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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
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 Political سياسی

 

  (Ruslan Valiulin)  ني اولی ولروسالن  

  یريش. م. ا:  ازحي و توضبرگردان

  ٢٠١٢اگست٠٣

  ؟ی تجاوز خارجاي یجنگ داخل
  

 رايز. ابدي ی دست مهي در سوری جنگ داخلی بر رد ادعاھاري دایشتري ھر چه بیتھاي ھر روز به واقعی جھانۀجامع

  . کنندی میادآوري را ی تجاوز خارجشتري کشور بني ایدادھايرو

 غابون دمشق را نشان ۀ کشته شده در منطقی و اردنی مصریستھاي ترورري تصاوهي سورونيزي روزھا تلوني ادر

 و مي عبدالرزاق، کامل ابراھاسري مسعد باسال، ،یر، عبدو الداسوک مزدوران اتباع مصني شده، اافتيطبق اسناد . داد

   . تبعه اردن بودندی الدھاببدهللا اوسامه عبدالقادر احمد، احمد ع،ی فارس فالح الجازنيھمچن

 ی را نشان داده بود که با ھمآھنگیائيبي و لی مزدوران تونسی اجساد و کارت شناسائهي سورونيزي از آن، تلوقبل

. دندي جنگی کشور مني مردم اهي مسلح علی نفوذ کرده و در صفوف باندھاهيو اردن به داخل خاک سور هيترک

 و ی عرب،ی اسالمی کشورھاۀ تبعی نظامه نفر شب١۵٠ در حدود هيوالن ترکؤدرست در مقابل چشم مقامات و مس

 نفوذ به ی بسته شد، براهيسور از طرف جون که در ماه هي و ترکهي سورنيافغان در گذرگاه باب الھوا در مرز ب

  . کشور اجتماع کردندنيخاک ا

 ر،ي الجزای اجتماع کرده در گذرگاه، اتباع کشورھااني فرانس پرس، شبه نظامی عکاس آژانس خبرگزارشه ب

 ی از مناطق قفقاز شمالني و ھمچنگري دی کشورھای مصر، تونس و برخ،ی عربۀ امارات متحد،یعربستان سعود

 اذعان ی مغرب عربی در کشورھا»القاعده« طالبان و ی خود در سازمانھاتي به عضوانيز شبه نظام ایبرخ. بودند

  .کردند

 یستھاي از تروری شمارهي ارتش سوری دمشق، واحدھاداني المۀ منطقی پاکسازاني است که در جریادآوري به الزم

  . را به ھالکت رساندندیقائيفرا و ی عربی کشورھاۀتبع

 در نوار اي اذعان کرد که کارشناسان سازمان س»مزي تاورکيوين «یکائيمرا ۀ ماه گذشته، روزنامناي در پاشتر،يپ

 دي تأئزي ن»مزيتا «یسي انگلۀروزنام.  کنندی نظارت مهي بر ارسال اسلحه به مخالفان سوره،ي با سورهي ترکیمرز

 ی ثبات سازیمنظور به  بی خارجیھا که کشورستند ھی واقعا ھم مزدوران»هي سورونيانقالب«اصطالح ه کرد که ب

 وجود، سازماندھان نيبا ا.  فرستندی کشور مني نموده و به داخل ای مالني و تأمحي تسلهي سوری عربیجمھور
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.  کنندی میتي اظھار نارضا»انيمرب« از نقش ،»یباز« خود در مي اوقات ضمن شرکت مستقی برخسم،يترور

 ۀرتبي که انفجار دمشق و قتل چند تن از مقامات عالسد،ي نوی خود مۀتشر منۀ مقالر دزين» آغشام «ی ترکۀروزنام

  . بدھدی رویدست مخالفان سوره  توانست بی نمه،ي سوریتي امنیارگانھا

 را با خود کايمرا ی اطالعاتی دستخط سازمانھایاتي عملني باور است، که چنني اربوغان بر ازي مقاله، دنۀسندينو

 تي حاکمفي داد و ھدف از آن، تضعی در دمشق رویئ منطقه ی اطالعاتی سازمانھایخ با بریدارد که در ھمکار

  . باشدی مهي سوری عربی بحران جمھوریاسي حل و فصل سی مانع در مقابل ھر گونه تالش براجادي و اهيسور

 دي مقاله تأکۀدسني نود،ي آیحساب مه  بی المللني بسمي ترورۀ که نماد و نمونی صورت مشارکت آنکارا در انفجاردر

  . را باز کندهي خاک ترکی اول، براۀ در وھلی بدبختیمحتو»  پاندورۀجعب« تواند آن ی مهي کند، که ترکیم

 اسقف ن،ي فلسطی انجمن ارتدوکسھاۀندينما.  آگاه ھستندهي شورشھا در سوری المللني بتي بر ماھیاريبس

 معطوف ی خارجمي عظۀ با توطئهي اظھار داشت، که سورهي سورونيزي با تلوه ای آتالال ھننا در مصاحبیسکيسواست

  . مواجه استلي اسرائمله، استعمارگر و، از جیخاطر منافع کشورھاه  و ثبات خود بتي امنفيبر تضع

 که مردم را ترور یاني از وجود شبه نظامی الرازني باسطۀ منطقی با پاکسازی مسلح دولتیروھاي نی واحدھااکنون

  . را به آن بازگردانده اندتي دادند، امنی را مورد حمله قرار می و دولتیصوص کردند و اماکن خیم

 فوق الذکر، ۀدر منطق.  شده اندري دستگاي اند و دهي به ھالکت رساي ستھاي ترورتي اکثر،ی منابع رسمگزارشه ب

مھمات ساخت  مواد منفجره، ن،ي سنگی مسلسلھا،ی جی آر پکوف،ي کالشنی موشک انداز، تفنگھایادي زريمقاد

 بارزه و ۀ در منطقی انتظامی ارگانھالپرسن.  کشف شده استی نظامیفورمھاي و اونی مخابراتزاتي تجھل،ياسرائ

  . کنندی مبي را تعقاني شبه نظامیاياطراف دمشق بقا

 و  مجروح ساختند که تّمام سعاباي را کشته ستي دھھا ترورژه،ي وی دمشق، پرسنل واحدھاادي بالۀ بارزۀ منطقدر

  . جزء آنھا بودندزي نبي دو تن از مجرمان خطرناک تحت تعق،یاحد المغرب

 مجروح اي را کشته ستي دھھا تروری انتظامی پرسنل واحدھانب،ي زداي و صهي دمشق، در مناطق الدبۀ حومدر

ناطق دھھا  منيدر ا.  بردندني از بزي بزرگ را نبري کالی دستگاه خودرو مجھز به مسلسلھاني چندنيھمچن. ساختند

  .ندي نمامي تسلی دولتیروھاي مجبور شدند خود را به نستيترور

  

***  

  

  : مترجمی ضرورحيتوض

 مقاله ني چند مورد مذکور در اني است، به ھمري درگی خارجۀ جنگ گستردکي ھم اکنون با هي سورکه ني اتيواقع

 اخذ ی برایستيالي غرب امپریالش ھا تس،ي از تونس تا پار»هيگله دوستان سور «یاپي پجلسات.  شودیخالصه نم

 فوق ی اعتراف و اذعان مکرر دولتھا، کشورني سازمان ملل متحد در اتي امنی از شورایدخالت نظام» مجوز«

 هي ترکني و قطر و دولت اخوان المسلمی عربستان سعودی عصر حجریمھاي رژژهيوه  غرب و منطقه، بیارتجاع

 و ی مالني و تأمحيبه تسل)  عبدهللا گل- احمد داود اوغلو-  اردوغانبيب طرج (ستيوني صھ»یسه قلوھا «تيريبه مد

 ري مسلح  دایستھاي از ترورکايمرا جمھور سيکد بارک اوباما، رئؤ خواست مه،ي مزدوران مسلح در سوریزاتيتجھ

ه و دسته  ساختايس» القاعده «یستھاي تروری و علناني جنگ، شرکت عرۀ و ادامیاسيبر عدم شرکت در مذاکرات س

 کشور، ني مردم و مقامات ایائيخولي مالی ترورھاه،ي در سورھاي در انفجارھا و بمبگذاری مزدوران خارجیھا
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 دولت بشار االسد، ھمه یري و ارتجاع منطقه بر کناره گی غربی سران دولتھاۀ گستاخانپافشاری واناتياظھارات، ب

 ی از بی از خارج مورد ھجوم واقع شده، اگر ناشهيکه سورله أ مسني در ادي تردني کنند که کمتریو ھمه ثابت م

 کشور نباشد، قطعا محصول غرض ني اهي علی استعمار-یستي و روند جنگ ترورتي از ماھی و ناآگاھیاطالع

  . نداردی و راستقتي حقی بر رودني کشري جز شمشی بوده و مفھومیاسي سیکار و تبھیورز

 هي در سوری، جنگ و اغتشاشات کنون آن است که اوالً انگري بفي تعرني ا؟ی استعمار- یستي اما، چرا جنگ ترورو

 ی آغاز کرده و ادامه مهي سوری مستعمره سازی براکايمرا سميالي و در رأس آنھا امپریستيالي امپریرا کشورھا

 هي عل را در جنگیستي مزدور و تروریھا منظم، گروھھا و سازمانی ارتشھایجاه  جنگ بني درا،اً يدھند و ثان

  .خدمت گرفته انده  بهيکشور و مردم سور
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