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 Reports گزارشھا

  
 شبکۀ بين المللی

  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ اکتوبر ٠١

  

 يک گزارش قديمی ولی ناشناخته و تازه
 حزب هللا يک سالح کشتار جمعی جديد: سوريه 

 ده استعليه شورشيان کشف کر
   

 

اگر به اين تکيه کالم اضافه کنيم که مزدور مسلح تنھا به پول . »پول بو ندارد « : ضرب المثلی ھست که می گويد  

 .نظر می رسد که در اين رابطه چيزی ھست که می توان سوريه را با آن نجات داده ب ست، وفادار ا

به گزارش . حزب هللا به اين موضوع فکر کرده است، و شايد ارتش عرب سوريه نيز به ھمين موضوع فکر کرده باشد

گ افزار خريداری کرده  از شورشيان جنجوننبش حسن نصرهللا طی ماه ج و منابع حزب هللا، Syria Truthسايت 

 ٢٩ی جو راکت انداز آر پی ) Konkurs )AT5 ٥در حال حاضر تنھا صحبت از ضد تانک کنکورس ای تی . است

  .ر را در بر می گيردالآخرين معامله مبلغ ناچيز يک ميليون . است

با .  قابل توجھی می باشدولی اين خريد ھا دارای اھميت. روشن است که حزب هللا به چنين جنگ افزارھائی نياز ندارد

توجه به ضرب المثلی که در آغاز اين نوشته مطرح کرديم، ھر تقاضای خريد می تواند گله ای از فروشندگان را که در 

خاطر آن به سوريه آمده بودند، يعنی ه خود جلب خواھد کرد، يعنی کاری که به آن راھی برای پول درآوردن می بينند ب

ندازند و می توانيم مطمئن باشيم که اغلب فروشندگان به رؤسا و يا مردان خطر بيه  جانشان را بکه پول در آوردن بی آن

باز خريد جنگ افزارھا موجب کند شدن . کليدی شبکه ھای حمل و نقل جنگ افزار ھای سعودی و ناتو تعلق دارند

خود محروم خواھد کرد زيرا که به سوی سواحل رسيدن آنھا به مقصد اصلی می شود و شورش را از سر سران 
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که به اختالفات داخلی و  ديگری به پرواز در می آيند و سرمايه گذاران را در تالش ھايشان نااميد می سازد، بی آن

به شکلی که می گويند، تماماً نفع است، حتی اگر . ھرج و مرجی که در درون شورشيان دامن می زند اشاره کنيم

  .ی ھمچنان فروشندگان جنگ افزار ھستندبرندگان اصل

در ھر . اين روش نوين در ھنر جنگ ھنوز در مدارس جنگ تدريس نشده ولی آيندۀ درخشانی برای آن قابل تصور است

اگر مزدوران مسلح به وسيلۀ پول ايجاد شده اند، می توان به ھمين وسيله از «: صورت يک موضوع کامالً روشن است 

البته .  بوی پول را احساس می کند، به شکل شگفت آوری، مزدور مسلح قوياً » بو ندارداگر پول. بين برود

  .انگلوساکسون ھا اين قاعده را پيش از ھمه کشف کرده بودند

در ھر . بايد حزب هللا را بيش از پيش در کشف و کاربست اين سالح کشتار جمعی عليه شورشيان سوريه تشويق کنيم

حزب هللا امکانات مالی کافی .  خواھد داشت و به ويژه جان انسان ھا نيز حفاظت خواھد شدصورت ھزينۀ کمتری در بر

برای چنين کارھائی در اختيار دارند و يا متحدان ثروتمندی دارند که آنھا می توانند چنين ھزينه ھائی را به راحتی به 

  .عھده بگيرند
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Réseau International 

http://reseauinternational.net/syrie-le-hezbollah-a-trouve-larme-de-destruction-massive-anti-

rebelles/#comments 
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