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 ٢٠١٤ جنوری ٢٦

   

   نمايندگی خواھد کرد؟٢و يچه کسی اپوزيسيون سوريه را در ژن
  

 تشريفاتی جلسۀنظر رسد، با اين وجود ه  می تواند ناھنجار ب٢و ير کنفرانس ژنموضوع نمايندگی اپوزيسيون سوريه د 

ولی بايد توجه داشته باشيم که اين موضوع از وضعيت مرکزی برخوردار . برای بازگشائی در مونترو برگزار شد

ال خود واگذار شده و اتحاديۀ ملی که در برابر دوربين قرار گرفته بود توسط تمام عناصر تشکيل دھنده اش به ح. است

 رسمی تنھا برای پاسخگوئی به دعاوی و خواست عربستان جلسۀحضور اين اتحاديه در . ھيچ نسبتی با سوريه ندارد

  . حذف شود و جايش را به گروه ھای ديگر بسپاردروشن است که اين اتحاديه بايد فوراً . سعودی قابل توجيه بود

  ٢٠١٤ جنوری ٢٤|) سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر

  

   

نمايش بزرگی بود که از شبکه . ھيچ شباھت به گردھمآئی ديپلماتيک نداشتزياد  ٢نو ي تشريفاتی برای بازگشائی ژجلسۀ

 افکار در واقع، ھر يک از سخنرانان بخشی از افکار عمومی، عموماً . ھای تلويزيونی در سراسر جھان پخش شد

 توجھی به نتايج ادامۀ اين  قرار می دادند، بی آن که الزاماً عمومی کشور خودشان و چند ھم پيمان ديگر را مخاطب

عالوه بر اين، مبنی بر اين که واقعه را از زاويۀ روابط عمومی مورد سنجش قرار دھيم يا به . رويکرد داشته باشند

  . متفاوتی خواھيم رسيدجوی صلح، به نتايج کامالً  و عنوان تالشی برای جست

ی وقت خيلی طوالنی را به سخنرانی خود اختصاص داد، در حالی که اپوزيسيون خواستار ت نمايندگی سورأظاھرا، ھي

می توانستيم نتيجه . ت نمايندگی اياالت متحده قرار گرفتأشار اسد بود که مورد پشتيبانی ھياستعفای رئيس جمھور ب

  .بگيريم که دمشق می بايستی جايگاه خود را ترک کند و تسليم شود

ً . فتادند چنين چشم انداز گول زننده ای نيانه ھای غربی در دامبا اين وجود رس  اعالم کرد که در حالی که جان کری رسما

دولت موقتی که توسط بشار اسد ھدايت شود قابل تصور نيست، اعضای کابينۀ او در مصاحبۀ مطبوعاتی به روزنامه 

ه بار تر خواھد بود، و در نيويورک تايمز سخنان نگاران اعالم کردند که سوريه بی آن که اسد در رأس آن باشد فاجع

بر اين اساس، ھمه دريافتند که سخنان وزير امور خارجه برای . را به حساب خودشان مطرح کردند) ١(رايان کروکر

  .ءتسکين ھم پيمانان سعودی بوده و نه به عنوان طرحی برای اجرا
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را محکوم دانست و خواستار تمام قدرت شد و اطمينان داد » جنايات رژيم«ت اتحاديۀ ملی به شيوۀ متقاعد کننده ای أھي

گو در  و ولی سخنرانی با شکوه اتحاديۀ ملی قادر به تحمل چند دقيقه بحث و گفت. که به اقليت ھا احترام خواھد گذاشت

 ١١٠٠٠ی که دو روز پيش منتشر شده بود، دولت سوريه را متھم به قتل اتحاديۀ ملی با تکيه به گزارش. اين زمينه نيست

جز ه معرفی کرد، در حالی که اين گزارش چيزی نيست ب» گزارشی مستقل«نفر زير شکنجه دانست، و آن را به عنوان 

ليت ھا را طی اتحاديه ای که اق عالوه بر اين، می توانيم بپرسيم که چگونه ممکن است . چندمين برگۀ تبليغاتی قطر

  جنگ آزار و اذيت می کرده در آينده به ھمين کار مبادرت نورزد؟

گوھا  و اعالم کرد که در اين گفت) قاچاقچی مواد مخدر در گذشته(وقتی نمايش به پايان رسيد، احمد العاصی الجربا 

  .به عھده خواھد داشتت نمايندگی را أد که چه کسی در غيبت او ھدايت ھيشرکت نخواھد کرد، بی آن که مشخص کن

ھمه دريافتند که اگر الجربا سخنرانی ھائی را که اربابانش برای او تھيه می . در اينجا نيز رسانه ھای غربی ناآگاه نبودند

ت نمايندگی سوريه از افراد أ چنين کاری برآيد، در حالی که ھيکنند بخوبی می خواند، در حدی نيست که از عھدۀ

  .کارشناس تشکيل شده است

ولی فراسوی فاصله ای که بين صالحيت داران وجود دارد، وضعيت ا لجربا چندان توجھی را جلب نمی کند، او خود را 

.  با او بيگانه ھستندبه عنوان فاتح جنگی معرفی کرد که آن را باخته بود، و به نام مردم و ملتی حرف می زد که کامالً 

اعضای اصلی اين اتحاديه آن را ترک کرده اند، . زند و برای خودشزيرا اتحاديۀ ملی تنھا به نام خودش حرف می 

  .  داده، و اخوان المسلمين وعربستان سعودی را تنھا گذاشته استءدولت در تبعيدی که از آن حرف می زنند استعفا

 و ١ويروندۀ ژناو با احتياط يادآور شده بود که پ. ھمه نخستين سخنرانی را به ياد می آورند، سخنرانی سرگئی الوروف

 در شورای امنيت، که گردھمآئی بر اساس آن برگزار می شود، خواستار شرکت تمام نمايندگان گروه ٢١١٨قطعنامۀ 

وزير . در نتيجه، به درخواست واشينگتن، تنھا بخشی از اتحاديه دعوت شدند.  می باشد٢و يھای سياسی سوريه در ژن

 بازگشائی به جلسۀزيسيون ميھن دوست داخلی با وجود عدم حضور آن در  اظھار داشت که اميدوار است که اپومشخصاً 

  .تنھا تحت چنين شرايطی است که گردھمآئی حقيقی آغاز خواھد شد. گوھا بپيوندد و گفت

   

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١۴ جنوری ٢۴

  »زير چشمان ما«

   مين واقعه نگاری سياست بين المللی۶٧

  

 


