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   سدوفیتريدم: نويسنده

  یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١٢ جون ٠٣

  ی جھاناستي سنگ محک سه،يسور
  

  : مترجمۀمقدم

ر سب ر ک الھادهي پوشی کمت ه در س ده است ک الت تبل داتي تھدر،ي اخی مان اتيو حم راني تحلهي علیغ شاگران لگ  و اف

ه استی شدت و حدت کم سابقه اسميالي امپرهي کریماي و ستھاي جنااستھا،يس ون.  گرفت ه در اوضاع و احوال کن  یالبت

ارتر مشي از روز پشي ھر روز بسمياليجھان که امپر اي نو شود ی ھ وز زخواه،ي ترقیروھ  ی آوار شکستھاري ھن

ابھیجه مض یالدي نود قرن گذشته میا سالھۀرمنتظريغ رای کنند و بخش متن ا، ب ائی از آنھ  آوار، ني اري از زی رھ

ات تبلني چنی سر داده اند، گستردگ»ی ادرکنسميالي امپراي «یندا اتي تھاجم وده و نیغ ط دور از انتظار نب ه فق  ست،ي ن

ر غیود عمل م خی طبقاتتي و ماھعتي طبیچرا که آنھا به اقتضاد.  ھم ھستیعي طبیحت د و اگ  ی مني از اري کنن

انغاتي تبلنيت احاما، کراھت و قبا.  تعجب بودیکردند، جا ده می زم ه برخی آزاردھن  ان،ي سخنگوني از ای شود ک

ا  ه تنھ م م»یچپ انقالب «ی، حت»چپ«خود را ن ه مطلبی ھ ا ب د و ت شادر ی خوانن ر مسميالي امپرتي ماھی اف  ی ب

 ی داستان آن آھوادآوري نايھا، ع»چپ «دي جدۀ گوننيرفتار و منش ا.   تازندی آن مسندهيو بر نختهيخورند، افسار گس

 قورباغه د،ي اول را نوشۀ جرعکه ني رساند و ھمی لنگ لنگان خود را به لب جوادي صريخرامان است که از زخم ت

  : و رو به آھو گفتدي از نھاد بر کشی آھد،ي آھو بدی و چون زخم پادي پری جوار از داخل آب به کنیا

ا آھوان چه می باداني صني دانم ایمن نم « دی رحم از م ه تأسف تکان داد و در جواب گفت! » خواھن : آھو سر ب

تي نجات خواھم ادي داشتم که از زخم صنيقي من ز،ي تمۀ قورباغیا« ه خود را داخل ني ا،ی ولاف و ک ان ت م زب  زخ

  .ديشي چاره انددي عالجش باین زخم کشنده است که برا ھماني ا،یبار. » مرا خواھد کشت،یآھوان کرد

روز وجود دموکراسدي جدۀ گونني نوشتار و گفتار ااز ه ام اتوري داي و ی چپ ک  ی آن کشور، اصلاي و ني در ایکت

ه ادي آی بر مني شان شده، چنی ذھنۀ مشغلنيتر ان حتني ک اھی درکچي ھی جناب اتمي از مف والت طبق د و ی و مق  ندارن

 کشورھا، از دموکرات گري در دی دارهي و سرماغرب در یستيالي امپری دولتھاۀ توان با وجود سلطیگونه مگرنه چ

ودن رئ اسيب اتوري و دیستيالي امپری دولتھ ط برخکت ودن فق ای ب رمای از دولتھ ردی دارهي س حبت ک ر .  ص مگ

اتوري و دیدموکراس اتیکت والت طبق دای از کستند؟ي نی مق اس ک ر اس اال و ب ا ح انش،يم ب ت  یستيالي امپری دولتھ
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سوب م وکرات مح وندیدم اتوري دیعني ،یاسي ستي حاکم؟ ش اعکي یکت ات اجتم ر طبق ه ب ري دی طبق شور گ  و ک

اتورتري ھر چه دمي رژی دارایعني تر، شرفتهي ھرچه پی دارهيسرما ا ا!  کت ه مف،ي تعرنيب وان بوش را ی چگون  ت

ا ی سفسطه بازنيد؟ ھم کرفي تعرکتاتوري را دنيدموکرات و صدام حس ه چپنماھ  ريسدر مرا  و خلط مبحث است ک

ات دم درک طبق اھیع والت سوق ممي مف امی و مق ان نظ د و دست مھاجم اتي و تبلی دھ ه سميالي امپریغ ه ب  را در حمل

  . گذاردی ھولناکتر باز ماتي و ارتکاب جنای بشریدستاوردھا

وکرات، ) یستيالي امپرمي رژکي سيدر مقام رئ(بود و بوش  کتاتوري دني که تنھا صدام حسمياگر قبول کن!  خوب دم

ال،ی سومال،ايبي عراق، افغانستان، لنصورت،يدر ا اج، م ا کشور دی ساحل ع انگري و دھھ داخالت نظامی قرب  و ی م

ر ۀ زندريعنوان تصوه ب) دهي رسستي به اول لهي سورنکيا( در جھان یستيالي امپری تئورني اینامرئ  امروز در براب

ه هي چپنماھا، سورني احساسات اکي تحرزمنظور احتراز اه  بده،ي رسهيحاال که نوبت به سور. چشمان ماست  فعال ب

  .کنار

امال وکي:  در عراق چه بود؟ بر اساس ارقام و آمار، جواب کوتاه استی تئورني حاصل اميني اما، بب  ران،ي کشور ک

ول، آواره و سرگردان در داخل و خارج کشور، ب و ی زخمد،ي آن کشته و ناپدتي از جمعیمي از نشيب  ۀاضافه معل

ستان و سومالني ھم وضع بدايبيدر ل!  روزمرهیانفجارات و کشتارھا وال است، در افغان سی من  ی کشورھایاري و ب

اقل.  منوالني ھم به ھمگريد ا و دري غیحاال کدام انسان ع ري از چپپنماھ ان دموکراسگ شر سرمای مبلغ وق ب  هي و حق

وان دی میردا د تحت عن اتوري توان ان تکرار فاجعیکت سۀ اسد، خواھ شورھاايبي عراق، لتان، افغان سی و ک  یاري ب

   باشد؟هي در سورگريد

ورتيواقع وادث س اتي و تبلهي ح وني پغ ررام ه ام اره  منحصر بی آن ن ه راھک رد است و ن ازهیف ار نيا.  ت  راھک

سیھمچنان که گفته شد، در کشورھا ار به  بیاري ب ردم در شھر . سته شده و امتحان خود را داده استک ام م ل ع قت

اکامل تکرار ه،يالحوال در سور ه در اواخر دھیعي فج اد شورویالديھشتاد مۀ  است ک  نيدر ا.  دادی روی در اتح

ري جورج سورس و دیستيونيصھ»  بازۀجامع «،امريکا »ی آزادۀخان« مسلح تحت فرمان یدوره، باندھا  سازمان گ

شر« و »ی خواھیدموکراس «ی گروھھا و سازمانھاني تحت عناویردولتيح غاصطاله ب وق ب  جار وجنجال ،»یحق

د، در روز روشن آدم میراه مه  برهي و غی مذھب-یني د،یقوم -ی ملیھايري کردند، درگیبر پا م شتند و ی انداختن  ک

د، ني ھم چنیدر رومان. کردند ی ثبت می دولت شوروی خود را به پااتي جنا،ی خبرسمياليسپس، با کمک امپر  کردن

ونۀ ھمجي کردند که نتني و در ھمه جا ھم چنی و در آلبانیوگسالويدر  اک کن روز، در ست ای آنھا جھان خطرن  و ام

دی مني ھم چنهيسور ر ا.  کنن ا ب روز سورن،يبن م سنگ محک سهي ام ا ھ اناستي واقع ار دي بااي:  استی جھ  درکن

 را در نظر ني را افشاء و رسوا کرد و ای خارجۀ آن، ھر گونه مداخلتي حاکمیستي و چیستي صرفنظر از که،يسور

ار فراشان امپرا،ي آن است و ردم می حق انحصارهي با دولت سورفي تکلنئيگرفت که تع ه یستھايالي در کن  غرب ک

سلمی دولتاستي را به سطح سسميترور دالت و (هي ترکني ارتقاء داده اند، دولت اخوان الم  وخيو ش)  توسعهحزب ع

شهي سوریراني اشغال و ویمرتجع عرب، برا ردم آن ھورا ک ام م ل ع ا! دي و قت دارد و فکر ی سومیج م وجود ن  ھ

  . کردروني بلهي از مخدي سوم را ھم باگاهي جایستيآوانتور

***  

  

اگر . گرفت مورد مذاکره قرار هي سازمان ملل متحد اوضاع سورتي امنی در جلسه شورای سال جاری ماه م٣٠ شب

  .دندي نرسی توافقچي معلوم شد که شرکت کنندگان به ھی ولد،ي بسته برگزار گردی جلسه پشت درھانيچه ا
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وفۀدر صورت شکست برنام«:  در سازمان ملل متحد گفتامريکا ی دائمندهي نماس،ي راسوزان ان در سوری ک  هي عن

انۀ سازمان ملل متحد، جامعتي امنیو انشعاب در شورا رای جھ اره ای ب ه چ  تي امنی جز دور زدن شورای مداخل

اران پس از پا و او در گفت. »سازمان ملل متحد نخواھد داشت ا خبرنگ و ب سانيگ ل تي امنی شوراۀ جل ازمان مل  س

ه سور د راجع ب اه م٣٠ در روز هيمتح ه ی م رد ک ان ک ط ھمأمت« اذع ون فق فانه، اکن دترنيس هي گزني ب اقن ده ی ب  مان

ا متحداالتي عبارت از ا،»ی جھانۀجامع« از سي، درک خانم را رسدینظر مه ب. »است اۀ امريک  باشد ی مئی و آنھ

دی می دنباله روامريکا استيکه از س ان روز .  کنن اه م٣٠و درست ھم ه از سوهي، روسی م ه تطھی ک  ري غرب ب

تھم م»ختهيمستبد لجام گس« ه در شورای دمشق م ل متحدتي امنی شود، ھشدار داد ک  ۀ از طرح مداخل سازمان مل

ل تي امنی شورادي جدجلسۀ با نيمسکو ھمچن.  ممانعت خواھد کردهي سوری در امور داخلی خارجینظام  سازمان مل

  . مخالفت استکي نزدندهيمتحد در آ

دهي سورۀ سازمان ملل متحد در بارتي امنی شورای ماه م٣٠ جلسه رای گام بع  شده مي تنظشي طرح از پی اجرای ب

  . سازمانني دور زدن ای ناتوان نشان دادن سازمان ملل متحد و تدارک برای بود برای اقدام جلسهنيا. بود

ا نارت ان س روز طراح وریوي ام ا در س اه،ي کودت ر از رقب اتی بھت گ اطالع ارت جن ا ک ود ب ازی خ دی ب رده ان .  ک

ه اني تنشھا و در عدي بود بر دور جدی حوال آغازني خونکاتيتحر وھم دامن مني حال ب ان ھی ت ه در جھ د ک  چي زن

داردتي جناني که بتواند ائیروين د، وجود ن شاء کن ل از اي امنیشورا.  را اف ل متحد قب ه نيت سازمان مل اتي تحقک  ق

که در »  اسداتيجنا« با ھمان کارت د،يعمل آورد و سپس از آن حکم خود را صادر نماه  حادثه بني اراموني پیکامل

  . کندی میمقابلش گذاشته اند، باز

 از محل حادثه »وزيآننا ن«خبرنگار آژانس .  توجه استاني شاافت،ي نترنتي توان در ای میراحته  که بی اطالعاتاما

  : دھدیگزارش م

ه شھر الحوال اني بزرگ شبه نظامی، گروھھا١۴ ساعت ی در حوالباي، تقر٢٠١٢ سال ی ماه م٢۵ جمعه روز«  ب

ه. در استان حمص حمله برده و آن را تصرف کردند و، کوارالھیروستاھا: شھر الحوال به سه منطق ل دائ  و ه،ي  ت

  . دادندی می نفر سکنه را در خود جاار ھز٣٠ -٢۵ مناطق قبال در حدود ني از اکي شود و ھر ی مميتل دھب تقس

ر شبه نظام٧٠٠ مجموعا دھای نف شکل از بان ه ی مت زدوران حرف   از سمت شمال شرق، از طرف یئ مسلح و م

تا تان یروس اروق پيت( الرس ور« الف ش آزاد س دود »هيارت ر ب٢۵٠ در ح دھه  نف دالرزاق ستي تروریفرمان  عب

 الحوال ی و اوباش محللو فرالح که اراذ) وسفي الیيحي ستي تروریفرماندھه ب( اقربا ی، از طرف روستا)تالسوم

  . شھر حمله کردندني به اوستند،يھم به آنھا پ

 از سازماندھان یکي ،یري ھا که سعد حریھم اکنون وھاب. الرستان را ترک گفته اند شي از مدتھا پیرنظامي غمردم

ا مارياز لبنان پول و اسلحه در اخت»  المستقبلاريط «ی جنبش ضد سورسي و رئی المللني بسميترور ذارد، ی آنھ  گ

دیدر آنجا تاخت و تاز م ه .  کنن ا الحوال ک دوازراه الرستان ت اطق ب ذارد، عمالی می من اي توسط ن گ  مسلح یروھ

  . بودرمنتظرهي کامال غهي دولت سوری به الحوال برااني شبه نظامورشي ل،ي دلني شود، به ھمی کنترل نمیدولت

ع در آن ی محلسيلو پۀو ادار)  منبع آبیکيدر نزد( در مرکز شھر یني پائی پست بازرساني شبه نظامکه یزمان  واق

ایکينزد ه ھ د، در خان صرف کردن ساز اطی را ت ه پاک ایراف ب انواده ھ ه خ ه و ی ھم ت پرداخت ه دول ادار ب  وف

ساعد ادمجموعا افر. سالمندان، زنان و کودکان کم سن و سال را به قتل رساندند دان ال ه خان سوب ب  چند خانواده من

م یاريبس.  کودک کشته شدند٢٠ آنھا، ۀو عبدالرزاق، از جمل دان ھ تھم« از کشته شدگان ب ذھ» م ه از م د ک ب بودن

اندندکي نزدۀ از فاصلیراندازيمردم را با چاقو و ت.  انددهي اسالم گروعيتسنن به مذھب تش ل رس ه قت پس از آن .  ب
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ل متحد و جامعهي ارتش سوری بمبارانھاانيعنوان قربانه  را بن کردند مقتوالیسع ه سازمان مل انۀ ب شان ی جھ  ن

  .امديدست نه  از بمبارانھا بی نشانچيدھند که ھ

ه یراندازي تی شھر حمص صداري شب، در ھتل سفکه ني بر ای مبنی المللني از ناظران بی برختاظھارا  یئ توپخان

ددهيبه الحوال را شن ه نی شوخکي جز یزيچ...  ان ومتري ک۵٠الحوال . ستي احمقان دام .  از حمص فاصله داردل ک

ا بعي شبھا در حمص، تقر،ی کردند؟ بلکي توپھا به الحوال شلايتانکھا  دازي تی، صدا٣د از ساعت ب  از د،ي شدیران

ه احي شب دوشنبه توضی ھایراندازي تۀ، در باراما، مثالً .  شودی مدهي شنني سنگیجمله، از سالحھا  ني داده شد ک

راره  بھايراندازيت رل سازمانھایمنظور برق أمی دولتی کنت ر راه دمشق و ت ام شده تي امنني ب رور انج ور و م  عب

  ...است

رچي ھی از شھر الحوال، حتداري دھنگام ای از خرابی اث ازه ناشی ھ اران ی ت شداي از بمب ه مشاھده ن شبه .  توپخان

اقی بازرسی ھر ساعت پست ھاباي تقرانينظام رار می ب ه ق و را مورد حمل ل دائ ده در ت دی مان  انيشبه نظام.  دھن

  .شدت فعالنده  بیئن حرفه ان مزدوراي از میراندازاني برند و در شھر تک تیکار مه  بني سنگیسالحھا

رت جامعختني برانگکات،ي تحرني اھدف انۀ خشم و نف ه شورای جھ شار ب ال ف ل متحد تي امنی و اعم  سازمان مل

ه یادآوريالزم به .  ناتو بودی غرب و گشودن راه تجاوز نظامازي مورد نی ضد سورۀ قطعنامبي تصویبرا  است ک

به نظام تانانيش وفۀ در آس فر ک ه ی س ان ب ور عن اتي تحرزي نهيس اي دقک ومار یشابھ مق ازمان داده و در ش  را س

ولخ مشکه ني ھمکاتي تحرنيا.  زن و کودک را به قتل رساندند۴٩) حمص( اي از علوی گروھنيص شد که مقت  یھ

اي واقعني بی تناقضات جدزي نري اخکاتيدر تحر.  افشاء شدربوده شده بودند، فوراً  اتھ ا- و ادعاھ ولی نامھ  ني مقت

اتي تحرني ماش،ی ظاھر شده، ولرهي از بمباران و غی ناشی ھایابادار به دولت و فقدان آثار خروف حرکت در ه  بک

 ی سوریپلوماتھاي کنند و اخراج ھماھنگ دی مدي تھدی را با بمباران ھوائهي ناتو سوریامروز کشورھا. آمده است

  .آغاز شده است

ا استند،ي الحوال ن در داخل شھرهي مسلح سوریروھاي حال حاضر ندر دازي تی وجود، صداني ب ا شنھايران  دهي دائم

ان م.  شودیم ه یگم ااي رود ک امی گروھھ به نظ دی ش ا ھم صفگري ب د و ی حساب مهي ت سازاي کنن  یکيز فی پاک

  .طرفداران بشار اسد در شھر ادامه دارد

رار م شود،کي کند به شھر نزدی می را که سعی و ھر کسی مسلح ھر جنبنده ایباندھا ورد ھدف ق دی م در .  دھن

ه ۀ ضد گلولنيمقابل چشم ما کاروان سازمان ملل متحد را ھدف قرار داده و به دو ماش  ناظران سازمان ملل متحد ک

د، آسی پست بازرسیسوه  کردند بی میسع و حرکت کنن ل دائ دبي ارتش در ت اروان، .  وارد آوردن ه ک ه ب در حمل

سمتھایسوه اول، ب.  شددهي دی ساله استي بباي تقرستيترور ه آتش گشود، ني ماشۀ حفاظت نشدی ق  ضد گلول

  »... از ھمراھان مجروح شده اندیبعض.  کردندري درب عقب ضد گلوله دوم گیگلوله ھا بر رو

وچکنجاي که در اآنچه اتلي از سی ذکرش رفت، تنھا بخش ک ار و اطالع ا واقعی اخب اط ب ه در ارتب ه تي است ک  حادث

دون ھ.  استافتهيالحوال انتشار  ستند تصوی می مشکلچيناظران سازمان ملل متحد ب ه ني از ای واقعیري توان  حادث

دي نماميترس ا. ن دهي آیدر روزھ دگاني نمان اتيتحق» MOONNS «ن اره اق ود در ب ه پاني خ ه را ب د اني حادث  خواھن

د کتي امنی را به شورایليرساند و اطالعات تکم ار میرد، ول سازمان ملل متحد ارائه خواھن ا اظھ ه ی آنھ د ک  دارن

رانيحل ا. »ستندي برخوردار نقاتي انجام تحقی برایاز امکانات صد درصد« ا ب رای معم ه ب ان ک ا آنچن  ی برخی آنھ

  .ستي اندازند، مھم نیمخاطره مه  خود را بی زندگی که در موارد مشابه حتی غربی آژانسھااعخبرنگاران شج
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اوز نظام.  استهي محکوم به تجزه،يحکوم به شکست و سور عنان می رسد طرح کوفی منظره ب  یدر آسمان آن تج

  .به پرواز در آمده است

ر، گزتي در واقعی خارجی نظامتجاوز ائۀني ام ا.  استدي جدونيبي صلی نھ دون بمبارانھ وائیب ر ی نمی ھ وان ب  ت

ور دروزي پهيس را.  ش رني ایب ار، برت وائیروي نی ک آھنگی ھ ام عملیرا باني شورشني بی و ھم  یني زماتي انج

اتو با رواز در آورد۶٠٠ از شي بديضرورت دارد و ن ه پ اتو در نيدر ا.  بمب افکن ب ات ن داقل تلف م، ح  صورت ھ

  .ستيال قابل قبول نم شکي آتالنتماني پی ھم براني صد بمب افکن خواھد بود که اکيحدود 

 امکان ی خارجی تجاوز نظامقيار است، فقط ازطر مردم کشور برخوردتي اکثریباني بشار اسد که از پشتیسرنگون

ذ اتو در اني است و در اريپ وک ن ات بل ه تلف ه ک ت، البت اتشي باتي عملني حال ه در عملی از تلف ود ک د ب  اتي خواھ

وز تالشھا.  افغانستان متحمل شداي عراق »یآزاد« دون مداخلیعمل مه  بیادي زیغرب ھن ا ب ه ی نظامۀ آورد ت  ب

ه استني در مرکز اهي برسد و روسهيراھداف خود در سو رار گرفت ھا ق ر ای غربلگرانيتحل.  تالش ه ني ب د ک  باورن

ا روس ه تنھ راهي بلکه فقط روسن،ي و چهيموافقت ن  تي خروج از وضعیدي عنصر کله،ي سور»مي رژرييتغ «ی ب

شتی مگمان را،يز.  شودی شمرده میکنون اع مسکو از پ د، پیباني رود که در صورت امتن ائ اس ه تنھ ارزه یکن ب  مب

  .نخواھد کرد

شارھاامروز وجھی ف ل ت ات و دی قاب ه مقام ه یحت.  شودی وارد مهي روسیپلوماسي ب م ب » ۀمعالج« آنگال مرکل ھ

وان گفت ای کھنه کار میستھاي آتالنتۀآنچه که در بار.  استدواري امی با وندهي آداري داني در جرني پوتريميوالد  ني ت

دیمتھم م»  خونخوارکتاتوريد« با یرده مسکو را به ھمدستاست که با دھان کف ک ون نتنيا.  کنن ا کن شارھا ت هي ف  ج

انه ه،ي بر حوادث سوریدر امر پرتوافکن.  ھنوز بازنده استهي روس،ی اطالعاتۀدلخواه نداده است اما، در مبارز  رس

 ۀ در وھل،ی خبریرنگاران آژانسھا ھستند و کار خبی غربی که رسانه ھاستندي نی تھاجمتي در آن موقعهي روسیھا

اري اولا وان ات اس، از ت وردار نیستادگي ت ادات برخ ل انتق د. ستندي در مقاب بب، ھمنيب ه ني س تناد ب ا اس ه را ب  مقال

  . کردممي تنظ»وزيآننا ن« کمتر شناخته شده یگزارشات جوانان شجاع و دختران خبرگزار

 از یمعنه  ب»هي سورميتسل«.  برخوردار استی خاصتي از اھمه،ي از موضع خود در قبال سورهي دفاع روسیتوانائ

سي ۀ در دورهي روسديگان جد باشد که نخبی می المللني بزي حقارت آمیدست دادن آن و ماندن در آن مجموعه ا  نيلت

سان روس.  عمل آورده  بتيبا موفق ه ھر ان شاھهيمدتھاست ک ا م اۀد ب رادر توسط ی صحنه ھ ستان ب اران صرب  بمب

ه نباا فني کند و ای و حقارت می احساس شرمندگھا،يتوئنا ل شرارتھای مهيسور.  تکرار شودديجع د در مقاب  ی توان

ه حال روسازمندي نیول.  مقاومت کند»ی جھاندينظم جد «یروھاي نیليتحم م نمهي کمک است و در ھم د از ی ھ  توان

  .دي نمااعکمک خود به آن امتن

  

http://www.fondsk.ru/news/2012/06/01/siria-oselok-mirovoj-politiki.html 
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