»ديفق «یسارکوز( اوالند اھو،ي نتانبرمن،ي لن،يک ا و ی ھمت ار اي آنھ  در کن
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ام شورھایردم و دولتھ ه از سیئ ک تھاي ک تعماریاس انی اس ار ،ی بانک جھ ول و دی المللنيب) صندوق( انب ري پ  گ

  .دي مشخص نماسميالي امپری مال-ی پولیانبارھا

***  

   داشتند؟ازي در حوال نکاتي به تحری کسانچه
ار دهي در سوری ماه م٢۶ ھولناک تيجنا ري ب ن.  را تکان داداي دنگ ورد حملاي حوال گونيش نیشھر کوچک س  ۀ م

رار گرفت و در نتیئتوپخانه  ا ق ر غۀجي و تانکھ ه، ،ی نظامري آن در حدود صد نف دند٣۵ از جمل شته ش .  کودک ک

ازه ادي چه باهي با سوره باره کني جھان در ایاسي در حوال به بحثھا در محافل ستيوقوع جنا رد، جان ت . دي بخشی ک

د شد، زهيسود دولت سوره  بحث بني رسد، اینظر مه در ھمه حال، ب ام نخواھ ام اراي تم ه انج  ني خود دولت را ب

 سازمان ۀژي وندهي سابق او و نمای عنان، ھمتای مون و کوفی کل سازمان ملل متحد، بان کريدب.  کنندی متھم متيجنا

اک و بتي جنانيا«:  شرح صادر کردندني بدی مشترکهياني به،يورملل متحد در س هي ھولن تفاده بی ناشرحمان  ی از اس

سلی مبنهي و تعھدات دولت سوری المللني بني تخلف آشکار از قوان، از قدرتهيرو اربرد ت دم ک ر ع  و ني سنگحاتي ب

  .» باشدی میعدم توسل به خشونت در تمام اشکال آن در مناطق مسکون

ه پس از آن، ھر دو ستي واقعنيا تمداري است ک ااس ه طرفھ اع ري درگی ھم ه امتن اربرد سالحھا را ب  ني سنگیاز ک

  .فراخواندند

 بود که اعتراضات یمي رژتي بر عدم مشروعی قطعیديتأئ« حمله، ني اعالم کرد که، انگتني واشدي کاخ سفیسخنگو

ساني روش غني را با چنزي مسالمت آمیاسيس ابۀ خارجريوز. » دھدی پاسخ میران وران ف سه، ل ه وسي فران ه ب  حمل

سشدت محکومه شھر حوال را ب ه جل ول داد ک رد و ق روه داري دۀ ک د»هي سورتاندوس« گ روه، از نيا.  را فراخوان  گ

اۀي فرانسه و اتحادس،ي انگلکا،يمرا ندگانينما شکی مخالف قطعی عربی دولتھ د ت شار اس هي لي دولت ب در .  استافت

وان ه  را بهي سوری ملی شورا»هيدوستان سور« در استامبول، اپريل ماه ليکنفرانس اوا ا نماعن ديتنھ انونۀن ق ی ق  خل

 در ی کشتار جمعۀ دربارقاتي ملل متحد خواست تحقتي امنی از شوراهي سوری ملیشورا. تندرسمت شناخه  بهيسور

سۀ فراخواند و درج را فوراً تي امنی شوراۀشھر حوال را آغاز کند، جسل ل متحدتيولؤ م و (!)  سازمان مل را در پرت

  .»دي نمانيي قتل عام تعنيا

 حل ۀدر برنام.  آتش بس اعالم شده استی مسلح دولتیروھاي و ن»هيارتش آزاد سور «اني م،اپريل ماه ١٢  روزاز

ور ران س صل بح دي پاه،يو ف ت و اوپوزیبن ه ونيسي دول سري ب ه، پایک دات، از جمل ه ۀ دادن ھماني تعھ ا ب  طرفھ

 دگاني دبي انساندوستانه به آسی کمکھاۀ سازمان ملل متحد، ارائۀژي وسمي مسلحانه تحت نظارت مؤثر مکانیخشونتھا

اه م٢۶ در  یول.  ھا در نظر گرفته شده استی سورني بیاسي سیگو و و شروع گفت آزاد  «یشورش» ارتش «ی م

رد، زتي بر رعای اعالم کرد که به تعھدات خود مبن»هيسور ر دست دولت را نيا «را،ي آتش بس عمل نخواھد ک  ام

از م کراني وان،يرنظاميدر کشتار غ تاھا ب ذاردیردن شھرھا و روس ه، شورش. » گ  موضوع را پس از ني اانيالبت

  . اعالم کردندبرمني و جوزوف لني جون مک ک،یکائيمرا ی با سناتورھاداريد

ناتور بھر انه  دو س ه منطقیطور ناکھ رزۀ ب دھان هي ترکی م ا فرمان ا ب رده و در آنج فر ک  »هيارتش آزاد سور« س

ه خشونت علبرمني و لنيمک ک.  کردندداريد د اسضاي و رخي الشیمصطف ردم سورهي با متھم ساختن دمشق ب  ه،ي م

هدي تأکیت مطبوعاۀياني بکي را خواستار شدند و در هي آشکار مخالفان سورحيتسل د ک هي« :  کردن راگان  ريي تغی راه ب
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 ی کمکھاۀ ھمۀ ارائیمعنه  بني ا. باشدی در شھرھا می تعادل نظامريي تغی براهي کمک به مخالفان سور-سمينامي دنيا

. » ھر چه فراتر رفتن استی برایري اتخاذ تدابیمعنه  بني حال، انيو در ع.  است که وعده داده شده استرکشندهيغ

ه جنگجوليتحو« سناتورھا خواھان ،یگريدر بخش د اع از خود ب زار دف وااني اب درت ھ تفاده از ق ارجیئ و اس  ی خ

رمني و لنيمک ک. شدند» ھا آنیگاھھاي حراست از پایبرا ه منطقب ل از سفر ب رزۀ قب الی م ان ھ ا برھ  سي رئون،ي ب

  . کردندداريدترکيه  جمھور سي و عبدهللا گل، رئهي سوری ملیشورا

ا علندي ابتکار جدی ماه م٢۶ یستي ترورۀ ھمزمان با حملاتفاقا اراک اوبام کي انگتنيواش.  شدی دولت ب  قصد دارد ن

سخ« ني ۀن ه الي طرح تحو-»م سکو پی مرحل ه م ان را ب ه مخالف د ب شار اس درت از ب دشنھادي ق دا.  کن د، باءابت  دي اس

) ريمثال، نخست وز (یتوافقۀ  مھرکي خود به نفع قام عبدهللا صالح، از می جمھور علسي او، رئیمني یھمچون ھمتا

ماً ی خارجتيکه بتواند با حما وان ه  ب اس ر دور«عن ذارۀرھب ا »  گ شود و ب تانتخاب ب ان گف اره  و مخالف د، کن و کن گ

ا دمد،يوي در کمپ د٨ ی جداري را در ددهي انيباراک اوباما ا. دي نمایريگ ري ب دودف در میت کي گذاشت و ااني م  ن

  . کندی آن آماده می اجرای شود، خود را برادهي پرسھاي نظر سورکه ني ادون بنگتنيواش

اي فعالدي شروع دور جدی برا شدی بھانه ای ماه م٢۶ یستي ترورۀ حملب،ي ترتنيبد ال، نيدر ھم. ی ضدسوریتھ  ح

سانینظر مه ب.  شودی ھا و تناقضات دامن زده می به سر در گمتي جناني ارامونيدر اظھار نظرات پ ه ی رسد ک  ک

تھم مد،نينتوانستند خشم خود را کنترل نما دی دمشق را م وود، سرکرد.  کنن رت م ل ۀروب ازمان مل اظران س روه ن  گ

  . نام بردناني با اطمی توان از متھم اصلی اشاره کرد که ھنوز نماطي جانب احتتي با رعامتحد ھم

ل متحد و .  رسدینظر مه  بهي پای بیلي خني سنگی استفاده از سالحھایويسنار نه خبرنگاران، نه ناظران سازمان مل

ردارلمي جنگجو که ھمه حادثه را فیستھاينه ترور د، وجود سالحھای ب رده ان  دي در اطراف حوال را تأئنيسنگ ی ک

دداي پی توپ را درست در مناطق مسکونی ھاه گلولی خالی است که آنھا پوکه ھانيله اأ مسۀھم. نکرده اند رده ان .  ک

ه ی از پشت، حتیراندازي اجساد، از جمله تی در دست است که از زخم گلوله بر رویادي زاريدر مقابل، شواھد بس  ب

  . کنندی متيکودکان حکا

ه گویگري دۀ نسخنھاي مقابله با شواھد موجود، ایبرا د ک داران رژاي را مطرح کردن ه حوال مي طرف بانه ب  ورشي ش

وز توضني اژه،يوه  چه، بیچرا در حوال و برا. بردند و مردم را قتل عام کردند د، ھن ازات کردن  یحي شھر را مج

 ی ملی شوراسي رئون،ي قرار داده اند که برھان غلهوجله را مورد تأ مسني ایاريدر عوض، ناظران بس.  اندشدهيندين

سلط ه  را بهي سوری ملیاو و گروه طرفدار او شورا.  کردء استعفاهيسور سلم«خاطر ت د»نياخوان الم .  ترک کردن

ه آنياما سؤال ا ان غلاي است ک ه پارني اون،ي ممکن است، برھ ه تي آن قاطعیسي کھن  را در خود سراغ نداشت ک

  رد؟يکار گه  گرفته، بشي در پهي سورونيسي را که اوپوزی اهي روني آخرن،ي خونکاتيه خشن تر تحر ھر چیمتدھا

سترانهي بودند که سای مسلح شورشی تر، باندھاقيعبارت دقه  بون،يسي اپوزقايدق ر سر کشورشان گ . دندي مرگ را ب

وع په  بونيسيدست اوپوزه  دمشق که آشکارا ببي مھی انفجارھایھنوز صدا  حي تقبنگتني واشی و از سووستيوق

  . رسدیگوش مه نشد، ب

شته ھای تواند کار آن کسانی در حوال فقط مگناهي مطلقا بی عام انسانھاقتل ور از پ ا عب ه ب رای باشد ک ا، ب شته ھ  ی ک

  . برداشته اندزي در دمشق خی دولت قانونیسرنگون

html.hule-v-provokacija-nuzhna-komu/2012/05/27/news/ru.fondsk.www://http  

2012/05/29/com.wordpress.1384eb://http  
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