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  یريش. م. ا:  ازري و تفسبرگردان

  ٢٠١٢ اگست ٠٥

  

  :هيسور

  دندان ما را از ھم پاشی زندگستھايترور
  

 ،»زندي گری از دمشق م،یئ فرقه یخشونتھا به سبب ھايعراق: هيبحران سور« عنوان ري زی در مقاله ای سی بیب

 علل فرار آنھا از عراق به حي ضمن توضی عراقانيفرار. »دي ما را از ھم پاشی زندگهيارتش آزاد سور«: سدي نویم

 غرب ی که از سوهياصطالح آزاد سوره  بتش توسط اریئ فرقه یگزارشگران ، و با اشاره به اعمال خشونتھا

  . گردندی به عراق باز مهي از سورانيفرار: ندي گویم شود، ی محي و تسلتيحما

 ،ايبي لۀ القاعدی اسالمی آن است که فرمانده گروه نظامدي مؤايبي لۀ در باری سال جارلي منتشره در اوایگزارشھا

  . ناتو را  به کشور اعزام کرده استی و مالیحاتي تسلتي تحت حمای بالحاج، صدھا شبه نظامميعبدالحک

 یئ فرقه یخشونتھا« اذعان کرد، رايبلومبرگ اخ.  نداردی تازگوجه چي ھ بهیئ فرقه ی خشونتھاۀ بار گفته درنيا

  ». بر آنچه که جھان نگران آن بودستي ھمان آغازه،ي سوراني ھا و علوی سنني بیجنگ داخل

 مرگ یکادرانھا بلکه، از طرف اسه،ي سوریتي امنیروھاي نی نه از سوی قومی از پاکسازژهيوه  بهي سورانيحيمس

 کي  در »مزيلس آنجلس تا«.  برندی کنند، رنج می متي فعال»هيارتش آزاد سور« ناتو که با نام تيتحت حما

 ی با اشاره به سقوط احتمالان،ي شورشست از دی سورۀ به تنگ آمدیتھاي اقلۀ بر فاجعري دای سر و صدایگزارش ب

 دھد، ی می روايبي بدتر از آنچه که امروز در لاري بسیھاي که نسل کشسدي نوی فشار غرب، مري در زهيدولت سور

  . اتفاق خواھد افتادهيدر سور

 ی ھای سنعه،ي از جمله، مسلمانان ش،یني و دی ملیتھاي اقلۀ جامعهي سوری که با وجود دولت کنونستي کتمان نقابل

  . مانندیان م غرب در امۀ دست پروردوني از خطر کشتار کور افراطھاي و دروزانيحيمعتدل، مس

  : کندی میني بشي پني چنی جنگ داخلیئ فرقه یمرتبط با خشونتھا» جھتدار «ی، درمقاله ا٢٠٠٧ در سال بلومبرگ

 ۀ رابطۀ حزب هللا بود و در باردي منتقد شد،ايبي کار در لی طوالنۀ سابقی داراا،ي مأمور سابق سازمان سر،ي باروبرت

  :دي گوی او اکنون میول. داده بود ھشدار راني اتي تحت حماسميآن با ترور
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 به ،ايبي در لانيحي مساز تي حمای باشند، و ما برای مري ناپذاني پایھايري که آماده شروع درگی سنیھستند عربھا «

 انيعي اکنون نصرهللا و شی آدمھا باشند ولني توانستند ای مھايکائيمرا و ھايقبال فرانسو. مي دارازي نیاري بسیآدمھا

  .» آنھا بشوندنيگزي جا توانندیم

ۀ آنطور که در مقال. ابندي ی متي واقعانيحي مسهي علژهيوه  به،ي در سورھاي نگرانني که چگونه اميني بی ما ماکنون

 ھم رايو اخ»  دارندمي در حمص بانيحي مسی قومی از پاکسازساھايکل« شود، ی باره گفته مني در امزيس آنجلس تاول

  .» برندیسر مه  بیھاي با اسد و علورمعمولي غد در اتحاايبي لانيحيمس« که  آمده استی تودی اس اويدر 

نظر ه  گذارد، بی مشي که القاعده به نمایئ فرقه ی عالئم آن افراط گرائۀ قتل عام حوال، با در نظر گرفتن ھمیحت

  . باشدی م٢٠٠٧ ھشدار سال ني رسد بازتاب ھمیم

***  

  

   مترجمريتفس

 امان ی بی با اشغال افغانستان و عراق و کشتارھاس،ي و انگلکايمرا ی دولتھای بلر، رؤسای بوش و تونوي دبلجورج

 »ی جھانۀجامع« در انشي کردند و بارک اوباما و ھمتادي و جوزف گوبلز را سفتلري آدلف ھی کشورھا رونيمردم ا

  . ھا رای دومی روه،ي و سورايبي لۀ اشغالگرانیدر جنگھا

، گست روز دوم اکا،يمرا جمھور منتصب جنگ ساالران سيغرب، بارک اوباما، رئ ی خبرسمي ترورگزارشه ب

 یاو با امضا.  امضاء کردهي دولت سوری سرنگونی مسلح را برااني از شورشکايمرا ی مخفتي حماۀفرمان اجاز

 و ی خصوصی ارتشھاني ای کند که گوئی پاشد و چنان وانمود می جھان متي فرمان، خاک به چشم بشرنيا

 غرب، خاک یستيفاش  اولترای دولتھاحاتي نبودند که با پول و تسلی المللني تحت امر جنگ ساالران بیستھايرورت

 ی مرانيسرعت وه  کرده اند و بلي را به کشتارگاه مردم آن تبدهي را به خون مردمش آغشتند و امروز سورايبيل

 اعالم کرده و از هي سورۀ مناقشیاسيحل و فصل س خود را با یعلن بارھا و بارھا مخالفت که یاو در حال. کنند

 سخن ايبي کشور به سرنوشت ھولناک لني دچار ساختن ای برا»هيارتش آزاد سور« به ی و مالیحاتي تسلیکمکھا

  ! کندیمامضاء  را »یمخف «تي است که فرمان حمای چه حقه بازني اگريگفته است، اکنون د

 و سپس ايبي در لء آن ابتدا»ی جھانۀجامع «ی و شرکاکايمرا ۀ متحداالتي ا را کهنيگزي استفاده از ارتش جاکرديرو

  . دھدی را نشان مسمي فاشیشرفتگي پزاني و متي گرفتند، ماھشي در پهيدر سور

 دھھا سال ،»ی جھانۀجامع« درشي و شرکاکايمرادولت .  کندی امضاء م ای و ظاھرسازانهني فرمان دروغاوباما

 یھاي و کمپانی نفود نھنگان مالۀري خارج از دای ترور استقالل کشورھای برا،یو علن »یمخف«طور ه است که ب

  . کنندی متي فعالهي از جمله، سورسم،يالي امپری صنعت- ینظام

، »القاعده «یستي تروری سازمانھا،»هيارتش آزاد سور «،»ايبي مسلمان لونيانقالب« دارد که دي تردی کسچه

ه  غرب نبوده است و با پول و اسلحه آنھا و بیستيالي امپریآنھا دست پخت دولتھاو نظائر » الشباب«، »طالبان«

  ! جنگندیفرمان آنھا نم

 لهي قب-ی قوم،ی مذھب-یني اختالفات دجاديا  قانون و مغاير اخالق،خالف یروشھا  به تمامدنيازي دست ،یدروغگوئ

 شرفتهي پسمي فاشیژگي وني مھمتر،ی بحرانطيشرا در گراني سلطه بر دی برایگري ھمراه با نظامی ملی و پاکسازیئ

 هي مختلف جھان، از جمله، در جنگ علیا کشورھهيغرب علگري بعد از دیکي یاست، که امروزه در جنگھا

 ۀ ھمیريکارگه  شاھد بگري دیاري و بسهي امروز در سورني ھم،ی مال،ايبي ل،ی افغانستان، عراق، سومالیکشورھا
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 .ميآنھا ھست
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