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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

  

  یريش. م. ا: ري و تفسبرگردان

  ٢٠١١ جون ٠٣

  

  ل،يدولت اسرائ

   کندی به قتل مدي را تھدهي جمھور سورسي بشار اسد رئ
  

 ني برافروختن آتش جنگ بی براکه یار اسد را در صورت  بشه،ي جمھور سورسي کرد رئدي تھدلي اسرائدولت

 باشند، ی نمکيپلوماتي روابط دی دو کشور داراني انکهيبا توجه به ا.  تالش کند، خواھد کشتانهي خاورمیکشورھا

  .دي گردمي تقدهي ترکی واسطه ھاقي از طرري نخست وززيدآمينامه تھد

 هي ارتش سوردي بر تحرکات شدري ارتش دایطالعات جاسوسا) The Jerusalem Post( پست مي اورشلنوشتهه ب

 لي دلل،ي با اسرائی به مناطق مرزهي ارتش سور»ني به زمنيزم «ی از جمله نقل و انتقال موشکھا،ی مرزیدر نواح

  . بوده استلي خشن دولت اسرائیري موضعگنيا

 درآورده و یبه حالت آماده باش جنگ مستقر در شمال کشور را ی نظامی، واحدھا»تزاھال «لي اسرائی دفاعارتش

  . کنندی می اظھار نگرانليخصوص از ربودن اتباع اسرائه  به،ي ارتش سورکاتي از تحرانينظام

 تواند به جنگ ی خود، می از مسائل داخلی جھانۀ منحرف ساختن اذھان جامعی براهي که سورد،ي گوی ممياورشل

 در انتظار یرنظامي ارتش با معترضان غیگانھايروزمره  برخورد هي سوری از شھرھایکسريدر .  آوردیرو

  . شوندی کارزار روزانه دھھا نفر کشته منيدر اثر ا.  دارداني جرر،ييتغ

 از یراندازي تۀجي گزارش داد که در نتهي سورونيزي تلو٢٠١١ سال جون است که در آغاز ماه یادآوري به الزم

دمشق اعالم کرد که تظاھرات . دندي نفر مجروح گرد٣٢۵  نفر کشته و٢٠ در مرز دو کشور، لي اسرائیسو

  . شدی برگزار می در مناطق مرز١٩٦٧مناسبت سالگرد جنگ شش روزه سال ه  بیاعتراض

 حافظ صلح یروھاي و نهي ارتش سوری باندهي با عبور از پست د،یني و فلسطی مرکب از اتباع سورمعترضان

 لي اسرائانيدر پاسخ، نظام.  شده و آنھا را سنگ باران کردندکيد نزیليسازمان ملل متحد، به سربازان اسرائ

  .معترضان را به گلوله بستند
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  : مترجمريتفس 

 از نظر ،ی شھرت خود به درندگرغم ی علگري دی پلنگ، ببر و برخر،ي مثل شی وحوش، جانوران درنده ااني ماز

 مبارزان و قھرمانان ی شوند و حتی شمرده مهدي صفات پسندگريانسانھا سمبل قدرت، نجابت، جسارت، شھامت و د

 دي دانیم.  ھستندی قاعده مستثنني گرگھا، از اله از جانوران درنده، از جمگري دی برخی کنند ولی مهيرا به آنھا تشب

  چرا؟

 : کهبي ترتنيبه ا.  درندگان تفاوت دارندگري خود، با دیعي طبۀزي خصلت و غری به اقتضاء گرگھا، بنانکهي ایبرا

 در ی است، حتري که ھنوز سی برد و تا زمانی به طعمه خود حمله می فقط ھنگام احساس گرسنگر،يمثال اگر ش

 ۀ برند و در وھلیوقت به گله ھا حمله م  و ناوقتعکس، ه اما گرگھا ب.  به کار آنھا نداردی کاربا،يکنار آھوان ز

ه  را بیشتري ھر چه بی کنند طعمه ھای مید، سع کردن شکم باشنريفکر شکار طعمه و سه  بنکهي از اشياول، پ

 و دهي از ھم دری که طعمه ھادي امني بدديشا.  و اگر ھار ھم باشند، از ھم بدرانند و بکشندی طوفانیخصوص در ھوا

  . سھم آنھا خواھند بودالھر حه کشته شده ب

تواند ما را در شناخت  ی موضوع مني گرگھا از آن جھت به خاطرم آمد که ااتي به خصلت و خصوصاشاره

  . رساندیاري ست،ي شباھت به گرگھا نی که چندان ھم بی جھانسميالي امپری عملکردھاحي و توضاتيخصوص

 ،ی اقتصاد-ی مال،ی نظام-یاسي سی و گسترش روزافزون بحرانھاقي تعمطي که درشراستيري دی جھانسمياليامپر

 یماري که بی، درست مثل گرگ)ی و طوفانی بارانیر ھواد (ی دارهي سرمایرانساني نظام غی فرھنگ- کيدئولوژيا

 تا اي نھان و آشکار که از شرق آس،یئر و نامیئعود کرده باشد، در دھھا جنگ مر)  آنیستيخصلت فاش( آن یھار

 نکهي است و بدون اريراه انداخته، درگه  و اروپا بی تا قفقاز شمالی و جنوبني التیکايمرا از قا،يفرا و انهيخاورم

 یم) شتري طعمه بدنيدر (شتري شروع جنگ بی برای سازنهي زمی برساند، باز ھم در پاني از آنھا را به پایکي یتح

 منافع ني تأمی برایگاھيھر حال پاه  شده و آشوب زده در جنگ، براني وی که کشورھادي امنيدالبته ب. باشد

  .  آنھا خواھند بودۀغارتگران

 یمنظور آماده سازه  را بی تازه ای ھر بار گفتمان جعل،ی دروغپراکنمي عظیا ھار، با کمک رسانه ھسمياليامپر

 مقابله با ی براسميالي امپری سبب، شناخت متدھا و راھکارھانيبه ھم.  دھدی کند و رواج می مغي جنگھا تبلۀنيزم

  .د رویشمار مه  مھم بفهي وظکي امر الزم و کي آن، یھايجنگ افروز

 رو چي به ھزي نی جھانسميالي عناصر و عوامل امپرني تری و ارتجاعني سرسپرده ترین، حت آگاه جھاتي تنھا بشرنه

، اخبار »نامطلوب «ی در کشورھا»یدمکراس«، »حقوق بشر «تي عدم رعاراموني پسميالي توانند اتھامات امپرینم

 راموني پیپراکن دروغورک،يوي و ننگتنياش و٢٠٠١مبر سال  سپت١١ حوادث مرموز راموني پیو اطالعات جعل

 ،یوگسالوي اساس آنھا از جمله کشورھا ه را که ب»سميترور« عراق و گسترش ی کشتار جمعیخطر سالحھا

  . ندي انکار نمااي غرقه شدند، کتمان و شيخون مردم خوه  و براني وگري دیاريافغانستان، عراق و بس

و انجام ) گري دیاري کامبوج و بستنام،ي، وياور کن،ي ھندوچیجنگھا( توسعه طلبانه ی جنگھاش،ي تا دو دھه پاگر

 کردي رونيمھمتر) گري و موارد متعدد یلي ش،ی اندونزران،ي ایاز جمله، کودتاھا (ی ضدملني خونیکودتاھا

 سرنوشت نيي حق تعمي به حررانهي شرجاوز مختلف و تی کشورھاۀ آزادانی ممانعت از رشد و ترقی براسمياليامپر

انقالبات  «ی راه اندازکردھا،ي در فرم و شکل روريي تغی با کمر،ي سال اخستي بی شد، طیخلقھا محسوب م

 را در صدر برنامه »ی خواھیدمکراس«و » حقوق بشر« پوشش ري زیستي مسلح تروری گروھھالي تشک،»یرنگ

  . خود قرار داده استۀ جنگ افروزانیھا
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 آن، ۀي تھی بود که معموال برا»ی رنگیانقالبھا« در فهي وظني مھمتررگذاريثاشدت ته  بیغاتي خوراک تبلديتول

محض ه  دادند و بی تظاھرات حرکت مشيشاپي را در پدپوشيخصوص دختران سفه  نوجوان و جوان، بیگروه ھا«

 و »یحقوق بشر «یسازمانھا اي لومپن و آشوبگر متشکل در انجمن ی گروھھاس،يلو پی شدن به دسته ھاکينزد

 ی شد، به روی مهي تھیسرخرنگ ھمراه خود را که از قبل با ھدف مشخص عاتي ما،»ی خواھیدموکراس«

و درست در ).  قلمني نوشته ھم،»یانقالب سبز در مولداو «یقيبر گرفته از مقاله تحق (»دندي پاشیتظاھرکنندگان م

) تواناي احتماال خون حاي سرخرنگ عيھمان ما(  خون ۀدخصوص دختران ھنگام مشاھه  واکنش ب،یتي وضعنيچن

 رسانه ی ھمان خوراک الزم براقاَ ي واکنشھا، دقني ای بعدیصحنه ھا.  توان تصور کردی لباس شان را میدر رو

  .  بودندی دروغپراکنیھا

 آب ی را روی رسانه ا- یستي ترور- ی نظامسميالي امپرفي کثکي تاکتني اۀ پتی آگاه بشریروھاي که نی زماناما

 یمھاي رژهي علیئ اعتراضات توده انيدر جر:  کهی معننيبد.  آوردی روی تازه تریکھايانداختند، دشمن به تاکت

 ی از سوی جنجالی معترضان و قتلھاور ترۀويحاکم، با ھدف دخالت گستاخانه تر در امور کشور ھدف، ش

آقاسلطان در  باره، ترور ندا نيدر ا. دي بدنام برگزیمھاي بدنام تر ساختن رژی دست پرورده خود را برایستھايترور

 در سال ی جمھوراستي رۀ دورني انتخابات دھمجي به نتای تھران و دور از تجمعات اعتراضی فرعاباني خکي

 ادي بنیشنھادي راھکار پستي مدعا، کافني اثبات ایبرا.  نشان داداني نمونه عرکيعنوان ه  توان بی را م١٣٨٨

 نيترجمه ھم (»ران؟ي ایسوه کدام راه ب «یليقاله تحلدر م»  واسطه و پناھگاهافتني« مندرج در بخش نگسيبروک

 در کايمرا ی مالتي تحت حمایستي تروری کردن گروھھای مختلف مخفیمتدھا«:  کندی محيرا که تصر) قلم

 راني از ااتي و خارج کردن آنھا پس از عملراني اعزام آنھا به ان،ي را و ھمچنکايمرا اشغال ارتش ري زیکشورھا

 و خروج راني با شروع اعتراضات به اینام آرش حجازه  بی ورود ھمزمان شخصۀلأ، با مس»د کنی محيرا تشر

 مصاحبه ھمان ن،ي رفت و ھمچنی به کمک وندا خوردن ريمحض ته  که ظاھرا براني روز بعد از قتل ندا از ایو

  )١(. مي را، کنار ھم بگذاری سی بی بونيزيروز او با تلو

 ء مسلحانه را ابتدای شورشھای متد راه اندازی جھانسميالي اغواگرانه، امپریاھکارھا رني ایئ از افشاء و رسواپس

 یئرسوا.  کردلي مختلف تبدی دخالت و تجاوز به کشورھای برای به راھکار اصله،ي و سپس در سورايبيدر ل

 یروھاي و نتھايخص شۀ روشنگرانیتھاي فعالو یاريشو در اثر ھزي نی جھانسميالي امپرثي راھکار خبني اۀمفتضحان

  .دي گردري زود مسیلي خی جامعه بشریمترق

 در تظاھرات مسالمت ی معترضان سورني و ھمچنی نظامس،يلو پ،یتي امنیروھاي از آشکار شدن قتل و کشتار نپس

 تازه ی راه ھایجو و  در جستسميالي فکر امپری اتاقھاراندازان،ي و تک تیستي مسلح تروریدست گروھھاه  بزيآم

 - ی متحد سنتني اه،ي از دولت ترکد کردنی کشور، ابتدا سعني و تھاجم به اهي بر ھم زدن اوضاع سوریراتر ب

 ھم در هي که ترکداستيناگفته پ. رنديعنوان محلل کمک بگه  ب،ی جھانی دارهي جناح سرماني تری ارتجاعیخيتار

 اتحاد و ني وارد جنگ شد و اتي بشرهي علیلمان نازا دوم در کنار ی اول و ھم در جنگ جھانیجنگ جھان

  .  ادامه داردی اشکال مختلفه و بعي ھنوز ھم در ابعاد وس،یھمکار

 یواسطه گروھھاه  بهي مسلحانه در سوری که آتش اغتشاشات و شورشھات،ي واقعني روشن ساختن ایبرا

 خالف هي سوریھايناآرام کند که ی متي نکته کفاني، فقط اشاره به اشعله ورتر گرديد از خارج ی اعزامیستيترور

 ل،ي با اردن، اسرائکشور ني ھمجوار ای مرزی شود، از شھرھای شروع متختي کشورھا که معموال از پاگريد

به »  کردستانمياقل «یبرکت حکومت عروسکه  کردستان عراق که بۀخصوص از جانب منطقه  و لبنان، بهيترک
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 از چھل مرکز آموزش شي بستھايوني شده و صھليد تبیلي اسرائیستي ترورمي مفلوک و جوالنگاه رژوليت

  .گرفت کرده اند، باال ري در آن دای و جاسوسیستي ترور-یخرابکار

 سازمان تياصطالح امنه  بی از شوراهي اخذ مجوز تھاجم به سوری براسميالي امپری شکست ھمه تالشھادنباله ب

 یاز برگزار (هيدامات مزورانه دولت مزدور ترک تمام اقی ناکامنيو ھمچن) سميالي امپریاسب تروا(ملل متحد 

 ندهي نمایعني وود،ي ھالۀشي ھنرپی جولناينجل گرفته تا دعوت از آهي سورۀ سرسپردونيسي اوپوزی برا»ايآنتال«اجالس 

 کشور به ني ادي تھدني و ھمچنهي در ترکی سوراني خشونت و فحشاء به اردوگاه فرار،یراني کشتار، وجيمرکز ترو

 نوبت نکي کشور، اني استي حزب کمونژهيوه  به،ي سورمي رژخواهي ترقونيسيز اوپوتيدر اثر فعال) ینظاممداخله 

 منطقه را در آتش جنگ ،ی و پخش اخبار و اطالعات جعلی است که با جّوسازدهي رسليبه دولت نژادپرست اسرائ

  . بسوزاند

 یدي و جدعي گردد، موضوع بدی بر ملي اسرائديپارتا آمي رژی به ترور و قتل بشار اسد از سودي تھدۀلأ به مسآنچه

 یستي تروری گروھھالي که با تشکردي گی آن سرچشمه میستي ترورتياز ماھ  موضوع اساساَ نيا. ستين

در سال »  بالفورهيانيب« موسوم به هيانيدنبال صدور به  بني فلسطی در اراضگري دیاري ھاگانا و بسیستيونيصھ

 یمي ھمان رژ،یستي ترورمي رژنيا.  شودیروزمره مرتکب ترور و کشتار و قتل عام مطور ه  تا کنون، ب١٩١٧

 پاسخ زي جنون آمی شان را با باران گلوله و بمبارانھاھني جوانان معترض به اشغال میپراکن است که جواب سنگ

  . دي گویم

 و روشن تکرار حيطور صره  بزي نجاني کرده ام و در ادي تأکی نظر حقوقني البته، من ھمواره بر الياسرائۀ  باردر

صرفنظر از درجه ( کشورکيعنوان ه  بیني تنھا سرزم،ی المللني بۀ شدرفتهي و مقررات پذنيمطابق مواز:  کنمیم

 ی المللني بۀ شدی شناخته شده و عالمتگذاریا مرزھی شود که دارای شناخته متيرسمه ب)  آنی وابستگاياستقالل 

عنوان ه  توان فقط بی باشد، آن را می میئ هي مشخصه پاني فاقد الي که اسرائتي واقعنيبا عطف توجه به ا. باشد

 و ی المللني بسميوني صھی مقر فرماندھن،ي در جھان و ھمچنی جھانسميالي امپریستي ترور- ی نظامگاهي پانيبزرگتر

ندرت ه  بی متعصب و حتیدھوي نفر ونيلي چند مع،ي و تطمبي شناخت که با فرتيرسمه مثابه مکمل آن به  بتيبھا

  . خود به اسارت گرفته استدي کرده و در زندان مطامع پلی مختلف جھان در آنجا جمع آوریمؤمن را از کشورھا

 به قتل دي تھدني جھان اخواهي صلحجو و آزادیتھاي و شخصروھاي است که نی امر قطعکي ني انھا،ي اۀ وجود ھمبا

 تازه در منطقه، با ی جنگ افروزی برایستيالي ارتجاع امپرۀثاني خبی تالشھانيمثابه آخره  بزي را ن»ليدولت اسرائ«

  .  افشاء و رسوا خواھند کردتيقاطع

  ١٣٩٠ ماه ري تدھم

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/ ٥٩٤٤٩/  

www.eb١٣٨٤.wordpress.com 

:يادداشت  

افشای سياست ھای تجاوزکارانه و جنايتکارانۀ امپرياليسم و صھيونيزم، نبايد بدان معنا تعبير گردد که گويا  –) ١(

 جناياتی که رژيم واليت فقيه طی .دست رژيم واليت فقيه تا مرفق به خون خلق ايران و خلقھای منطقه آغشته نيست

 که بتوان خون افرادی از سنخ ندا و ساير دوران حيات ننگين خود مرتکب شده است، سنگين تر از آن است

  .قربنانيان استبداد مذھبی را از دامن ناپاکش زدود

  AA-AA                                                 اداره پورتال


