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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

  

  (Boris Dolgov) دالگوفسيبار

  یريش. م. ا:  ازحاتي و توضبرگردان

  ٢٠١٢ اگست ٢٠

  

   ادامه داردهي سورۀفاجع
  

 ني اۀھم.  قدرت ھستندريگون کردن دولت و تسخ در صدد سرنهي مسلح مخالف دولت سوری که گروھھاستي نیشک

 فارس جي خلۀ حوزی عضو ناتو و ممالک پادشاھی کشورھاگري ده،ي ترککا،يمرا ی جاسوسی را  سازمانھااتيعمل

 امي در دمشق، پهي از مقامات سورن منجر به قتل چند ت٢٠١٢ جوالی ١٨ یستي تروراتيعمل.  کرده اندیزيطرح ر

ه  ب"اسد" خانواده ی مسموم کردن اعضای برای تالشھائن،يقبل از ا.  بودی خرابکاردي جدۀ آغاز مرحلی برایروشن

 گستاخانه ات،ي عملاني در دمشق بود، مجری دولتی را، که ھدف آن تصرف نھادھای بعدۀمرحل. عمل آمده بود

 آنھا دچار ه،يبران سور مبنا بود، که پس از قتل چند تن از رھنيحساب آنھا بر ا. نام دادند» آتفشان در دمشق«

 از دمشق و رفتن "اسد" جمھور سي خروج رئۀعي شای جمعی اساس، رسانه ھانيدرست بر ھم. انشعاب خواھند شد

 تي امنی کردند در شورای سع»هيدوستان سور« روز، ني را پخش کردند و درست در ھمی به بندر التاکیو

 و هي برسانند که روسبي کشور را به تصوني در ای خارجیظام نمي مداخله مستقۀ قطعنامگري ملل متحد بار دزمانسا

 مثل فرار و انتھا،ي خیاگر چه برخ( آمده را شي اوضاع پهيدولت سور.  آن را گرفتندی خود جلوی وتوی با رأنيچ

 در هي، از سر گذراند و ارتش سور) دادیز روين» مخالفان« به ري سابق نخست وزني حجاب، جانشاضي روستنيپ

  . بردني را در دمشق سرکوب کرد و از باني شبه نظامۀافتي سازمانی دسته ھای تمامگست ماه الياوا

 ی اقتصادتختي شھر بزرگ و پاني تصرف دمشق، به حلب، دومی پس از تحمل شکست در جنگ برااني نظامشبه

 با هي ترکیز مرزھاا» القاعده «اني از جمله، شبه نظام،»هيارتش آزاد سور« از ئیگروھھا.  حمله کردندهيسور

 ضمن وارد آوردن ضربات مھلک ه،ير مسلح سویروھاي نزي ننجايدر ا.  شھر ھجوم آوردندني به اني سنگیسالحھا

 از ارتکاب یادي سالح و مھمات آنھا را ھم دمشق و ھم در حلب تصرف کردند و شواھد زیبر مھاجمان، انبارھا

) از جمله اجساد معلمان مدارس( وفادار به دولت، انيرنظاميده غ مثل اجساد مثله ش،ی جنگاتي به جناانيشبه نظام

 ی در گزارشھازي نوزيوروني سازمان ملل متحد ھم مشاھده کردند و ندگاني را نماآنان ۀاجساد سوخت. دست آوردنده ب

 اني شده توسط شبه نظامیلمبرداري فی با استفاده از صحنه ھایگري در گزارشات دوزي نوروي. خود نشان داد
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 اقدامات نيچن.  مسلح را نشان دادی باندھای از سوهي سورسيلو ارتش و پی اسرارباراني ت،»هيارتش آزاد سور«

 ني بی سازمانھایکسري شناخته شده است، موجب خشم »تي بشرهي علتي و جنای جنگتيجنا«عنوان ه  که بانهيوحش

  .دي مدافع حقوق بشر گردیالملل

 ۀ حوزی پادشاھی ناتو و کشورھای سازمان ملل متحد به ابتکار کشورھای عموم در مجمعگست ا٣ ۀ قطعنامبيتصو

 شبه یستي حمالت تروری برایغاتي تبلمي پوشش ضخکي هي دولت سورۀجانب کي تي بر محکومري فارس داجيخل

ازمان  ستي امنی شورای قطنامه ھاخالف قطعنامه نيالبته ا. بود» آتشفشان در دمشق «ن،ي به حلب و ھمچنانينظام

 سازمان تي امنی را از شورا»ی المللنيجلب مقصران به دادگاه ب «که ني و ضمن استيملل متحد فقط الزام آور ن

 یابيطبق ارز.  خواندی فرامهي سوررهي علشتري بیمھايملل متحد خواستار شده، ھمه کشورھا را به اعمال تحر

 مسلح ی گروھھاايکه گو« شده است ميقطعنامه چنان تنظ ني در سازمان ملل متحد، اهيس روۀندي نمان،ي چورکیتاليو

 هي سوریخارج» مخالفان« و ی غربی کشورھاندگانيوقاحت نما. » وجود ندارندهي در سوریطور کله  بیضد دولت

 یبانيپشت ژنو وني عنان و کنوانسیگوھا سخن گفتند و در حرف از طرح کوف و آنھا از گفت.  نداردیحد و حصر

.  دست زدندیستي تروراتي کشور، به عملیاسي ستي و تصرف حاکمهي مقامات سورهيمل، عل در عیکردند ول

 -ی منجر به بدتر شدن اوضاع اقتصادعتا،ي طبه،ي سورهي علمي دھھا بسته تحربي غرب با تصون،يھمزمان با ا

  . کردديشد را تهي بر سوری و اقتصادیاسي سی کشور، فشارھاني در ایاجتماع

ه  بهي دولت سوریندگي نماتأي ھداريد. ابدي ی مشي افزاهي در حل و فصل بحران سورهيش روس حال، نقني ھمدر

 اقتصاددان سرشناس و پرفسور دانشگاه دمشق از ه،ي سورراني وزی شوراسي رئبي نال،ي جمی قدریسرپرست

 از مخالفان یکيه  مردم است کب حزسي حال رئنياو در ع.  آن دانستۀ توان نشانی را مگست ماه اليمسکو در اوا

 ،ی دارائرانيوز.  کندی مشارکت مهي دولت سوری از سویاسي بوده و در انجام اصالحات سی پرست داخلھنيم

 یقدر.  در سفر به مسکو بودندهي سوریندگي نماتأي ھی امور خارجه از اعضاريحمل و نقل، نفت، و معاون وز

گوھا با  و  گفتۀجيدر نت«:  داشتم، اظھار داشت در آن حضورا خود که من شخصی مطبوعاتۀ در مصاحبليجم

 که عالوه بر حل و فصل مشکالت ميافتي دو جانبه دست یھاي گسترش ھمکارۀني در زمی به توافقاته،يمقامات روس

 مدت ممکن ی مدت و طوالناني را در چشم انداز مهي و سورهي روسني بی روابط اقتصادۀ توسعه،ي سوری روشيپ

  .» سازدیم

 تا دندان اني شبه نظامري از انبوه تصاوی غربیرسانه ھا.  شده استی نقطه ھا عالمت گذارۀ ھمهين در سور اکنوھم

 طلب »ی جھانۀجامع« از هي سوری دولت قانونی سرنگونیگرد آمده و برا» القاعده« پرچم ريمسلح، که در ز

 ی مسلح سخن ماني از شورشتي حمازوم از ل،ی شرمچي ھی غرب، بیاسيمحافل س.  کنند، پر استیاستمداد م

 بارک کا،يمرا جمھور سي که رئن،ي بر ای انتشار دادند مبنی خبر،ی جمعی رسانه ھاجوالیدر اواخر ماه . نديگو

 هي سوری مسلح ضد دولتی کمک به گروھھاۀ ارائاي کرد که بر اساس آن سازمان سء را امضای  فرمانانهياوباما مخف

  . دھندی ملي تشکی اسالمانيادگراي ضربت آنھا را بنیروي است، که نالزم به ذکر.  دھدیرا گسترش م

 کنند، به ی مکاريپ»  حقوق بشرتي و رعای آزادک،ي دموکراتیارزشھا« که در راه ی مبارزان غربب،ي ترتنيبد

اخوان « حاکم فرانسه را با ستيالي، حزب سوس، مثالً »ارزش مشترک«کدام .  پاسخ دھنددي بایادي زیپرسشھا

 یم» القاعده «اني ھا و شبه نظامیري ھا، تکفی که در صفوف آنھا سلف»هيارتش آزاد سور« و هي سور»نيمسلمال

 فھمند که ی میخوبه  سؤال را بدھد؟ اما در غرب ھم بني که بتواند پاسخ ای ھست کساي دھد؟ آی مونديجنگند، پ

 سال جون در ماه ینسکياذعان بژز(» نند کی میباني جمھور خود پشتسي از بشار اسد، رئهي مردم سورتياکثر«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  .)یجار

 روشن هيھدف غرب در سور.  ھستندادگراي بناناتي جریکسري هي دانند، که مخالفان سوری میخوبه  غرب بدر

 لي از قبی اسالمانيادگرايتحت فرمان بن)  مزدوراناي(»  شدگانیاھل«دست ه  بیسرنگون کردن دولت کنون: است

 االتيا.  کندجابي اورت که ضری آنھا به ھر شکلکي آن، سپس تحریجاه  بی دولت عروسکليبالحاج، و تشک

 ی در افغانستان را تکرار م١٩٨٠ ی جنگ در سالھای اشتباه مھلک خود در آماده کردن بن الدن براکا،يمرا ۀمتحد

تحت فرمان » القاعده«: ت بعد چه اتفاق افتاد، روشن اسیول.  شدی محسوب ماي سازمان سی مأمور اھلزياو ن. کند

 انجام داد که به ورکيوي در ن٢٠٠١مبر  سپت١١ ی انفجارھا-  قرنیستيترور اتي عملی بن الدن، ط،»ايمأمور س«

 آغاز هي را در سوری غرب ھمان بازنکيا). ١( کشورھا تمام شدگري و دکايمرا جان چند ھزار نفر شھروند متيق

 ی و فرانسوند باشیگريد» مبر سپت١١« توانند در انتظار ی مھايکائيمرا  است کهی با آتشی بازني ایکرده است، ول

  .» در تولوزدي جدیراندازيت«در انتظار 

 تندتر هي روسکيپلوماتيزبان د.  مشخص استهي سورألۀ شود، موضع آن در قبال مسی مربوط مهي که به روسآنچه

 سالح به شبه لي از تحوهي روسیصوص نگران وزارت امور خارجه، در خري اخی ھاهياني از بیکيدر .  شودیم

 نياقدامات خون« و ی جنگاتي، عبارت جنا»مخالفان «رشفافي اصطالح غیجاه  از خارج، بهي سورانينظام

 آن راموني و پهي مسائل مرتبط با اوضاع سورگري رود در دیانتظار م.  ذکر شده است»یرقانوني مسلح غیگروھھا

اگر ما بر .  گرانه نخواھد گرفتهي موضع توجهي، روس)هي در سواحل سورهيس روی جنگی ھایمثال، حضور کشت(

 تي فعالدي و تشدهي جنگ در سورري مسلح درگی گروھھااني مر دهي قفقاز روسیھاي از جمھوریحضور افراد

 به مي توانی نمم،ي کنی نمیچشم پوش) ی در قازان و گروزنئیستياقدامات ترور (هي در روساني اسالمگراینيرزميز

 لي تبدزي نهي روسی داخلألۀ که به مس،ی المللني در مناسبات بأله ای مسنيعنوان حادتره  بهي در سورسميمقابله با ترر

 هيسور.  با خود خطر متعارف باشددي امر، باني از ای ناشداتي متخذه در مقابل تھدريتداب. مي شود، چشم فروبندیم

  . اراده کرد و آموختديفقط با). ٢( آموزدیم

  

  :مترجمري و تفسحيتوض

 با یبدون ھمآھنگ» القاعده« نسبت دادن آن به یعني، ٢٠٠١مبر  سپت١١ یستي ترورۀ از حادثیابي ارزنيا - ) ١(

 مواد مخدر جھان و دي سلطه بر تولی برانهيمنظور آماده کردن زمه  بکايمرا.  اشتباه استکا،يمرا یتي امنینھادھا

 ھند و ن،ي چران،ي ای مداخله در کشورھای افغانستان برای به بزرگی نظامگاهي پاکي جادي با ھدف ان،يھمچن

 نيمراجعه شود به ا.  آن افغانستان را به اشغال خود درآوردۀ دست زد و به بھانیستي تروراتي عملني به اه،يروس

  :ینشان

31759=p?/de.hafteh.www://http  

 را مختص خود هي سورۀ مستقل، اگر بخواھد فاجعاي یالتي و تشکی و با ھر تعلق فکریدگاھي با ھر دیھر کس -)٢(

 تجاوز ۀ در فاجعنفعاني طرف سخن ما، مغرضان و ذنجايالبته در ا( کند، سخت اشتباه خواھد کرد في کشور تعرنيا

 ی تجاوز نظامکي با هيسور. ستيھم رو به رو ن ی با بحران داخلهيامروز سور). ستندي نهي به سوری خارجینظام

 به افغانستان و عراق، ی در لشکرکشی پس از رسوائکايمرا اروپا و یستھايالي است که امپرري درگی خارجۀگسترد

 یتي و امنی کنند که تحت نظر متخصصان نظامی استفاده می مزدورانی منظم، از گروھھای ارتشھایجاه ب

 اسناد و مدارک که ني مدعا صرفنظر از اني اثبات ایبرا.  شوندی می و سازماندھتيب غرب تری جاسوسیسازمانھا
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 و جلسه ھا ،ی و اظھارات مقامات غربهي سورۀ مراجعه به اخبار حوادث روزانافته،ي تا کنون انتشار اديز

  .ستيکاف یغاتي تبل،ی آموزش،یحاتي تسل،ی مالی رسمیتھاي و اعالم حما»هيدوستان سور« متعدد یکنفرانسھا

 ی ثابت مزي نی عربی کشورھاۀي سازمان ملل متحد و اتحادۀندي عنان نمای شکست طرح کوفن،ي مدعا را ھمچننيا

 به ی تجاوز نظامیاسي تر، حل سقيعبارت دقه  به،ي بحران سوریاسي عنان ناظر بر حل و فصل سیطرح کوف. کند

 از یباني ضمن پشتهي کرده اند، دولت سوردي خود تأکیھاھمچنان که رسانه ھا مختلف مکرراَ در گزارش.  بودهيسور

 طرف مقابل، از جمله، ی اعالم نمود، ولءگو و مذاکره در ھمان ابتدا و  گفتی خود را برایطرح عنان، آمادگ

 در دوم ی مسلحانه، حتۀ مبارزۀ به ادامستي تروری صمن فراخواندن دسته ھاکايمرا جمھور سيبارک اوباما، رئ

 گري و دسي را امضاء کرد و انگلهي مسلح در سوریستھاي به تروراي سازمان سۀفرمان کمک گسترد گستماه ا

 تجاوز به یاسي با طرح حل و فصل س،ی المللني بسمي ھمه جانبه به تروری کمکھاۀ عضو ناتو با ارائیکشورھا

   رد؟ي گی مشمه از کجا سرچعيجا فنياما، ا.  است و بر ھمه روشناتيھي بدنھاي اۀالبته، ھم.  مخالفت کردندهيسور

 دانستند ی کرده بودند و میني بشي تر از ھمه پقي بھتر و دقی دارهي پردازان نظام سرماهي حافظان و نظردي تردیب

 سقوط و اضمحالل قرار یبي خواھد شد و در سراشی بحران ساختارني زود دچار آخراي ري دی دارهيکه نظام سرما

 حفظ ی سران نظام بران،يبنا بر ا. ستا سقوط ۀ بحران و دورني جھان شاھد اش،ياز چھار سال پ. خواھد گرفت

 یستيالي امپری سازی جھاندي جدی جنگ به اصطالح جنگ سرد، ستراتژاني خود، در پااتي حۀموجود و اداموضع 

کوچکتر و  ھر چه ی و کشورھاابدي ريي تغیکله  بدي بای جھان میاسي سۀ کردند که بر اساس آن، نقشنيرا تدو

 گردند که لي تشکی مذھب-یني د،یئ لهي قب-ی قومی گروھھایھايري و مرج و درگھرجکوچکتر، آشوب زده، گرفتار 

 منشعب از اتحاد ی جمھور١٩.  خودني دفاع از سرزمی برای کشور داشته باشند و نه ارتشۀ اداری براینه دولت

 ايبي و لیومال افغانستان، عراق، س،ی سومال،یگسالووي منشعب از ی، شبه کشورھا)هي روسیاحتماال منھا (یشور

 شود که ی ملي تشکی ارتش جھانکي دولت و کي ب،ي ترتنيبد.  غرب ھستنددي جدی ستراتژني اۀجي نمونه و نتفعالً 

 جھان در خون ۀ را در ھر نقطی رود تا بتواند ھر جنبنده ای می شدن به ارتش جھانلي به سمت تبدجيتدره ناتو ب

 صلحدوست و خواه،ي ترقیروھاي و اگر نهي امروز سوردث حوای و جوھر اصلتي است ماھنيا. قه سازد غرشخود

 کشور را حداقل به ني که اني غرب برھانند، عالوه بر اسمي کشور را از چنگال ترورنياستقالل طلب جھان نتوانند ا

 اني قربانی استعماری جنگھاديور جد دی خواھند، حتلي و کرد تبدی دروز،ی سن،ی علو- عهي شیچھار کشور مترسک

  .ديکام خود خواھد کشه  برا ديجد
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