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  ٢٠١٣ اپريل ٢٧
  

 پايان ببرد؟ه ارتش سوريه در انتظار چه بود تا جنگ را ب
  چرا اکنون؟، پايانی جنگۀمرحل

 اين اولين باريست که مراکز خبرپراکنی ، بحران در اوضاع سوريه و پيشرفتھای چشمگير ارتش ملیۀاز شروع مرحل

دو مرکز فوق در طول دوران جنگ . کنند  از پيشرفتھای ارتش سوريه صحبت می،دشمن ھمچون الجزيره و العربيه

 .مثابه نوک پيکان حمله عليه سوريه بودنده  و بعليه سوريه بيشترين تبليغات زھرآگين را دامن زدند

طور ه  استانھا و شھرھای سوريه بۀبدون شک پيشرويھا و دستاوردھای نظامی سريع را که ارتش سوريه در ھم

 ، گذشته مشاھده نمودۀھفت توان با وضوح تمام دستاوردھای مذکور را در خالل يک  می،برجسته ای نصيب خود نموده 

 بلکه ،کرده است معنا نيست که ارتش در گذشته پيروزی نداشته و ضربات خود را بر تروريستھا وارد نمیاما اين بدان 

. ضربات متوالی ارتش ادامه داشته و در گذشته مانع شد تا آنان نتوانند بر مناطقی در استانھای مختلف تسلط پيدا کنند

 .رو سازده د به دمشق با شکست روبخوبی توانست کوششھای زياد تروريستھا را برای وروه ارتش ب

طور ه باشد که تروريستھای مسلح را ب  ارتش سوريه میۀ تأکيدی بر درستی برنام،گذرد آنچه امروز در سوريه می

 اوراق برنده و امکاناتی را که ۀ تحليل ببرد و در نتيجه آنان ھمرا تدريجاً  تدريجی محاصره نموده و کوشيد نيروی آنان

آنھا حمله برده ه توانست ب آسانی میه  در نتيجه ارتش ملی سوريه در وضعيتی قرار گرفت که ب، دادند از دست،داشتند

 .و نابودشان سازد

بدون شک شرايط و عوامل اساسی ديگری متعلق به مخالفان خارج و داخل در کار بود که از ابتدای بحران تاکنون بر 

ير شگفت ي تکامل يافتند که منجر به اين تغمسائل و معضالت آنچنان اما اکنون بسياری از ،روی ھم انباشته شده بود

در زير به بعضی از اين عوامل اشاره .  مناسب و آماده ساختانگيز گرديد و امکان حرکت ارتش سوريه را کامالً 

 :ميگردد

 ديدگاه و باور ،يگرتحقق يافتن تالقی ديدگاھھای اکثريت توده ھای مردم و سوريه و دولت از يکسو و از سوی د – يکم

 قطعی ۀاين نتيجه مردم سوريه ب . از روزھای اول خود تا به امروز،کردن طرفين به بحران و فعاليتھای اجتماعی

 ، کشورھای بيگانه، بلکه در اين بحران، مسالمت آميز نيستۀطريقه خاطر امر اصالحات و به  ب،رسيدند بحران موجود

 ترکيه و بعضی از کشورھای عربی با قوت تمام در آن حضور داشته و عمل ميکنند ، اروپا، اسرائيل،مريکااويژه ه ب

. زند طور جدی در سوريه حضور دارد و به عمليات انفجاری و کشتار و تخريب دست میه سازمان القاعده ب .)١(

ستی وابسته به که يکی از تبھکارترين تشکيالت تروري»  النصرهةجبھ« .صدھا سازمان بنيادگرای ديگر حضور دارند

کشيد تا اين وحدت نظر  دولت سوريه بايد بيشتر انتظار می .کند  آزادانه در سوريه عمل می،مريکاستاعربستان و 
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  يعنی اين،طور کامل مورد اعتماد و پشتيبانی مردم قرار بگيرده ميان مردم از نظر سياسی به تحقق بپيوندد تا ارتش ب

 .ستا پيروزی نظامی امکانپذيردر سوريه راه حل سياسی از طريق که

 نيروھای سرنگونی طلب وابسته به خارج را از جھات ،ارتش ملی سوريه نياز داشت تا با گذشت زمان بيشتری – دوم

 ،آنان ھمه برگھای برنده.  بھتر بشناسد،را که مدعی سرنگونی دولت سوريه بودند مختلف آزمايش و توانائی آنان

کردند که امکاناتی دارند   تھديداتی نيز میی گاھ،کار گرفتنده برای سرنگون کردن دولت بامکانات و ابزارھای خود را 

 امکاناتشان ۀاکنون چيز ديگری نه برای ارائه کردن و نه برای مخفی کردن نداشته و ھم. کار نگرفته انده که تا ھنوز ب

 بارھا با اشغال کردن شھرکھائی و .رزمد کار گرفته شده و دولت سوريه ھمچنان سرسختانه پابرجاست و میه ب

درست کنند و از آنجا تھاجم خود را به ساير شھرھای سوريه و برای سرنگون » بنغازی«مراکزی کوشيدند در سوريه 

 اميد بستن به شکاف در ،»مناطق امن« ايجاد ،بارھا توھمات خود را مبنی بر دخالت خارجی.  آغاز کنند،کردن دولت

در نھايت  که خالصه اين.  خواب و خيال پريشان جنگ داخلی،)٢(اسيون و ديپلوماتھای سوری سيۀارتش و يا در عرص

 تيرش به سنگ خورد و دست از پا درازتر به اعمال حقيرانه و ھستريک ،کسی که رو به سفارت بيگانه پی اميدی رفت

. د معروف حلب را منفجر کردند منار مسج کليسائی که اخيراً ،و گرونگيری و منفجر کردن مدرسه ای» دله دزدی«و 

 .شد اينجا بود که ارتش قدرتمند سوريه بايد با تمام قوت و برنامه ھای خود وارد ميدان می

  

  ** ]د از ھجوم نمايندگان خدا بر روی زمينمسجد بع[

کنند که نتيجه بخش نيست و با گذشت زمان  کشورھای پشتيبان تروريستھا پی بردند که از پروژه ای حمايت می – سوم

جز ضرر و زيان مادی و معنوی ه رو شده و تبديل به وبالی روی دستشان شده است که به برنامه با شکست روب

 ۀ دارای عقيد،آنان متوجه شدند که ارتش سوريه بسيار آماده و آموزش ديده. نخواھد داشتبرايشان دستاوردی 

اين ارتش برای .  مجھز و متشکل از بھترين امکانات و افزارھاست،نظاميگری مقدسی در راه آرمانھای ملی است

 نيازمند ،شکست دادنش ارتشی است که شکاف انداختن در آن و ،ی و دراز مدت تربيت شدهئجنگھای بزرگ منطقه 

 از اينجھت ،سالھائی طوالنی و ھزينه ھای کمرشکن است و معجزه ای بايد اتفاق بيفتد تا اين ارتش دچار شکست شود
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 القاعده و شاخه ھای مختلف آن زدند که آنھم غرب ۀوسيله دولتھای متجاوز دست به جنگ بی حد و مرز تروريستی ب

 آنھا باعث سرنگونی دولت سوريه نشده و تنھا تبديل ۀتروريستھا و اعمال تبھکارانپس از مدتی پی برد که گسترش دادن 

ماند و با  شود که در اين مسير دولت سوريه پابرجا می به جنگی طوالنی تنھا ميان دولت و گروھھای تروريستی می

 .کند مرور زمان بر مشکالت داخلی غلبه می

وجود آورد که با طبيعت جنگ و ه  اطالعاتی و عملياتی بۀ زمينارتش سوريه راھھا و روشھائی را در – چھارم

ارتش سوريه در اصل نظامی و کالسيک بود و برای رودر روئی با يک . درگيريھای جنگ داخلی ھمآھنگ باشد

 اما ارتش سوريه در ، تجربه داشت و ساليان درازی بر روی اين برنامه آموزش ديده بود،ويژه ارتش اسرائيله  ب،ارتش

 رو شد که عمدتاً ه دو سال گذشته با نوع تازه ای از اعمال تروريستی القاعده و ساير عمليات گروھھای تروريستی روب

 نوع اسلحه ، از اينجا ضروری بود که ارتش نقشه ھای توزيع نيروھايش،شوند از خارج مرزھا حمايت و ھدايت می

بايست آنچنان جنگ ضد   ارتش می، باشد و از ھمه مھمترھای تازه و آموزشھای تازه ای که مناسب جنگھای خيابانی

 اينھا مستلزم تربيت کردن ۀبرد که به مردم معمولی آسييب وارد نشود و ھم تروريستی را در شھرو در روستا پيش می

 اطالعاتی که مناسب اين نوع ۀ تازه ای بر اساس اين شرايط تازه بود و از آن سو طرق و اسلوبھای تازۀواحدھای جنگند

 .جنگ باشد که بتواند تھاجمات تروريستی را خنثی کند

که به ارتش اجازه   آنچنان، روشن شده که تروريستھا و دولتھای پشتيبان آنھا به پايان مانورھای خود رسيدهامروز کامالً 

در مورد امکانات مالی و  .ش روددھد با قدرت و گستردگی وارد ميدان شده و در جھت پايان دادن به جنگ پي می

کار گرفته ه توان گفت که تا آخرين مرحله و ظرفيت خود ب  نيز می،گرفت تسليحاتی که در اختيار تروريستھا قرار می

به استخدام در آوردن و يا آوردن يک جنگجو و يا بھتر . اين امر قانع شده انده شده و گردانندگان جنگ تا حد زيادی ب

تواند معادله را   نمی، در مقابل ارتش سوريه،رالر و يا حتی ده ھزار دالت آدمکش در برابر يکھزار دبگوئيم تروريس

 ۀکه منابع کمک رسانی انسانی جبھ  در حالی، زيرا اکنون ارتش سوريه در اوج قدرت و سرزندگی است،ير دھديتغ

 چندان ،آنچه که در ميدان مانده .ن آوردميداه توان تروريستھای بيشتری را ب مخالف در حال خشک شدن است و نمی

 .)٣(قادر به کشتار بيشتر نيست و رساندن خون تازه نيز متوقف شده است

ز در شرايط ويژه و ضروری و آنھم بر اساس تاکتيک و ه ج خود را بۀ اسلح،که انسان مسلح و ارتش مسلح ھمچنان

 ارتش با تمام قدرت خود وارد ميدان شده و ،ط مناسب فعلی اما با پيدايش شراي،گرفتند کار نمیه  ب،برنامه ھای رزمی

 .تصميم دارد تا پيروزی را بيش از يک منطقه نصيب خود کند

  پايان

 
 :زيرنويسھا از مترجم است

مريکا ا مزدورانی در سوريه از ، ٢٠٠۵دھد که از سال   نشان می،اسنادی که توسط ويکی ليکس منتشر شده -)١(

 مشکالت اقتصادی و ، ٢٠٠٠بدون شک در سوريه از سالھای . فريننداند تا فاجعه فعلی را بيکرده ا کمک دريافت می

اين جنگ از طرف . ديگر به جنگ بپردازند  اما در طبيعت ملت و دولت سوريه اين نبود که با يک،اجتماعی بروز کرد

 . موساد و ارتجاع عرب تدارک ديده شده بود،)سيا – CIA ( سی آی ای

ليس فرانسه ويکبار پ. پناھده شد قطر  به، آنھم سفير سوريه در عراق، تنھا يک ديپلومات، ساله٢ول جنگ در ط -)٢(

 دولت ۀ اما اين برنام، ويرا وادار به موضعگيری ضد دولت خود کند،کوشيد با جعل صدای سفير سوريه در پاريس

 انتشار داد و از جاسوسان فرانسوی به دادگاه نی راح شديداللۀاطالعي» خانم نھله «،فرانسه رسوا شد و سفير سوريه

 نيز به ،نام طالسه  يک سرگرد ب،نام حجار و ديگریه  يکی نخست وزير سابق سوريه ب،دو نفر ديگر. شکايت برد

 مريکا در گذشته آناری در بانکھای اروپا داشت که دولت ال ميليون د٣٠٠ ۀ سرماي،حجار. اردن و ترکيه پناھنده شدند
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بدون شک . ر گرديدقط ۀ اما ملت و ميھنش را از دست داد و تبديل به خائن سر سپرد، پولش آزاد، و با فرارشرا منجمد

 ۀ پرورش خرگوش در حومۀسرگرد طالس نيز يک مزرع. برد سر میه وی امروز در کابوس خيانت و وطنفروشی ب

. شد  صادر میه مخصوصا فرانس،ه اروپارسيد و محصوالتش ب ر میال ميليون د٧۵دمشق داشت که سود ساالنه اش به 

 کارخانه ھا و مرکز توليدی بزرگ خصوصی نمود و ۀ شروع به مصادر،دولت سوريه از چندی قبل از فرار طالس

 … از کشور گريخت و به فرانسه رفت و بعد،کند» مسجد خرابکاری«توانست در  طالس که نمی

 انعکاسات دردناکی در بسياری ،رب عليه ملت مظلوم سوريه ترکيه و ارتجاع ع،اسرائيل ،مريکااتجاوزات  -)٣(

 مخالفت ، اسرائيل و دولت اردن،مريکاا طی تظاھرات بزرگی عليه ، روز پيش قبايل اردنی٢. کشورھا داشته است

مريکا را اآشکار خود را با ھرگونه دخالت در امور سوريه و ارسال تروريست به اين کشور و يا ھرگونه ھمکاری با 

قبل از اين .  بسيار مھم و مٔوثر است،دانند  خود را وابسته به ملل بالد شام میحرکت قبايل اردنی که عمدتاً . الم داشتنداع

مريکا انيز حزب کمونيست اردن و چند حزب و سازمان اسالمی و دمکراتيک ديگر اعالم داشته بودند که سربازان 

 .ان را در خاک اردن بگذارندھدف مشروع ملت اردن است و آنان حق ندارند پايش

ه  ب،را جھاد ندانسته و کشته شدگان را نيز شھيد ندانسته اند  آن،علمای عربستان و تونس نيز رفتن به سوريه را منع

 از قدرت زيادی ، دمکرات وملی،ويژه در تونس پشتيبانی از ملت سوريه بسيار زياد و جريانات و گروھھای چپ

 ،مريکااشتار ملت مظلوم سوريه را توسط جريانات تروريستی تبھکار و گردانندگانشان يعنی ند و جنايتھا و کابرخوردار

  . محکوم کرده اند، قطر و ترکيه،اسرائيل

  

 :يک توضيح

 ۀمثابه امروز سوريه ب. کمونيستھا بايد سرسختانه از دولت و ملت سوريه در برابر تجاوز امپرياليستی حمايت کنند

 اين ،بيش از چھل دولت و دھھا ھزار تروريست از سراسر جھان به سوريه آورده شده تا. استستالينگراد خاورميانه 

مريکا کنند و تھاجمات بعدی خود را عليه ملل محروم ارا تبديل به پايگاه اسرائيل و  کشور مستقل را لت و پار و آن

 .منطقه سازماندھی کنند

 ،»دمکراتيک« افغانستان از انگلستان «: گفت١٩٢٠ سال  در،باشد لنين بزرگ که اينروزھا سالروز تولدش می

ياليستی و برای ر اما انگلستان کشوری امپ،کنند  زيرا افغانھا برای آزادی سرزمين خود مبارزه می،دمکراتيک تر است

 ».غارت افغانستان لشکر کشی کرده است

خاطر برقراری ه جمھوری اسالمی و يا بکمونيستھای ايران نبايد برای مبارزه با رژيم ارتجاعی و قرون وسطائی 

آنان ھمدستان . دامن اتحاديه ھای کارگری مافوق زرد کشورھای اروپائی شونده  دست ب،عدالت اجتماعی و سوسياليسم

کنند و  کشتار و غارت آنان زندگی می ھستند و از قبل.… افغانستان و، سوريه،بورژوازی خود برای کشتار ملت مالی

ھمين جھت درمانده ه کمونيستھای ايران در سياستھای خود دچار گفتمان ليبرالی بورژوازی ھستنذد و ب. خفقان گرفته اند

 .اند

 »اخبار شرق جديد«: برگرفته از سايت

 

 ٢٠١٣پريل ا٢۵ احمد مزارعی
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   اشتراک–آمادور : تايپ و ويرايش

  :يادداشتھا

 :يادداشت فرستنده*

 با سپاس از رفيق مزارعی

 چنين احتماالً . نظر می رسده توضيح پايان متن از ديدگاه من بسيار مناسب حال و روزگار جنبش کمونيستی ايران ب

 بی اعتباری گرايشات انحرافی کمونيستی ست عمالً  و سوريه می تواناوقايعی در سطح بين المللی مانند جنگ در ليبي

ولی متأسفانه داليلی در کار . برخی ايرانی ھا را به ويژه در پيوندشان با گفتمان ليبراليسم آنگلوساکسون روشن سازد

 برای به اصطالح -نظر می رسد که در کوتاه مدت و در فقدان واقعه ای فوق العاده در اين وضعيت ه ست که بعيد با

نسل بعدی کمونيستھای . ولی مبارزه به يمن تالش ھای افرادی مثل شما ادامه دارد.  تحولی ايجاد شود-کمونيستھا 

انچه امروز به عنوان کمونيسم ايرانی می شناسيم تنھا در دفتر تاريخ تجربيات . ايرانی شانس بيشتری خواھند داشت

 يک -زندگی  يعنی زيرا کمونيسم به يک عبارت کلی من مطمئن ھستم،.  خواھد شدفشکست خوردۀ کمونيسم آرشي

يک ميليمتر ھمگامی با ليبراليسم آنگلوساکسون و از سوی ديگر ستراتژی برای زندگی و تضمين آن برای بشريت 

  . يعنی تضمين مرگ برای بشريت و تخريب جھان

  ارادتمند

  حميد محوی

 حاکميت اخوان و وضعيت شھر کابل منحصر به فرد –  مسجد قبل از قدرت گيری نمايندگان خدا برروی زمين- **[

  ]نيست

 


