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 ٢٠١٣ اپريل ششم ،احمد مزارعی  : برگردان از
 ٢٠١٣ اپريل ٠٨

 عربستان و اسرائيل ، امريکا عليه جنگ ،جھانيان بايد برای نجات سوريه 
 متحد شوند

 
طور مستقيم وارد ه  ب، عربستان و اسرائيل با مسلح کردن بنيادگرايان اسالمی ، امريکا سه کشور ، ٢٠٠٧از سال * 

 .جنگ عليه سوريه شدند

غرب اعتراف کرده که عربستان و قطر ھزاران تن اسلحه به تروريستھای سوريه داده و بيشترين امکانات جنگی  *

 بھترين اسلحه ھا و ، تحويل داده شده و در حال حاضر»جبھه نصره« آن به ۀبه سازمان القاعده و بخش عمد

 .کار گيرنده ست تا دولت سوريه ب اتجھيزات در اختيار آنان

ست ولی درعين حال درخواست ا اعتراف کرد که سوريه از طرف سازمان القاعده مورد تھديدامريکا ۀوزارت خارج *

 . سوريه تحت محاصره قرار گرفته و نتواند اسلحه تھيه کندنمود تا

در سوريه . شد   و عربستان تروريسم را عليه ملت سوريه تشويق کردند که شامل مسلمانان سنی نيز میامريکا*

 . بلکه ھدف اصلی تخريب کشور سوريه است،علت درگيريھا نيست » یئتفکرات طايفه «و » دمکراسی«

کارگرفتن جريانات ه  با ب، ٢٠٠٧ عربستان و اسرائيل از سال ، انگليس ، امريکا ثابت شده که وضوحه امروز ديگر ب

 عليه سوريه وارد يک ، »اخوان المسلمين«ويژه ه  ب،طور عمده طرفداران القاعده و ساير نيروھای تندروه بنيادگرا و ب

شود که دعوا بر سر مبارزه برای  ونه تبليغ میظاھر اينگه که ب  در حالی،توطئه شدند تا اين کشور را تخريب کنند 

 .ی و مذھبی جريان داردئکنيم که در سوريه تنھا جنگ طايفه   اما با گذشت زمان ما مشاھده می،دمکراسی است 

 مسلمانان سنی را نيز ، و عربستان و اسرائيل از طريق مزدوران خود در سوريه مرتکب شدند امريکاکه  جناياتی

 : باشد  اين جنايات شامل حوادث زير میگرفت و دربر می

 دانشجو و مجروح شدن دھھا نفر ديگر ١۵ گلوله ھای خمپاره که باعث قتل ۀوسيله حمله به دانشگاه دمشق ب *

 .گرديد و ساختمان دانشگاه به خرابه تبديل گرديد

 .قتل دو نفر از روحانيون معروف اھل سنت در مساجد * 

اعتدال معروف بود و از غرب ه ر دمشق و قتل روحانی شناخته شده ای که بمنفجر کردن مسجدی معروف د *

 .کرد که مانع کشتار طرفداران دولت سوريه شوند درخواست می

 اما حقيقت ،نسبت دھد » طرفداران دولت«را به  غرب کوشيد تا از اھميت انفجارات و کشتارھای مذکور بکاھد و آن

 در داخل سوريه از نظر امکانات مالی و غيره تقويت و ،تا از بنيادگرايان ھستند که مخالفان مسلح دولت که عمد اينست
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ھيچ عنوان حامی منافع و مصالح ه که آنان ب از ھمه مھمتر اين. آيد  عمل میه در خارج نيز از آنان پشتيبانی سياسی ب

 .مردم سوريه نيستند

 بلکه منظور غرب نابودی دولت ملی و ،ه نداشته در سوري» دمکراسی«ھدف روشن غرب ھيچ رابطه ای با برقراری 

 .که طرفداران غرب نيستند  از جمله از ميان بردن سنی ھائی،طور کامل ه قومی سوريه ب

 جنگجويان بنيادگرا به نمايندگی از طرف نيروھای ا زير،بدون شک اين جنگ ھر روز شدت بيشتری پيدا خواھد کرد 

کار برد تا اين جنگ تجاوزکارانه ه طلبد که بايد ھمه گونه کوششی را ب المللی می اما قوانين بين ،جنگند  خارجی می

 .متوقف شود

 ارسال اسلحه برای مخالفان دولت ۀافزايش بيسابق« :خبرگزاری اسوشيتدپرس مقاله ای را با اين عنوان منتشر نمود 

 اظھار داشت که اسلحه ،ليا شرکت کرده بود  که در کنفرانس مخالفان دولت سوريه در ايتاامريکاوزير خارجه : »سوريه

 در سوريه نيت ،گويم  را می ھم اکنون من اين: وی ادامه داد . رسيده است» سکوالر«دست جنگجويان ه ھای ارسالی ب

که بر آنھا  علت فشارھائيسته جدی وجود دارد که مخالفان اسلحه را در ميان نيروھای معتدل توزيع کنند و اين اقدام ب

 در حقيقت به ،دست سکوالرھا و معتدلين قرار گرفته ه اين اظھار نظر جان کری که اسلحه ب(» .ل شده استاعما

 )مترجم.افزوده شده است» سکوالرھا« که گذشته بر دامنه جنايات ی چه ھر روز،ست  اريشخند گرفتن افکار عمومی

 : و اينھم گزارشی از قول خبرگزاری فرانسه

  در اطراف شھر دمشق فعاليت میکنند که عمدتاً   گردان جنگی عمل می، ٢٠-١۵ت سوريه در تعداد افراد مخالف دول

 که از قويترين سازمانھای »جبھه نصره«ھمچنين در کنار اينھا . کنند و ھمگی دارای تمايالت بنيادگرائی اسالمی ھستند

 .ندجنگ دوش سايرين عليه دولت سوريه میه  قرار دارد که دوش ب،تروريستی است 

 : را در ليست سازمانھای تروريستی قرار داده است»جبھه نصره« که امريکاو اينھم بيانيه وزارت خارجه 

 انتحاری ، مورد آن ۴٠ عمليات نظامی داشته که ۶٠٠ اعالم نمود که در اين ماه »جبھه نصره« ، ٢٠١١مبر در ماه نو

طور عمده در شھرھای اصلی ھمچون دمشق  ه عمليات باين . صورت بمبگذاری انجام گرفته استه بوده و بعضی نيز ب

 . ادلب و ديرالزور بوده است، حمص ، درعا ، حماه ،حلب 

اين .  صدھا عمليات انفجاری در سراسر سوريه انجام داده است، جبھه نصره ، امريکا ۀبر اساس گزارش وزارت خارج

 ،کند  ه گشته که زير نظر مأموران کشورھای خارجی عمل می گسترده ای در سراسر سوريۀجبھه موفق به تشکيل شبک

 ترکيه تشکيالتی دارد که – در مرز سوريه »جبھه نصره«کند که   اعتراف میامريکاکه وزارت خارجه  مھمتر اين

 .کند را اداره می آن) سيا(مأموران سی آی ای 

در انتقال اسلحه برای مخالفان » سيا«مان ساز«:  نوشت ، ٢٠١٢ جون نيويورک تايمز طی گزارشی در ماه ۀروزنام

 .»دولت سوريه ھمکاری ميکند

  

 :توضيح

کنند تا اسلحه  طور محرمانه به مخالفان دولت سوريه کمک میه ب» سيا«در مرز ترکيه و سوريه تعدادی از افسران  «

ئی و افسران امريکاوالن ؤساينان در ھمآھنگی با م. دست آورده و بتوانند با دولت سوريه بجنگند ه ھای الزم را ب

 کمکھای خود را به ،در چند ماه گذشته کشورھای عربی با کمک ترکيه . کنند اطالعاتی کشورھای عربی عمل می

در گزارش سپس . آنان کمکھای الزم را نموده استه نيز ب» سيا«مخالفان مسلح دولت سوريه افزوده اند و سازمان 

طوريکه بر فعاليت ه  ب،کند  اين کشورھا نيز کمک میه مل و نقل اسلحه بافزوده شده است که سازمان سيا در ح

 محموله اسلحه را به فرودگاه ١۶٠پروازھای ھواپيماھای حامل اسلحه بسيار افزوده شده و ھواپيماھای اردنی و قطری 
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ھای عربی کمک کرده اند والن کشورؤ به مس،» سيا«ھمچنين مأموران .  انتقال داده اند ،در نزديکی آنکارا » آسنبوغا«

 ».را به سوريه تسھيل کنند خريداری کرده و طريق انتقال آن» کرواسيا«که اسلحه ھای مناسب را از کشور

ه  زيرا ھيچ دليلی در دست نيست که اسلحه ب،ست ا در تضادامريکا ۀواقعيتھای موجود با موضعگيری وزارت خارج

طور مستقيم در اختيار تروريستھا قرار ه  عربستان و قطر اسلحه ھا را ب، امريکا بلکه ،د شدست افرادی معتدل رسيده با

 . تنظيم شده است، ٢٠٠٧دھند و اين برنامه از سال  می

 ٢٠١١ و نه از سال ، ٢٠٠٧ تخريب سوريه از سال ۀبرنام

 ۀدارد که حوز زيرا اين کشور در منطقه ای قرار ،زير نفوذ خود در آورده ه کوشد تا سوريه را ب غرب ھميشه می

 دقيقی را برای جنگ عليه سوريه ۀ برنام، ٢٠٠٧ھمين جھت آنھا کوشيدند از سال ه  ب،آيد  ساب میه حمنافع غرب ب

 عربستان و اسرائيل اعتراف کردند که برنامه ای را تنظيم نموده تا ، امريکا کشورھای ، ٢٠٠٧در سال . تدارک ببينند

 . ضد دولتھای ايران و سوريه تجھيز کننده را ب»المسلميناخوان «ويژه ه  ب،نيروھای بنيادگرا 

 ، طی گزارش مفصلی ٢٠٠٧ در سال ، پوليتزر ۀ جايزۀئی و دارندامريکا روزنامه نگار معروف ، »سيمور ھرش«

 . سوريه و حزب هللا لبنان را توضيح داد، برای مبارزه با ايران امريکاطرح 

 شروع ٢٠٠٧کارگيری بنيادگرايان اسالمی را از سال ه  بۀ اسرائيل برنام عربستان و، امريکاست که  ابسيار روشن

 و ھمپيمانش دريافت امريکا اسلحه ھای فراوان و گوناگونی که از ۀوسيله کوشند ب  ھم اکنون شاھديم که آنان می،کردند 

 .ت بوده است درسزمينه کامالً   در اين»سيمور ھرش«گزارش .  تخريب کنند  سوريه را کامالً ،دارند  می

  واجب و اخالقی ما در قبال نجات سوريهۀوظيف

امروز سوريه در تعرض يک تھاجم ظالمانه قرار دارد که با اصرار نيروھای بيگانه و استعمارگر که مزدورانی را در 

 سوريه جھانيان در قبال دولت و ملت. ھر شکل که شده بر سوريه تسلط پيدا کنند ه کوشند ب استخدام گرفته اند و می

 .دفاع برخيزنده  از نظر سياسی و ھمچنين لجستيکی ب، واجب اخالقی دارند تا در برابر اين تھاجم ۀوظيف

 عليه سوريه ،آن ه  وابسته ب»جبھه نصره« و »القاعده« سازمان ۀ که قادر نيست از عمليات مسلحانامريکا ۀوزير خارج

از ايران » ارسال کمک« از عراق خواست که مانع ،نان گردد سوی آه شدن سيل اسلحه بزير اجلوگيری کند و مانع سر

 .سوی سوريه شوده ب

 ۀ اما چرا وزير خارج،راه انداخت ه  ب»القاعده« عليه ،نام مبارزه با تروريسم ه  جنگی را ب، ٢٠٠١ در سال امريکا

 کند؟  کمک نمی،جنگد   می»القاعده« به سوريه که در درون مرزھايش با سازمان امريکا

 در »القاعده« ستراتژی مناسبی باشد برای رو در روئی با سازمان ،در سوريه » معتدالن«اعتقاد نداريم که مسلح کردن 

 .شود سوريه که نفوذش ھر روز در سوريه بيشتر می

گر  و ساير گروھھای تندرو و بنيادگرای دي»القاعده« فعاليتھای سازمان ۀول پيدايش و ادامؤطور مستقيم مسه  بامريکا

کنند و  ول بنيادگرايانی ھستند که در درون مرزھايشان زندگی میؤباشد و ساير کشورھای غربی نيز مس در سوريه می

 .شوند عنوان نيروھای ترور استفاده شده و به سوريه فرستاده میه از آنان ب

وجود آيد تا عليه اين توحش  ه ب،که مخالف تروريسم ھستند  ھم اکنون نياز مبرمی وجود دارد تا جبھه ای از کشورھائی

تروريستی کاری انجام داده و کمکھای سياسی و لجستيکی خود را در اختيار دولت سوريه قرار دھند تا موفق شوند اين 

 توطئه را در کشورشان شکست دھند

  اشتراک–آمادور : تايپ و ويرايش 
 

 

 


