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   حلبینبرد برا
  

ذاردی مشي را به نمانيشي پقتي حق،يابي لحوادث ھا- گ ا سازماندھی محلی شورش ه  بت،يا قاطع از خارج، اگر بی ب

واره خطر شورشھایسخت شود، ھم د داشتی را درپی عمومی و در زمان خود خوابانده ن س.  خواھ ثال، ب  از یاريم

دی شورش خود، از خود سؤال مجي نتایابي با ارزنکي ا،يابي لیروزيمخالفان د اني اايآ:  کنن ان نت ه یجي ھم  است ک

اتي تأمري نظیم ب شده، نظاراني کشور وم؟يدي کوشی تحقق آنھا میبرا اعن اني از بی اجتم ه، گروھھ ا روزي پی رفت  ب

داز د و چشم ان م در جنگن م دیھ ب...  شودی نمدهي ھ راهيدرست ش ائه،ي سوری آن را ب ھا بی ج ه شورش برکت ه  ک

رجيگ.  در نظر گرفته اندابد،ي ی گسترش مهي سورلت دشمنان دوريگي پیتھايحما شر شھروندان، بني ت خصوص ه  ق

ان رویسوه جوانان، ب انياز م دی می مخالف ل ل.  آورن صاو،ايبيدرست مث  تصرف شده اي گوی نظامزاتي تجھري ت

 ی مشتري به از ارتش ھر چاني کنند، تعداد فراری دالورانه اداره ماني دھند که دانشجوی را نشان مانيتوسط شورش

ود  ساناي(ش ل دوربی ک ه در مقاب اي ک وز میونيزي تلوینھ ود ری پ د و خ رار دھن دی از ارتش میا ف ا،ي ا- خوانن  نھ

ا رژی رسانه ھاۀ خصمانغاتي از مردم به تبلیاري، بس) ھستندی جنگ اطالعاتۀ شناخته شدیروشھا اور مي دشمن ب  ب

ردم ھر چه ب. د آورنی می مسلح روی از گروھھاتي کنند و به حمایم اختن م ار س ا گرفت ودال شتريشورش ب  در گ

  .ابدي یخود، کم کم گسترش م

 وجود ايبي مردم لاني که در مدي شدیکتاتوري ضد دشاتي است که در آن، از گراني اهي سوریوي سناری جدیژگي واما

ذاف. ستي نیداشت، خبر ر ق ریمعم شناسیتھاي خود، محدودی در طول چھل سال رھب ردم را ی روان ال م  بخش فع

  . کردءفاي امر، نقش خود را در شورشھا انيمورد توجه قرار نداد، و ا

شان می زمان به حد کافني نویازھاي اسد، در صدر حزب بعث، در مقابل نخاندان ام اصالحات .  دھدی نرمش ن انج

دیرسانه ھا (هي در سوری کنونیاسيس د، مینظر مه ، ب) غرب در باره آنھا سکوت کرده ان ه سوستي بای رس  ی ب

انليدله اما ب.  گشودی راه می مدنیگو و گفت ده قصد دار کی عکس العمل مخالف ه ھر قن ویمتي ب ام آن را ی جل  انج
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وان ه  ھا، بی علوتي که با حاکمران،ي با اهي حاکم سورمي رژقي عمۀ رابطروھا،ي ننياز نظر ا.  نشدني چنرند،يبگ عن

  . آن استیاصل» نقص«ت شده، ي اسالم در کشور تثبۀعي از مذھب شیشاخه ا

انی میدرسته  را ساقط کنند، بھاي علوتيکم خواھند حای که امروز می خارجساني نووي سنارنيا ا زم د ت ه ی فھمن  ک

درت گ.  خواھد بودراني متحد اهي کنند، سوری در کشور حکومت مھايعلو ا ق ه، واقع* انيعي شیريو ام  تيدر منطق

ستان سعودشي است، و بیآشکار ه، در عرب دمي از آن بی از ھم ارز.  دارن ل ه  بان،يعي شۀآغاز مب وان بخش قاب عن

دتيھر چند در اقل (ی عربستان سعودتي از جمعیحظه امال را)  ان اق یب وق  احق اکم را تھدميخود، رژحق  ی مدي ح

شتندفي قطايالت در یتي امنیروھاي ن٢٠١١مبر سال در ماه نو. کند رد را ک ار م مۀيانيدر ب.  چھ ه ی رس ه شد، ک  گفت

ا جاسوسان دي فھمني توان چنی ادعا مني ااز. » گرفتندیخارج دستور م« و از ودندکشته شدگان افراد مسلح ب ه آنھ  ک

درانيا وری ليدر اوا.  بودن عود،جن ت س ازماندھ٢٣ ی دول ه س ر را ب اآرامی نف ا در قطی ن لحه و ف،ي ھ اق اس  قاچ

دازيت ه نظامیران ردانيرنظامي و غاني ب تھم ک ا.  م اریدر ماھھ ارجوالی و چ م ال ج ت ،ی س اطر ه  بفي قطايال خ

ار د ۀعي شتي جمعتياکثر ود، ب ريخ ز اعتراضات شگ ه مرک دانيعي ب تار آزاد. دي گردلي تب ا خواس دانیآنھ  اني زن

شته و . ديشدت سرکوب گرده اعتراض آنھا ب.  ھستندضھاي دادن به تبعاني اصالحات و پا،یاسيس ن ک ر ۴٠٠چند ت  نف

شر، فاضل المناصف، ھن٧٠. بازداشت شدند وق ب شھور حق دان ب نفر از آنھا، از جمله، مدافع م  یسر مه وز در زن

  .برند

شکتي جمعتي اکثرکه نيرغم اه  و قطر بني بحرانيعي شاوضاع د، از ای ملي را ت ر استني دھن م سخت ت ار .  ھ بھ

  . و قطر سرکوب کنندی مسلح عربستان سعودیروھايکمک نه  را بني بحرانيعي شاميسال گذشته مجبور شدند ق

ھا را تعتي ھستند، ماھهي شورشھا در سوری اصلانيرس حام فاجي خلۀ حوزی سنیمھاي که رژتي واقعنيا ي شورش  ني

ای وقع نمی وارداتی دموکراسیدئولوژي به امھاي رژنيا.  کنندیم ه تحریلي گذارند و تم م ب هي خی عروسکھاکي ھ  م

ه مزدوریشورھا مسلمان کیستھايآنھا ترور.  ندارندی با پرچم دموکراسیشب باز ان را ب دي گی می مختلف جھ . رن

روه ترورني ارا،يز.  دھدی مليتشک»  القاعدهانيشبه نظام« مزدوران آنھا را شتري تعجب ندارد، که بیجا  ،یستي گ

ردآوریستي ترورونالي انترناسهيامروزدر سور.  شودی مذھب محسوب می سنی مسلمانان افراطشرويپ  شده از ی گ

ان، ع اط جھ انونسي رئهيلتمام نق ور ق اکم آن مبی جمھ دیارزه م و دولت ح ر.  کن انيبزرگت زدوران را ی گروھھ  م

اي استخدام کرده اند و تعداد آنھا از شمار عراقمني و ري در تونس، الجزای سعودونيافراط ا و افغانھ و .  استشتري بھ

زدوران . دي آیحساب مه  بهيور جمھور سسي طرفدار رئتي جمعتي اکثرۀي عامل بازدارنده در تجزکي امر، نيا م

م باشندی و نمستندي برخوردار نی داخلتي از حمایخارج د ھ اه داخلهيتک.  توانن ان در سوری گ ز اي ه،ي مخالف  مراک

ه بیمسلمانان سن ستند ک نته  مثل حمص و حماه ھ ا رژیطور س د، ی می دشمنهي سورمي ب  تي از جمعی بخشاي کنن

 سبب است که نيدرست به ھم. رندي گیار م قرمي مخالف رژی رسانه ھاغاتيبل تري تحت تأثشتري ھستند که بیروستائ

  . کندی میادآوري آتش را ی خاموش کردن کانونھاشتري بان،ي و شورشی دولتیروھاي نني بی نظامیھايريدرگ

ورنقش شات س کلهي غرب در مناق ه ش ا لی ب اوت ب ه انيا.  شودی مدهي دايبي متف ار لي دلني ب ه غرب ابتک  است ک

راریاتي عملني چنۀجي که نتدي امني اسد را با امي رژیسرنگون ه ی غربگرا در دمشق ممي رژی موجب برق ردد، ب  گ

  . و قطر واگذار کردهي ترکھا،يسعود

د، ولی را فراھم مهي دولت سوردني کشري به زی و اطالعاتیاسي سۀني غرب زمامروز انی کن ا زم ه ضرورت ی ت  ک

اتیاسي سی تالشھانيھر حال، ادر . دي شرکت نمای خواھد در تجاوز نظامی نکرده است، نمجابيا  را ی و اطالع

م اھمدينبا مردتي ک ارنگتن،يواش.  ش دن و پ اي از محصوالت فعالسي لن وریستي تروریتھ ود در س دان خ ا هي متح  ب
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ضا.  سمت دادندیاسي سی شکست تالشھاۀ کردند و اوضاع را به نقطیمھارت بھره بردار ل متحد ف  یدر سازمان مل

شوده منھاي بدتریسوه بدون استفاده از آن ھم، راھھا ب.  کرده اندجادي ا"ر اسدبشا" یبرا»  شانسنيآخر« .  شوندی گ

ابق ب٣٠مدت ه  فقط بهي در سوردحضور ناظر سازمان ملل متح ل س ه مث ه شکل تکنه  روز، ن اه، ب  یکيمدت سه م

ای بخشیکيزپس از حذف ف.  شده استديتمد انی از رده ھ داماتی فوق ع، ،یستي ترور ارتش کشور از راه اق  در واق

پس از .  داردصتفر)  ماهکيھم اکنون کمتر از ( ماه کي آرام کردن اوضاع فقط یاو برا.  اعالم کرده اندماتومياولت

ر سر چی خوب میليدر دمشق خ.  شودی آغاز می خارجمي مستقیآن، تدارک حمله نظام د سخن ب ه . ستي فھمن ب

راهي سوریوائ ھیروي نیماھاي سبب، بالگردھا و ھواپنيھم ساز «ی ب  محالت تصرف شده حلب از یادي بن»یپاک

 شود، و در ی ھمه جانبه به شھر آغاز مۀحمل.  اندده به پرواز در آمهي شھر سورني بزرگترني در آسمان اان،يشورش

  . استفاده خواھد شدیائيميک حاتي تسلی موجود، به استثناحاتي کار، از ھمه تسلنيا

اده اديبا هني آم ود، ک ا ب انه ھ سازی غربی رس ای پاک ا رنگھ ردري تصوی وحشتناکی حلب را ب د ک ا ا.  خواھن  نيام

.  استدهي فرارسهي دولت سوری زمان نبرد آخر برارا،يز.  نخواھد داشتیتي اھمچي ھهي از نظر دولت سورريتصاو

د، و هي ترکرز تا مدي بای شورشیباندھا.  دولت قابل درک استی نظاماتيطرح عمل رار کنن ار  ف خاموش کردن «ک

ه ستھاي راندن ترورروني با بديبا» آتش دي از کشور خاتم دهي آۀدر طول سه ھفت. اب اھد جنگ تعن ان ش ي جھ دني  ۀ کنن

ودهي سوری دولتی نظامیروھاي و نیستي تروروناليانترناس د ب ان.  خواھ اال، زم رد را نيرخان اؤ میاحتم رد « نب نب

  .دي خواھند نام»هي نجات سوریبرا

د، و اروزي جنگ پني دارد که کدام طرف در ای بدان بستگزيھر چ. ستي نديبع د ش ه ني خواھ اقی اهي سوراي آک  ی ب

  ؟خواھد ماند

______________________  

  : يادداشت مترجم

الۀراني منافع نامشروع و زورگنيو تأم»  بزرگۀانيخاورم «ی ستراتژی در اجرای جھانسميالي امپر-*  -ی نھنگان م

اۀ ھمی واقعتي و ماھی اصل اساسنيا.  کرده استلي تبدی دولتی رسماستي را به سسمي ترور خود،ینظام  ی جنگھ

ون،یاستعمار تعماریا جنگھۀ ھم،یول.  استهي سورهي علی از جمله جنگ کن واره صورت ،یستي ترور-ی اس  ھم

 غرب یستي ترور-یستياش اولترافی است که دولتھاسمي تروری ھم داشته و دارد و آن، عبارت از شکل ظاھریگريد

ه و عوامفری میسع د آن را در اشکال اغواگران هي کنن دبان اس بقبوالن وام الن ه ع امل انيا.  ب ادي صورت ظاھر، ش  ج

ادی باشد که با توجه به تنوع نژادی می مذھب-یني د،ی قوم-یاختالفات و مناقشات مل ام کشورھای و اعتق ردم تم  ی م

ابقاً یھاي از جمھورر،ي سال اخ٢٠در مستعمراتخصوص ه جھان، در ھمه مستعمرات، ب اد شورو س  و ی عضو اتح

 ،ی مھماري بسمسائل اگر چه زي حاضر نۀمقال.  بنددیکار بسته و مه  به،ي گرفته تا امروز در سوریوگسالوي ويفدرات

اجم ترورلياز قب ورني بسمي تھ ه س ل ب ود اهي المل ود و نب شور را بني و ب ته  ک ورد تأکیدرس رادي م  یر داده، ول ق

تعمارني کرده است ایمتاسفانه سع ه از زاوهي سورهي علی جنگ اس اتۀي را ن ضاد طبق اناسي کالن در مقی ت  ،ی جھ

  . قرار دھدی مورد بررسمنطقه ی و سنعهي شی اختالف دولتھاهيبلکه، از زاو
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