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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

  

   (OlgaChetverikova)کوواي چتوراولگا: نويسنده

  یريش. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٢ اگست ١١

  هي در سورني خونشي کنندگان نماهيکارگردانان و تھ
ه و استفاده از آن ب  هي سوری حلب به بنغازلي بر تبدري غرب داۀ ثابت کردند، که برنامهي سورري اخی روزھاحوادث

 اربابان یطي شرانيدر چن.  و آغاز حمالت گسترده، با شکست مواجه شده استی ضد دولتیروھاي نگاهيعنوان پا

:  بردندی پوستهيھم په خط ب اقدام از دو کيکت تتي به اھمنگتني لندن و واشو،ي تل آوس،ي در پار»هيمخالفان سور«

 ی به جان ھم انداختن گروھھا،یغاتي و تبلی جنگ روان،یستي حمالت ترور،ی حداکثر تشنج از راه کارشکنجاديا -١

 ی ھرج و مرج به ھر کارجادي ایبرا.  ناتو و غالمان عرب آنمي مستقیتدارک تھاجم نظام -٢ ؛ی و قومینيمختلف د

 حاتي تصرف تسلراموني پکاتيتحر( را آغاز کنند هي به سوری نظامۀرزه با آن، حمل مباۀ تا  به بھاننند زیدست م

 ی شروع حمله نظامی بھانه برا»نيموجه تر« و ني محتمل تر،»ی المللني بسميترور «ی از سوهي سوریائيميک

  .)خواھد بود

به )  بودندانشانيزنان ھم در مکه کودکان و ( را یراني نفر ا۴٨ هي سورانيکه شبه نظام ، پس از آناگستماه  پنجم

 یني مناقشات دیسوه  در حال رفتن بهي اعالم کرد، که سورسي انگلۀ امور خارجري وزگ،ي ھاميليگروگان گرفتند، و

 است که به ی ھمان خطرن،يا«.  راندی می و قومیني دی رو در روئی مخالف را به سویاسي سیاست و گروھھا

 یري موضعگنيچن. »ميني بی مهي قدرت را در سورۀھد شد و ما سقوط ھم مرگبار منجر خواني خونیھايريدرگ

 طيدر شرا«:  استني چنگي ھاميلي ویري گجهينت.  آنھاستۀ کردن برنامی علنیمعنه  در واقع بی غرباستمدارانيس

 و ميدھ ی بشردوستانه ادامه می کمکھاۀ به ارائم،ي کنی مدي خود از معارضان را تشدتي ما حما،یاسيفقدان حل س

 عرصه را ھر قدر که م،ي بخشی و طرفداران آن را شدت می اسد، امور مالمي کردن رژی منزوی مان برایتھايفعال

  .)١(»مي کنی کند، بر او تنگ مجابيضرورت ا

 ی ساندیسي انگلۀروزنام.  کنندی ممي خوب ترساري غرب بسی جمعی را رسانه ھاهي مبارزه با دولت سوریتکنولوژ

 اش از یلنداھمراه ھمکار ھه  بی جون کنتل،یسي از ربودن عکاس انگلی خود، شواھدگست ماه ا۵اره  در شممزيتا

در ). ٢( آنھا را در مقر خود نگه داشتند، چاپ کرد،ی را که تا زمان رھائهي درسور»ی المللنيجھادگران ب «یسو

 یسي انگل،ی بنگالدش،ی پاکستاناني نظام فقط شبهنجايدر ا.  نبودی نفر ھم سورکي ی حت،»یدتيمبارزان عق «نيمقر ا

 لندن ۀلھجه  نفرشان ب٩ از جمله، ،یسيزبان انگله  نفر آنھا ب٣٠ نفر از ١٢. حضور داشتند) از چچن( یروس... و 
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 ی اقدام جدکي به هي در سورتي امنني شد، که تأمني اهي نشرني اۀواکنش وزارت خارجه به نوشت.  کردندیصحبت م

  .دارد ازي نی المللنيب

 به شبه سيانگل«:  شودی چاپ کرد، که در آن گفته می مقاله الي میلي د،یسي انگلگري دۀ با آن، روزنامھمزمان

. » دھدی ملي سخت تحوطي استفاده در شرای تلفن برای قابل حمل و دستگاھھای ماھواره ازاتي تجھهي سورانينظام

 از یمثابه بخشه  بی ارتباطزاتي تجھني ترشرفتهي پا بسيگل وزارت دفاع انني شده است، که تأمدي مقاله تأکنيدر ا

. مت داده شده است ائتالف واحد سکي در هي مسلح سوری دسته ھای گردآوری وزارتخانه، براني ای معمولفيوظا

 ۀ نشاندھندهي باندھا در سورازي مورد نزاتي تجھني و تأمهي در سورسيول وزارت دفاع انگلؤحضور مقامات مس

  )٣( کنندی متي فعالهي در سورسي انگلۀژيو یروھاينآنست که 

.  دھندیطور آشکار خبر مه  ھم بیکائيمرا مسلح، مطبوعات ی به باندھای نظامی کمکھاۀ ارائی مورد چگونگدر

 کند ی کتمان نمی نداده است، وللي سالح تحوهي سوراني به شبه نظامیطور علنه  لحظه بني تا اکايمرا ۀ متحداالتيا

مشاور سابق .  دھدی انجام م- و قطریعود عربستان سه،ي ترک- خودیئکار را با دست متحدان منطقه  نيکه ا

 تحت نام "القاعده" هيدر سور«: سدي نوی ژورنال متي وال استرري اخۀ در شمار"ست جونس" ژه،ي ویروھاين

 آنھا از تي که اکثری خارجاني مرتبط با جنگجواني کند و به قاچاقچی متي فعال" دفاع شرقی النصره براۀجبھ"

 دي تأئکايمرا ماليهوزارت ). ۴(» کندی کمک مند،ي آی مهي و عراق به سورهي و از راه ترکانهي و خاورمقايفراشمال 

 تفنگ، ليجاسوسان ضمن تحو.  کنندی فارس پرداخت مجي خلۀ حوزی کشورھا را فعالً ی مالی کند، که کمکھایم

  . دھندی از عراق، ساختن بمب را ھم به آنھا آموزش مھايا»القاعده«مسلسل، نارنجک انداز به 

 را با هي سوری خود در اراضیتھاي، فعال»مثلث مرگ« موسوم به ه،ي قطر و ترک،ی عربستان سعودیکشورھا

 خارجه و نخست ري قطر، وزخي اتحاد، شني را در اینقش اصل.  سازندیدقت ھمآھنگ مه  بکايمرا یايسازمان س

 که ی عربستان سعودی ملتي امنیا کل شورري بندر بن سلطان، دب،ی سعودھدي و ولیبن جاسم آلثان قطر، حمد ريوز

 هي پروژه ھا علنيخطرناکتر.  کنندی می کرد، بازی می را رھبرھاي سعودی مخفاتي عملجوالیدر اواسط ماه 

 ی خاندان سعودی مھره ھانير از مؤثرتیکيشاھزاده بندر، .  آورندی در مء آدمھا به اجراني ھمقاً ي را دقهيسور

 با رأس ھرم ی تنگاتنگاري بود و روابط بسکايمرا عربستان در ري سف٢٠٠۵ تا ١٩٨٣ ی سالھاۀاو در فاصل. است

 ی مالنيواضح است، که او تأم.  نامندی مکايمرا در ی خارجنيبندر بن سلطان را متنفذتر.  کشور داردنيقدرت ا

 ن،ي را، و ھمچنهي چچن در روساني و شبه نظامايبي ل،یدوران در افغانستان، بوسن کنتراھا در السالوادور، مزاتيعمل

 دمشق که به یستي تروراتي عملی او به شرکت در سازماندھقايو دق. عھده دارده  را بهي سوریستھاي ترور–حاال 

  .)۵( متھم استد،ي انجامهي سورۀي بلند پایقتل چھار مقام نظام

 خود ۀ را به عھدی نظامفي کثاتي تمام عملهي کنند، ترکیاقدام م» پشت صحنه«از  و قطر ی عربستان سعوداگر

 کشور در شھر آدانا در ني در جنوب اهي سورهي علی جنگاتي عملی و مرکز فرماندھانيشبه نظام. گرفته است

ارتش  «هيرکت.  شودی ھمآھنگ منجاي از استھاي تروریبانيپشت.  مستقر شده اندهي مرز سوریلومتري ک١٠٠فاصله 

 زي تجھزين) ی نفری ضدھوائیموشکھا (ی دفاع ضدھوائستمي با سی حت،ی نفری را نه تنھا با سالحھا»هيآزاد سور

 در زي ن»وزي نی سیان ب «یکائيمرا ونيزي خبر را تلونيا.  داده استلي قبضه از آنھا را تحو٢٠ کند و تاکنون یم

  . کردديگزارش خود تأئ

 ا؛ي در آدانا را سازمان ساني شبه نظامی مرکز فرماندھتيري مدکا،يمرا جمھور سي رئ»یريموضعگ« انطباق با در

 ی مالیآنچه که به کمکھا). ۶( بر عھده داردکيرلي واقع در انجکايمرا ی نظامگاهي پایدر کنار مرکز فرماندھ
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، )٧( دالر اعالم شدهونيلي م٢۵ اگر چه رسما هير بحران سوۀ داده ھا، در تمام دوری شود، بر اساس برخیمربوط م

  . دالر بوده استونيلي م١٠٠ از شي در اصل بیول

 گري و داي سازمان سی کمکھاشي فرمان بارک اوباما در خصوص افزای، پس از اعالم امضاگست ماه الي اوااز

 صورت یررسمي غیتھاي بشار اسد، به حمای سرنگونی برا»هيارتش آزاد سور« به کايمرا یتي امنیسازمانھا

 »هي سورانيگروه حام«نام ه  بیدي جدان سازمنگتن،ي در واش،جوالی ماه اني در پاکايمرادولت .  انددهي بخشیانونق

 ني و ھمچنهي سوراني از شبه نظامیکي و لجستی اطالعات،ی نامحدود مالیباني روزھا مجوز پشتني داد، که ھمليتشک

اطالعات .  اخذ کردکايمرا ماليهنوع است، از وزارت  ممگري آنھا در موارد دۀ را که ارائیگري خدمات دۀارائ

ارتش « وابسته به ی جنگۀتي  کم٩ شامل ی ااھهي گروه، سنيا. ستي نی قابل دسترسی مالی کمکھازانيمربوط به م

  . کرده استمي کنند، تنظی مافتي پول دراني و پرداخت حقوق جنگجوحاتي تسلدي خری را که برا»هيآزاد سور

 آن ی ساخته شده و بودجه اش از سوکايدست آمره  براً ي که اخ»تيولؤمرکز عدالت و مس«سرکرده بدهللا،  عمحمد

 کارگزار رس،ي ساانياما بر.  کردیابي به اسد ارز»ميرمستقيغ«عنوان ابزار فشاره  گام را بني از،ي نشود ی منيتأم

 که ني را، گذشته از احاتي تسلليوند تحون امر، ري که اد،ي گوی م،»هي سورانيگروه حام «جادي ایسابق ناتو و الب

 رسي ساانيبر.  کندی ملي تسھیري چشمگاريصورت بسه  شود، بی و قطر انجام میواسطه عربستان سعوده ب

 ما ی ھر سنت و ھر دالر خواھد بود، ولۀ کنندافتي درني آخریالبته، مشکل بتوان گفت، چه کس«: اظھار داشت

  .» خواھد شدی جنبی مانع از دادن پول به سازمانھا»هيآزاد سور تشار« که مشاوره با م،يدواريام

 اناتي وجود، جرنيبا ا. مي مسلح ھستی تکه شدن باندھا-  شاھد تکهه،ي سوراني شبه نظاماني حال حاضر، در مدر

 اني که در م»هيارتش آزاد سور «ی کنونۀتا لحظ.  شوندی متي نامند، تقویم» سربازان جھاد« که خود را یوھاب

 مخالفان مھاجر،  مرکب از عمدتاً ه،ي سوری ملی با شورای از ارتش ھم وجود دارند، به رو در روئانيآنھا فرار

 آن را ی مالیازھاي نی را که با گشاده دست»هي سورانيگروه حام «گري اکنون د»هيارتش آزاد سور«. برخاسته اند

.  شوندی ممي تقسزي عرب آنھا ناني حامجه،ير نتد.  نگردی خود م»یاسي سنيتريو«عنوان ه  سازد، بیبرآورده م

حساب قطر به ه  ھم بهي سوری ملی کند، شورای متي حما»هيارتش آزاد سور« از یسعود، اگرعربستان مثالً 

 ی دسته ھای با سازماندھزي ن»نياخوان المسلم «ی سورۀ و دار، شاخري گنيالبته در ا.  دھدی خود ادامه متيموجود

 ی خود را رو میاز کارت ب،»هي سوری ملیشورا«  و »هيارتش آزاد سور«با فاصله گرفتن از  خود و یشبه نظام

  .کند

 دھد ی اجازه را مني شود و به غرب ای ھرج و مرج در کشور متي، موجب گسترش و تقو)٨( مسلحی باندھاتکثر

 ی نشود، تا زماندهيم خودش نام با نایزي که ھر چیتا زمان.  کندی معرف»یجنگ داخل «ۀمثابه  را بهيتا حوادث سور

 و قتل عام مردم آن در اثر رو در هي سوریراني شاھد ودي و افشاء نشوند، بای شناسائني سازمانگران مجالس خونکه

  ... بودی شّر جھانیروھاي نیروئ

***  

  : مترجمحاتيتوض

 به لي اسرائسميوني و صھکايمرا سميالي امپریسرکردگه  الملل بني بسمي آشکار و مستند که امروز ترورتي واقعنيا

 خود، از جمله، از باند ی حمله از تمام مزدوران و دست نشاندگان محلني حمله آورده است و در اهيسور

 ی عربۀ امارات متحدت،ي قطر، کوان، عربستی عصر حجروخي شه،يحاکم در ترک) ٩(ني اخوان المسلمیستيونيصھ

 دهي در جھان پوشی انسان آگاه و صاحب خردچي کند، بر ھیه را ماردن حداکثر استفاد) ١٠(»گريباز«و پادشاه 
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 ی ضد بشراتي اسناد جناۀختي گر- وجود، انتشار جستهنيبا ا. ستي و با کمبود اسناد و مدارک ھم مواجه نستين

 ی پادزھر در مقابل زھرپراکنکيعنوان ه  جھان، تنھا بگري و چه در ھر کشور دهي غرب، چه در سورسميترور

 هي علیستيالي امپر»ی دموکراسۀتوسع«و » حقوق بشر« تبار که تحت پوشش دفاع از یراني مزدور اونيسياپوز

  .دي آیحساب مه  کنند، بی مغاتي تبلراني مختلف جھان، از جمله ای کشورھا و خلقھایاستقالل و آزاد

 ی الملل و مزدوران محلني بسمي و توحش ترورتي بربرري انکارناپذۀ را، که نشانیگري دانم خبر دی الزم منجايدرا

ارتش آزاد  «ی با آمبوالنسھا براهي ترک"سانا"هي سوری دولتیگزارش خبرگزاره ب. آن است، به اطالع عموم برسانم

  . کندی سالح و مھمات حمل م»هيسور

 در هي به مرز سورکي سفر به مناطق نزداني خلق، مولود دودو، در جری از حزب جمھورهي پارلمان ترکۀندينما

 شبه ی باندھای براه،ي سوریرنظامي تحت پوشش انتقال مجروحان غهي ترکی اعالم کرد که با آمبوالنسھااياستان آنتاک

  . شودی اسلحه و مھمات حمل م»هيارتش آزاد سور «ینظام

 در هي ترکمي اردوغان خواست دخالت مستقبي مجلس از دولت رجب طۀندي نماني ا،ی خبرگزارني ھمگزارشه ب

  .  را به اطالع عموم برساندهي سورامور

  :پی نوشت

(١)http://www.itar-tass.com/c1/489018.html 

(٢)http://sana.sy/fra/55/2012/08/05/434987.htm 

(٣)http://sana.sy/fra/55/2012/08/05/434987.htm 

(۴)http://lavoixdelasyrie.com/data/?p=3923 

(۵)http://lavoixdelasyrie.com/data/?p=3906 

(۶)http://warsonline.info/siriya/obama-ofitsialno-razreshil-tsru-pomogat-siriyskim-

boevikam.html 

(٧)http://digitalmetro.us/2012/08/05/kak-i-predpolagalos-vojna-prishla-v-turciyu/ 

 ی آن، چپاول عدوانۀي و در سایل اشغای کردن ھرج و مرج در کشورھای مسلح با ھدف دائمیتکثر باندھا - ) ٨( 

 است که در حال استي سني ھمیدر اجرا.  دھدی ملي غرب را تشکسمي تروراستي سی آنھا، بخش اصلیثروتھا

 ۵٠٠ از شي ب،ايبي و در لنندي بی را نمتي و امنشي آسای روز ھم روکي افغانستان و عراق ،یحاضر، مثال، سومال

  مترجم.  جنگندیگروه مسلح بر سر تصرف قدرت با ھم م

 انيدست حسن البناء در مصر بنه  بس،ي انگلیستيوني انجمن صھی از سو١٩٢٨ در سال نياخوان المسلم -)٩( 

  مترجم.  شودی محسوب میستيوني صھالتي تشککي زي نني اخوان المسلمن،يبنا بر ا. گذاشته شد

 لقب داده »گريپادشاه باز« جھت، او را نيھمه  شھرت دارد و بی اانهي رایھايپادشاه اردن به تبحر در باز -) ١٠(

 مترجم. اند
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