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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

  

   سدوفیتريميد

  یريش. م. ا: برگردان از

  ٢٠١١ نومبر ٢۵

  

   ناتودينقش جد
  

 ارتش »یفرارسربازان « از ري غیگري اوقات اخبار دشتري بهي سورۀ غرب در باری خبری آژانسھای گزارشھادر

 در اطراف هي سورئی ھوایروي به دفتر اطالعات ن»انيفرار «ني نومبر، ا١۶ نطور،يا.  خوردیچشم نمه  بهيسور

 را به قتل ی ده نظامنيراه انداخته، چنده  بگاه درعا کشتاریھمزمان با آن، آنھا در اردوگاه نظام. دمشق حمله کردند

 نفر از سربازان ٣۴ نفر، از جمله ٧١ زي نومبر ن١۴ ی ھای ناآراماني در جر،ی خبریگزارش آژانسھاه ب. رساندند

  .کشته شدند»  از ارتشانيفرار «نيدست ھمه ارتش، باز ھم ب

 »هيارتش آزاد سور«نام ه  آنھا را ب،»انيفرار «ۀ تودشيداي پحي توضی در تالش برای خارجی خبری ھارسانه

 »هيارتش آزاد سور «که یدر حال: دي آی مشي پی سؤالني چنکي نجاياما، در ا.  کنندی میمعرف (*) هيمستقر در ترک

 باشد، پس ی نفر م١٠٠ شود، متشکل از ی پا به عرصه وجود گذاشت و ھمانطور که در خبرھا گفته مشي پیچند

   را کشته اند؟ی از ھزار سرباز ارتش دولتشي از بھار گذشته تا کنون بیچه کسان

 ۀ کرده و مھمتر از ھمني خود را تأمیھايازمندي نگري اطالعات و د،ی جنگزاتيھ از کجا مھمات، تجاني فرارنيا

 باشند که بتوانند ھمه روزه با ارتش دي کنند؟ آنھا چند نفر بای ھمآھنگ می کشوراسي خود را در مقاتيآنھا، عمل

   بجنگند؟یمنظم دولت

 ستي تروریادي شمار زیبرا» پوشش «کي فقط »هيارتش آزاد سور «ی مسمای واضح و روشن است که نام بکامال

 متشکل در یستھاي تعداد ترورهيدولت سور.  کنندی متي غرب فعالی جاسوسی آژانسھای باشد که تحت فرماندھیم

 که از گوشه یشمار کسان.  کندی مم ھزار نفر، اعال٢ کنند، ی حمله می دولتیروھاي ضربت را که به نیگروھھا

 و ابد،ي ی مشي مرتب افزاهيتعداد کشته ھا در سور.  استادي زرند،ي گی قرار مراندازاني تۀ خلوت ھدف گلولیھا

 انيالبته ھدف جنگجو.  شوندی گروھھا کشته منيدست ھمه  ب،ی و ھم شھروندان عادی ھم نظامان،ي قربانتياکثر

 در یان نظام حمله به پادگۀجي نومبر در نت١۶ تدپرس،يگزارش آسوشه مثال، ب. ستيفقط کشتار ساده سربازان ن

 یروھاي پادگان نیکي واقع در نزدی نفر از ساکنان روستا٢٣ «،ی دولتیروھايمنطقه درعا، عالوه بر سربازان ن
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 گفته ،»ی حقوق بشریگروھھا« با استناد به تدپرسي آژانس آسوشريدر تفس. » شدنداني خشم جنگجوی قربان،یدولت

 ناگھان یري درگاني داشتند، در جرزي رفتار مسالمت آم از آنشي شود که سربازان مستقر در پادگان که پیم

 خواند و ھر کارشناس ی با ھم نمچوجهيھه  بري تفسنياول و آخر ا.  را کشتندکي نزدی شده، ساکنان روستایعصبان

ه آنھا ب.  کنندی عمل مايبي لیستھاي درست مثل تروهير سوانيجنگجو. ستي کار، کار کني داند که ای میغرضيب

  . بندندی را به رگبار گلوله مميسترش ترس و ھرج و مرج، طرفداران رژمنظور گ

 بشار ميرژ. ابدي خود دست ی تواند به ھدف اصلی ھنوز ھم نمه،ي سوریستھاي ترورحي و تسلیرغم سازماندھه  بناتو

 قي بر تعلین عرب مبهي اتحادميتصم.  خارج را نداردۀکتي شدن در مقابل دمي دارد و قصد تسلنانيخود اطمه اسد ب

 کشنده مي تصمني ا-چرا که اوال.  وادار سازدميل کشور را به تسني مشکل بتواند االت،ي در آن تشکهي سورتيعضو

ه  بکايمرا طرفدار ی عربی سلطه گروه کشورھاري عرب زۀي جھان عرب شاھد آن است که اتحاد- اي و ثانستين

 ی اعتبار می عرب را بهي ھر چند ھشدار دھنده اتحادتماي تصمت،ي واقعنيا.  قرار داردی عربستان سعودیرھبر

 ب،ي ترتنيبد.  ناتو متوقف شدی ماه قبل از آغاز بمبارانھاکي عرب ھم درست هيتحاد در اايبي لتيعضو. سازد

  . خود را نجام دادۀفي عرب وظهياتحاد

.  را به تأمل وادار نکندی تواند کسی نمزي از قدرت نیري کناره گی پادشاه اردن، عبدهللا دوم از بشار اسد براخواست

طور آشکار ه  بی قابل مالحظه ای کمکھالي اسرائی شرقی مرزھاتي حفظ امنی روشن است که اردن در ازااريبس

به .  عالمت سؤال برودري تواند به زی کشور مني اد کمکھا، اقتصانيبدون ا.  کندی مافتي درکايمراو پنھان از 

  .ردي گی دستور منگتني از واشاضي که ملک عبدهللا ھم مثل رستي ندهي سبب، بر ناظران آگاه پوشنيھم

 شواھد نشاندھنده آن ۀھم. ستي نسهي قابل مقاهي قطع صدور برق به سوری براهي ترکدي با تھدنھاي اۀ وجود، ھمني ابا

 با یاکنون فقط رقص مجاز.  گرفته است خودیئ را با توافق ھمکاران ناتومي تصمني اردوغان ابياست که رجب ط

 سرما، ۀ دوردني فرارسۀ برق خاموش خواھد شد، و در آستاندياما فردا کل.  شودی مءاجرا» حقوق بشر«آھنگ 

  .دي برق محروم خواھد گردی از انرژهي از سوریبخش بزرگ

 ی بداري بستيبشار اسد در وضعدولت . دي خواھد گردهي اوضاع و فلج شدن اقتصاد سوریفي کريي اقدام، باعث تغنيا

 ھم یمي وخۀ خواھد شد و احتماال به مرحلتي تقویئ موج اعتراضات توده ،یطي شرانيقرار خواھد گرفت و در چن

 تي جز اعالم وضعیگري دۀني کرد و نه گزاھد خومي به رژی ناقص نه کمکمهي نري تداب،ی صورتنيدر چن. برسد

 بسته است که باز ھم متشکل هيبه سور»  ھایکاله آب« خود را به اعزام دي امزينناتو .  خواھد گذاردیفوق العاده باق

  . خواھد بودی ناتو و متحدان عربیاز واحدھا

 ايبيناتو ھمانطور که در ل.  دخالت کرده و خواھد کردهي سوری در امور داخلیمتي به ھر قی شمالکي آتالنتبلوک

 ،یعني ني وارد شود و اهي سازمان ملل متحد به سورتي امنی شوراۀ قطعنامی کند بر مبنای میعمل کرد، سع

 ري درگی از طرفھایکي و فرمانده یببه مر»  ھایکاله آب« صورت، نيدر ا.  کشورني در ای جنگ داخلنيتضم

 خواھد شد و درست مثل طرابلس، داي پژهي ویروھاي سر و کله نز،ي کننده ننيي تعۀ شوند و در مرحلی مليجنگ تبد

  .ت اسد را مورد حمله خواھند دادمقر دول

 مي که تصمیمي رژهي علی نموده و در جنگ داخلمي کرد، تحکشي آزماايبي خود را که در لدي ناتو نقش جدب،ي ترتنيبد

 نيعنوان ژاندارم به  نقش ناتو بدي در راه تأئگري گام دکي کند و ی آن از قبل گرفته شده، شرکت میبه سرنگون

  . شد برداشته خواھدیالملل
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 اساس ه بدي بازين»  ھایکاله آب «که، نيو آن ا.  مانده استی ناتو باقی مشکل حل نشده براکي وجود، ھنوز ني ابا

 هي آن است که سرنوشت سوریامعنه  ھم بنيو ا.  کشور اعزام شوندني سازمان ملل متحد به اتي امنی شوراۀقطعنام

 بر پکن و ی  جھت، فشار باور نکردنني ھمهب.  زنندی رقم مهي روسوي فدراتی و جمھورني خلق چیرا جمھور

 اسد و ضرورت تکاري جنامي گسترده رژیزھايخونر« مقابله با ۀبھانه  غرب بیرھايآژ. مسکو وارد خواھد شد

  .صدا در خواھند آمده  با تمام قدرت ب»ی المللني بۀمداخل

  ... خواھند زدهي و روسني چی را رھبری جھاناستي سني ھمه حال، حرف آخر و گره گشا در ادر

  

 html.nato-rol-novaja/2011/11/17/news/ru.fondsk.www://http  

www. eb1384.wordpress.com/2011/11/24  

  ١٣٩٠ ]قوس[ آذر٣

  

  

  : مترجمۀافزود

 توجه خوانندگان را به ه،ي ترکی و کنوننيشي پی دولتھای ھمواره ارتجاعیھااستيمنظور درک بھتر سه  ب-(*)

  .  کنمیجلب م» سرد« اول، دوم و ی جھانی کشور در جنگھانيموضع ا

 خود وتريبه حافظه کامپ» ibi-shi@mail.ru« را لي م- ی ای نشانني خواھشمندم ا،ی و ھمراھان گرامدوستان

 .مي نمامي تقدقيطراين جمه ھا و نوشتارھا را از  ترندهيدر نظر دارم در آ. ديبسپار

 

  :يادداشت

 آخر را فقط مردم سوريه خواھند زد ، که آيا بايد به انقياد گردن بگذارند و چون نظر ما در نھايت امر، حرفبه 

و يا ورزيد بکشور شان خيانت و آزادی ملی مشتی خيانت پيشه در افغانستان زير نام تقويت دموکراسی به استقالل 

 .ببندندعکس آن، امپرياليزم و ارتجاع را دارای سرشت مشترک دانسته، به نبرد عليه امپرياليزم وارتجاع کمر 

  .گاھی در دراز مدت به منافع واالی ملی و طبقاتی خود خيانت نورزيده اند  ھيچتاريخ نشان داده است که خلقھا

 AA-AA ادارۀ پورتال


