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ای کاااه در بمبااااران بچاااه  ااان  ساااا ه« عماااران» ناز زیااار روار بیااارون کراااید ،باااار دیبااار باااا انتراااار   ااااویر

در ساااح   اشکااه ساااش ه شااته جپااد بااه  راات ا تاااده « ریاا ن»همچااون  ،بااود زخماای شاادهشاا ر حلاار سااوریه 

قلااار انپاااان  باااه راه انداختاااه اسااات را در شااابکه هاااای اجتمااااعی شاااوجی از خرااا  و اعتااارا   ،دریاااا  یااادا شاااد

باااار دیبااار   اااویری  ایاااص   ااااویر  شااای شاااود شااارشبیصوجااادان انپاااان شنقلااار و  ایاااص   ااااویرباااا دیااادن 

بربریتااای کاااه کااا   قاااادر باااه  و ااای    ارائاااه شیدهاااد را کاااه در ساااوریه در جریاااان اسااات واقعااای از بربریتااای

هاااا اری ای، نا ااااا  ، حماااا   هااااوایی، بمرهااااای برااااکهبمرجناااا ،  سااااوریه یعناااای رن نیپاااات  زناااادهی در

در یاااک کااا   ج ااان  واقعااای و زشینااای کاااه انپاااان از و انتحااااری، قتااا  عاااا  وحرااایانه، هرسااانبی، دربااادری 

 بیان رن عاجز است 

در بااااااری شااااارایط « ساااااکو  ج اااااانی»بیراااااتر حاااااوش  ،شااااابکه هاااااای اجتمااااااعیبخ اااااو  در اعتراضاااااا  

سااوا ی کااه بااه  هااص هاار انپااانی خاااور شاای کنااد، ایااص اساات کااه، جناا  سااوریه بااوده اساات  بخااا ر  ،سااوریه

ساااکو  کااارده اساااته یاااا اینکاااه خاااود هانبپاااترهای بااازر  و  رابااااه باااا ساااوریهدر ریاااا واقعاااا جاشعاااه ج اااانی 

و  اااداو  ایاااص بربریااات نیاااز  کوچاااک بخاااا ر شناااا ی اش ریا یپاااتی شاااان عاشااا  و شپااابر ایاااص بربریااات باااوده اناااد

و یااا  ااا ش در راساااتای « عملیاااا  براار دوساااتانه»از   هاار شوقااای هااا   ز  شااد در راسااتای شناااا ی شااان اسااات

ایااااص راسااااتا سااااخنبوی وزار  خارجااااه رشریکااااا از ه تبوهااااای  در اااالآ و ر اااا  بااااس داد سااااخص داده انااااد  

)وزیااار خارجاااه رشریکاااای باااا سااارهخی  وروو )وزیااار خارجاااه روسااایهی بااارای برقاااراری   رااارده جاااان کاااری

شیاااان شپاااکو و واشااانبتص در  ئیهاااا  بااار  باااا ایاااص ار اااار ن ااار رایزنیباااس در حلااار را اعااا   کاااردر  

عملیاااا  کاااه قاااب  اعااا   کااارده باااود  نیاااز جریاااان اسااات  اااا ر ااا  باااس را در حلااار  ااااشیص کناااد  ا بتاااه روسااایه

ر ااااز کااارده از حلااار هپاااترده برااار دوساااتانه ای بااارای ایاااااد شپااایرهای اشاااص بااارای خااارو   یااار ن اشیاااان 

رساااندو خاااود ایاااص شپاااخله باااه بااارای ر ااا  باااس در ساااوریه، قااارار اسااات رشریکاااا و روسااایه باااه  وا اااا ب اسااات 

 سادهی بیان حقیقت چرائی  داو  ایص بربریت در سوریه است 

)از رنارشیپاات ا هر تاااه  ااا جریااان شوسااو  باااه  باار خاا و عااواش ریبی هااای جناح اااای راساات و چاا  ساارشایه

ساااوریه باااه شیااادان جنااا  هانبپاااترها و در ساااوریه انق بااای در جریاااان نیپااات بلکاااه  ،کمونیپااا  کاااارهریی

ب رن اااا از یکااادیبر  بااادی  شاااده اسااات  چنااادیص سااااش اسااات کاااه کرکپااا ا بااارای دریااادن  شاااه ای   ااا یه حپاااا

جناا  جب ااه کخیاا  اش ریا یپااتی اساات بااه جناا  کخیاا  خااود اداشااه شیدهنااد  ایااص جناا ، « سااوریه» حاات نااا  

ایاااران -روسااایه-ساااوریه ایاااص جب اااه  رکیاااه و اقماااار رن اااا و در ساااوی دیبااار-عربپاااتان-کاااه یکپاااوی رن رشریکاااا

 شی باشد   ین ااو اقمار 

حلااار زشاااانی بزرهتاااریص شااا ر ساااوریه و یاااک کااا ن شااا ر چناااد شیلیاااونی و قلااار اقت اااادی ساااوریه باااود  باااه 

در رن « اسااایر» ن اااا چناااد  اااد هااازار  یرن ااااشی ب اااور   ،هانبپاااترهای ریاااز و درشااات شیمنااات جنااا 

  ایاااص شااا ر در کاااه شاااک  اردوهااااه ن ااااشی  حااات شحا اااره را بخاااود هر تاااه اسااات شااا ر زنااادهی شااای کنناااد

عربپاااتان و جاااانوران اسااا شی -ساااا  ای ه شاااته ا لااار در کنتااارش شخا  اااان حکوشااات  حااات حمایااات رشریکاااا

کاااه در شناقاااه  حااات شحا اااره در شااارایط ج نمااای بپااار شیبرناااد، در « اسااایری»چناااد  اااد هااازار  باااوده اسااات 

ه تااه هااای ه شااته بااد ی  شااد  هاار تص درهیااری هااا اشکااان دریا اات هیچبونااه کمااک را نداشااته انااد  بااه د یاا  

هااااای انپااااان ا در شعاااار  خااااار اباااات  بااااه بیماری شخروباااات  حاااات شحا ااااره، بااااود رب و باااار  در ایااااصن

  شت او  هپتند 
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جنباای باار علیااه  بقااه کااارهر بااوده اساات  ایااص جناا  نااه  ن ااا  ،شااا اعاا   کاارده ایاا ، جناا  جانیااان در سااوریه

ش خواسااات ای شااانی شااد  اااا  بقااه کااارهر ساااوریه، بخ ااو  شتمرکااز در حلااار، شبااارزه شپااتق  خاااود را حااو

 بقاااا ی خاااود و در راساااتای شناااا ی  بقاااا ی باااه  ااای  ببااارد و باااه شباااارزه  بقاااا ی داشاااص بزناااد بلکاااه  بقاااه 

کاااارهر را بلحاااار  یزیکااای نیپااات و ناااابود کااارد  رن  عاااداد هااا  کاااه شو اااا باااه کاااو  اجبااااری شااادند، دیبااار 

ر   بقااااا ی شوقعیاااات  بقااااا ی سااااابا را ندارنااااد، دیباااار شوقعیاااات کاااااری ندارنااااد  قاااادر  کااااارهران در قااااد

رناااان، در قااادر  رناااان در اخااا ش در چرخاااه انباشااات سااارشایه،  اااداو  و  رااادید شباااارزه  بقاااا ی  و در ن ایااات 

در باااه چاااا   کرااایدن ن اااا  سااارشایه داری اسااات  کاااارهری کاااه از شوقعیااات  بقاااا ی خاااود بیااارون ا تااااده، 

 رواره شده، دربدر شده، دیبر رن قدر  را ندارد  

ه داری در حااااش انحااااا  شااای باشاااد کاااه بخاااا ر رشااااده نباااودن شااارایط ایاااص جنااا  شح اااوش بحاااران سااارشای

در ع ااار اش ریا یپااا ، سااارشایه بااارای  بااارای جنااا  ج اااانی، شاااک  جنب اااای شناقاااه ای بخاااود شااای هیااارد 

از ساار ا  ااای ن ااا   ااوح  حاا  بحااران خااود ن ایتااا بااه راه حاا  ن ااائی خااود یعناای جناا  شتوساا  شاای شااود  

رد  شاداشیکاااه ساارشایه داری بااه عماار ننبااایص خااود اداشااه شیدهاااد، ساارشایه داری خااون، کخا اات و  ااااص شاای بااا

ساااارشایه داری شنرااااا  ماااااشی باااادبختی هااااا و  .انپااااان ا در چ ااااار هوشااااه ایااااص کااااره خاااااکی رواره خواهنااااد شااااد

 شرقا  نه  ن ا برای  بقه کارهر، بلکه برای ک  برر  است 

ی ریااااز و درشاااات در جناااا  هانبپااااترها« انقاااا ب سااااوریه»  حاااات عنااااوان یئباااارخ و عااااوا   ریباااای هااااا

ریراااااه در هندیااااادهی ن اااااا  سااااارشایه داری دارد   بقاااااه  ، در راساااااتای شناااااا ی اش ریا یپاااااتی رن اااااا وساااااوریه

کااااارهر در ساااااآ ج ااااانی و در  قاااادان دخا اااات  بقااااه کااااارهر سااااوریه، وری ااااه بزرهاااای باااار دوش دارد  بااااه 

ن اااا  کخیااا   ، باااه جاااای  مکااایص باااه، بااااای  اااداو  بربریاااتجاااای هوشااات د   اااوج شااادن در جنااا  هانبپاااترها

بایاااااد در راسااااتای  حقاااااا انقااااا ب کمونیپااااتی بااااارای  ایاااااان دادن بااااه نکبااااات سااااارشایه داری  ساااارشایه داری
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