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  یريش. م. ا:  ازیادآوري و برگردان

 ٢٠١٢ اگست ٣١

  

   شده اندجي گشتري ھر چه بهيدشمنان سور
  

 ھا،ي سوراني کانال در مني اتي به محبوب با توجه،»ايالدن «ه،ي سوری خصوصیونيزي بشار اسد با کانال تلوۀمصاحب

 گري چه مدت د- کند، پاسخ دادی را نگران مھاي سؤال عمده که سورني به ای وعمدتاً .  داشتی مصرف داخلشتريب

 خود لي جمھوردالسي پاسخ، رئني ارامونيپ.  بودد اسی اصلامي پني، ا»زمان الزم است «افت؟يجنگ ادامه خواھد 

  . کردانيرا ب

 امن ۀ منطقجادي بر ای مبنهي ترکشنھادي داشت، امتناع قاطع او از پی خارجۀ اسد جنبی که در پاسخھایورد متنھا

 کامل ی اعتمادیب.  وجود نداردی تازه ازي چچيله ھأ مسني امر، در اتي در ماھگر،يبار د.  بوداني اسکان فراریبرا

ه  بیطور کله  بهيترک.  رسدینظر مه  بی منطقامالً  ک،»هيدوستان سور «ی ارائه شده از سوی المللنيبه ھر طرح ب

 کشور شمار قابل ني سو، اکياز .  افتاده استهي خود در رابطه با سورۀ و کوته فکرانبيرغ و بي عجیاستھايدام س

 کند و ھر ی چگونه آن را کنترل مستي که معلوم نرفتهي را در خاک خود پذی المللني از مزدوران بیمالحظه ا

 ني  اگر،ي دیاز سو. وجود آورده  کشور بني ای جنوبیدر استانھارا  یني بشي پرقابلي اوضاع غاست لحظه ممکن

 یخود  مه  بی کشور ھمانقدر ابعاد گسترده ترني از ااني فرارلي شوند، سی فرستاده مهيمزدوران ھر قدر به سور

  .رديگ

 نک،ي شدند، ای وارد مهيفر از مرز به ترک ن۵٠٠ روزانه گستل ماه اي دھد که اگر در اوای گزارش می سی بیب

 یاستھاي عمال  به گروگان سهيترک.  استدهي نفر رس۵٠٠٠ و به روزانه در حدود افتهي شيمرتب افزابه  رقم نيا

 را ندارد و در هي از ورود مزدوران به سوریري توان جلوگگري خود، دتي معقول از امنیخود مبدل شده و با نگران

 ھم باعث ني شود که خود ای ماني فراردي جدلي شدن سی موجب جارهيمزدوران به داخل سور حال، اعزام نيع

  . گرددی مهي مردم خود ترکۀ توداني در می حت،ی تری جداريمشکالت بس

 کامال ،»دي خودتان آن را حل کندي کنی سع-ديدي خود مشکل آفریشما خودتان برا«:  سبب موضع اسدني به ھمقايدق

. ستي آن ممکن نی پرواز ممنوع بر باالۀ امن بدون اعالم منطقۀ منطقجاديعالوه بر آن، ا.  رسدی منظره متعارف ب

 اذعان کرد، که »نتريفرانس ا «یوي با رادمصاحبه در وسي فرانسه، لوران فابۀ امور خارجريروز چھارشنبه، وز
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ما در «:  در ادامه گفتیو.  استکنرممي غیني زمیروھاي و استقرار نی ھوائمي امن بدون کنترل حرۀ منطقجاديا

 حال ما ني و در عم،ي ھر چه زودتر اسد ھستی کارھا تا براندازشرفتي ما خواھان پیول. ميله ھستأ مسنيفکر حل ا

  ...»ميابي بی حل انسانراه مي خواھیم

 ني سبب ھم واکنش اسد در مقابل چننيو به ھم.  باشدی میدي کلألۀ، مس» بشاریبرانداز«  است که عبارت واضح

  . رسدینظر مه  کامال موجه بیطرحھائ

  

***  

  

  : مترجمیادآوري چند

اگر «چه که، .  نداردی اضافري و تفسحي به توضیازي روشن است و چندان ناري خود بسیخوده  بی گزارش خبرنيا

 اموختني به نميه از قبل تصم کی دادن به کسانیو چون صحبت از آگاھ. » حرف بس استکيدر خانه کس است، 

 ی مادآوري را هي سوروني انقالب و انقالبن رھبران و فرماندھای برخی فقط اسامنجاي در است،ي نانيگرفته اند، در م

   نه؟اي» در خانه کس ھست «ميني تا ببميشو

  : عبارتند ازهي سورونيانقالب بارھا اذعان کرده، زي غرب نی خبرسمي که ترورنجاي اتا

  ؛»هيرتش آزاد سورا «ــ

  ؛»سازمان القاعده «ــ

   مختلف؛ی مزدوران از کشورھای گروھھاــ

   غرب؛ی خصوصی ارتشھاــ

  ن؛ي اخوان المسلمــ

  .ی وابسته به عربستان سعودی ھای سلفــ

  

  :هي سوروني و فرماندھان انقالب و انقالبرھبران

  کا؛يمرا جمھور سي بارک اوباما، رئی آقاــ

  کا؛يمرا ۀ امور خارجري وزن،نتي کلیرلي خانم ھــ

   کشور؛نياۀ  در مجالس سنا و کنگرکايمرا منتخب مردم ندگاني از نمای بزرگۀ دستــ

   امور خارجه؛ري وزوس،ي از جمله، لوران فاب،ی ونهي کابی جمھور منتخب فرانسه و اعضاسي فرانسوا اوالند، رئــ

   امور خارجه؛ري وستروله، وزدوي از جمله، گ،ی وۀنيلمان و کابا خانم آنگال  مرکل، صدر اعظم منتخب ــ

  ؛ی امارات عربت،ي کون،ي قطر، بحر!!ی انقالبراني امــ

  ؛... و ینمارک، اردن، عربستان سعودلند، دا انگلستان، ھی پادشاھی دولتھاــ

   احمد داووداوغلو؛-  عبدهللا گل- اردوغانبي رجب طیرھبره  بهي ترکني دولت اخوان المسلمــ

   آشوبگر لبنان؛،یريعد حر ســ

  ... ــ

  

 فرماندھان ی شود، آنچه نامبرده شد، فقط اسامی موارد ختم نمني به ھمستي لني آگاھان اطالع دارند که اۀ ھمالبته،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 دانند که تعداد کل فرماندھان و رھبران ی باشد و گرنه، ھمه می مهي سور!! در روند انقالبرگذاري از ھمه تأثشيب

 .نھاستي از اشتري بیلي کشور را برعھده گرفته اند، خني مردم اتيمومي که قهيدر سور ی جار!!انقالب

  

  : ازبرگرفته
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