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  لبنان،ژيک نظامیي استاد دانشگاه در مسائل سترات، دکتر محمد امين حطيطدگروال: يسندهنو

 ٢٠١٣ بروری ف١۴ ،احمد مزارعی: مقدمه و برگردان
 ٢٠١٤ فبروری ١٧

  اينچنين شکست خواھد خورد،وزکارانه با سوريهجنگ تجا
 :م مترجۀمقدم

آورد و  دست میه خود را ب  استقالل، طی يک مقاومت مسلحانه عليه استعمارگران فرانسوی، ١٩۴٣در سال  سوريه

شود و از آن زمان تاکنون جزء دوستان و  می رسميت شناختهه  از طرف شوروی سوسياليستی ب، ١٩۴۴در سال 

 ، کشاورزی، ساختار کشور و ايجاد زيربنای صنعتی،سوريه پس از استقالل. ماند می ھمپيمانان روسيه شوروی باقی

 ، سياستۀ اما در عرص،خود رغم کوچکی  لذا اين کشور علی،فرھنگی و علمی خود را با کمک شوروی بنا نھاد

 مبارزه برای حفظ و ،ويژه در لبنان و فلسطينه جنبشھای آزاديبخش ب  کمک به،مبارزه عليه امپرياليسم و صھيونيسم

ھمکاری با اردوگاه  ملی و ناسيوناليسم عربی با شرکت در پيمانھا و جنبشھای چپ بين المللی و صيانت حقوق

مراتب سنگينتر از توان خود ه  سوريه باری ب،اين حيث توان گفت از می. ه است در صف اول قرار داشت،سوسياليستی

ترفندھا و توطئه ۀ  اين ملت بزرگ عليه تھاجم امپرياليستی و به شکست واداشتن ھمۀسرسختان مقاومت. حمل کرده است

 روسيه و ، عراقۀاضافه ت ب مقاومۀاين درست است که جبھ. ھای استعمارگران را بايد در تاريخ پرافتخار اين ملت ديد

اين  کنند ولی در اصل سدی پوالدين دربرابر توطئه ھای امپرياليسم جھانی مقاومت می مثابهه  ب،چين امروز نيز 

تواند کمکھای مزبور را جذب  می  سوريه است که با شايستگی خودۀفضيلت ملت بزرگ و قھرمان و رھبری فرھيخت

 .کند

دولت فاشيستی و  دسته  فلسطين و آواره شدن اين ملت بۀ پس از پيدايش فاجع،ال برای مث،منطقه  حوادثۀدر ھم

.  آنھا حقوق شھروندی کامل دارندۀراپذيرفته که ھم  فلسطينیۀ سوريه بيش از ھفتصد ھزار نفر آوار،ضدبشری اسرائيل

سوريه پناھنده شدند  لت عراق بهميليون نفر از مو نيم   يک، عراقعليه امريکا امپرياليسم ۀکاران در جريان جنگ تجاوز

 ھمه ،افسران فلسطينی که بعدھا مقاومت فلسطين را تشکيل دادند  . دارای حقوق شھروندی کامل بودندءکه از ھمان ابتدا

را در سوريه آغاز   دوره ھای نظامی خودء ابتدا،رھبری اوجالنه جنبش نوين خلق کرد ب. ديده بودند در سوريه آموزش

 اين. جنبش آزاديبخش بحرين و ظفار در دمشق قرار داشتند  و تا ساليانی چند بقايای،بقاع سازماندھی شد ۀکرد و در در

دولتی  «،»ديکتاتوری وابسته« با يک گردش قلم سوريه را دولتی» سوسياليسم«مزدوران و يا مدعيان ه ب که عده ای قلم

 معلوم است که از کجا ،نامند  می،است» انتروريست جھ حزب بعث بزرگترين«و يا » کشد که ملت خود را می

 .گيرد سرچشمه می

کشور در مسائل اصلی   اما اين، ھمچون عراق و عربستان برخوردار نيست،که از ثروت نفتی رغم اين علی سوريه

.  ھميشه در صف اول بوده است،اسرائيل و کمک به مقاومت  مبارزه با دولت صھيونيستی، ملیۀجھان عرب در زمين
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سوريه با قطع  ،پيوست) گلستان( به پيمان استعماری بغداد،استقالل در زمان ملک فيصل اول که عراق پس از میھنگا

 و امريکاکه جنگ سرد ميان  ھنگامی. پيمان شد ھم ، جمال عبدالناصر، با رھبر انقالبی و مترقی مصر،رابطه با عراق

ثابت  پيمان عنوان ھمه  سوريه را ب، ايستاد و روسيه نيزجديت و سرسختی در کنار روسيه  سوريه با،روسيه شدت يافت

 سوريھا در خيانت ،ی عليه ايران بودئامريکا  صدام حسين فاشيست به ايران که يک طرحۀدر ھنگام حمل. قدم پذيرفت

 .ايران ايستادند صدام شرکت نکرده و در کنار

 ، ضروری و مھمی استختن حقوق ملتھا بحث کامالً رسميت شناه استبداد و ب  آزادی وألۀ مس،بحث ديکتاتوری دولتھا

 نيروھای مولده و نسبت ،کشور  موقعيت عمومی اين يا آن، طبقاتی،توان جدا از ساير مسائل تاريخی را نمی اين اما

 بررسی و قضاوت ، استعمار در منطقه و بسياری خطرات ديگرۀديرين  امپرياليستی و نفوذۀ محاصره و توطئ،رشد آن

 .کرد

مبارزات دستاوردھای زيادی  پيگيرترين مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی بوده و ھستند و در اين ،ونيستھاکم

 دشمن عمده و موقعيت کلی و منافع محرومان ، تضاد عمده،طبقاتی ۀ اما قطب نمای کمونيستھا براساس مبارر،داشته اند

 .کند چه راھی را بايد انتخاب کنند می  که مشخص،است

 آزادی و ،آبادی د تجاوز امپرياليستی موجود را دفع ون ھرچه زودتر بتوان،دولت و ملت بزرگ سوريه که ه اميد اينب

  .آسايش به ملت و کشور سوريه بازگردد

 
  اينچنين شکست خواھد خورد، سوريهدرجنگ تجاوزکارانه  

 با ،موضعگيريھای عمقی  اما اين،ستو بالھت غرب در مورد موضعگيريھای متناقص خود بسيار آشکار ا درماندگی

 ،طی سه سال گذشته. پيروزی در سوريه عاجز مانده است دست آوردن ھرنوعه شود که غرب در ب اين ھدف اتخاذ می

ه ب کار نگرفت و آنھمه  و تنھا تھاجم نظامی مستقيم ب،کار گرفته  درجنگ سوريه ب،داشت غرب ھر آنچه که در توان

 .با توسل به آن به اھداف خود برسد است تا شايد بتواندشده برباالی سر سوريه نگھداشته » یداموکلس« عنوان شمشير 

در  »کمکھای انسانی«:  تحت عنوان ،که  اين،کند در شورای امنيت به تصويب برساند می آنچه که غرب کوشش

 غرب در گذشته چند ،لم استآنچه مس اما.  در سوريه دخالت نظامی نمايد،آن» فصل ھفتم«سوريه با کمک گرفتن از 

 .رو شده  که با شکست روب،کند استفاده»  کارت- ورق«بار کوشيد از اين 

 کوشد طرف خود  محور تجاوزکار که می،يقين ھم دارد که جنگ ميان دو محور است داند و را می خوبی اينه غرب ب

مرگ و زندگی و با استقالل و  ۀمثابه ب سرسختانه از ھستی خود ،داند که اين طرف را ساقط کند و در عين حال می

 خود تا آنجا ۀتحت ھيچ شرايطی عقب نشينی نکند و به جنگ عادالن  محوری که تصميم گرفته که،کند استعمار دفاع می

ی را برای ورود به ئھا یئ آنچنان توانا،اين محور. بسوزاند مصالح غرب را در منطقه ۀبا آتش خود ھم  تا،ادامه دھد

 .بيند می دفاعی دارد که موفقيت خود را تضمين شدهچنين جنگی 

 ۀمثابه  ب،گذرد  آنچه را که در سوريه می،در ھمراھی با چين داند که روسيه و خوبی میه غرب از طرفی ديگر ب

تھديدات در مورد   از اين نظر،داند و روسيه تحت ھيچ شرايطی در اين زمينه کوتاه نخواھد آمد می امنيت ملی خود

حساب تھديدی توخالی و از ه مستقيم نظامی در سوريه را بايد ب ه از بند ھفتم شورای امنيت و با تھديد به دخالتاستفاد

 کوشند؟  پس چرا در اين زمينه می،دانند خوبی میه آورد و اين را غربيھا ب حسابه سر درماندگی ب

 امريکا ،که ويژه اينه ب ،نی فروبرده آنان را در يک اختالل رواۀ ھم،بايد گفت که شکست غرب در سوريه نخست

 و يا حکومت جھانی را برای خود تضمين ، تک قطبیۀبرنام  بتواند،درنظر داشت پس از تسلط بر سوريه طی چند ماه

. سوريه آغاز کند  اينبار از طريق،رو شده بتواند برنامه قبلی خود را که در عراق با شکست روب کرده تا در ادامه
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را از طريق عوامل خود در   آنۀاز چند سال پيش زمين  زيرا،رد که انجام اينکار آسان و شدنی استک  فکر میامريکا

 .آماده کرده بود و توقع شکست را نداشت ،منطقه و در درون سوريه

اين کشورھا  ۀھم. که خود برنامه اش را ريخته بود نيز طرفی نبست» حريق عربی«از کشورھای   ھمچنينامريکا

 يمن دچار انواع بحرانھا و ،در ھرج و مرج گرديد  تخريب و غرق  کامالاليبي.  شکست خورده شدندئیولتھاتبديل به د

صورت روزانه درآمده و در ه ھم خورده و زد و خورد و کشتار به  بمصر کامالً   امنيت،در حال تجزيه شدن است

 ، اينھاۀپس از ھم. گرفته اند  جشن، نشاندهمردم اکنون سه سالگی مبارزات دمکراتيک خود را عليه شيوخ دست بحرين

قول بابا ه ب( بيند که در عين حال قبول شکست برايش آسان نيست می »حصار عظيم دمشق« خود را در برابر امريکا

 .) مترجم-يکی بودی چه بودی اگر دردم: طاھر

پيروز  تواند  اينچنين بود که می، از صحنه ھای جنگ سوريهامريکا زيرا ارزيابی ،رفت ويدو سال پيش غرب به ژن

 ،ن اساس بند ھفتم را برای انتقال قدرتھمي  برامريکا. شود و دولت مرکزی سوريه را ساقط واھدافش را تحقق بخشد

موری بود که ا  مسائل انسانی و اجتماعی و، شامل مبارزه با تروريسم،بقيه مواد. گنجانيد  ھشت ماده ای ژنوۀدر توافقنام

مجلسی « اين بود که بتواند با تشکيل ،»انتقال قدرت« و يا» ھفتم« از بند امريکا اما ھدف ،حساسيت برنمی انگيخت

 وجود آورد و مزدوران خود را دره  ب، تشکيل شد،معروف» برايمر«در عراق زير نظر   از آن نوعی که،»حکومتی

 ، شھروند عربستان استکه اساساً   رئيس ائتالف مخالفان سوريه،»احمد جريا«ھمگان شاھد بودند که . آن بگمارد

 ۀ در جلس، عربستانۀسعود فيصل وزير خارج( انتقال قدرت مذاکره کنيم اصرار زيادی داشت که ما آمده ايم تا در مورد

 سوريه ۀيندجمھور آ اين معنی که ايشان رئيسه  ب،کرد ياد می» فخام الرئيس«عنوان ه از احمد جربا ب ،وياخير ژن

 .) مترجم-خواھد بود

 ۀشيوه انتقال قدرت را ب  بند ھفتم يعنی،تصويب رساندنده که مواد مذکور را ب» ١ويکنفرانس ژن«که در  حقيقت اينست

 قدرت ميان گروه ھای ۀکه معادل ھنگامی. روابط ديپلوماتيک است  و اين امری رايج در،وارد کردند»  سازندهئیمعما«

خود بھره  به نفع» معمای سازنده«تواند از اين   ھرکس براساس نيروی خود در ميدان می،است مختلف در نوسان

ميان آمده و اين ه صحبت ب» صالحيت کامل حکومتی دارای« از عبارت ،»١ويقرارداد ژن« در. برداری و تفسير کند

چھارچوب قانون اساسی فعلی سوريه باور دارد که اينچنين حکومتی بايد در  روسيه. تواند از دو منظر تفسير شود می

ه تواند ب  می،رياست جمھوری ۀاضافه  ھا بئی دولتی با تمام توانا، تفسيرش اينست که خودامريکاعکس ه  ب،شود تشکيل

 .جای حکومت فعلی تشکيل دھد

ھمين ه ب ،ميدانھای نظامی است  پيروزی در،دانستند که شرط اصلی برای تحميل سياستھای خود را می ھا اين غربی

طور ه  ھای خود را بئی تمام توانا،امضا رسيده  ب،ويقرارداد ژن  کهجون پس از سی ام ماه ،طور مستقيمه دليل و ب

نظامی و پيروزی در  ی برای دخالتئ تبليغات و فريبکاريھای رسانه ، تاکتيکھاۀسوريه کرده و از ھم گسترده ای وارد

 کوششھای غرب ۀ اما ھم،را در ظاھر با جديت مطرح کردند تقيم نظامی نيز مسۀسوريه استفاده کردند که تھديد به حمل

ژی يسترات رو شد و سوريه نيز توانست با تکيه بر يکه ميدانھای جنگ با بن بست و شکست روب درجھت پيشرفت در

وريه توانست با در اين مرحله دولت س. بگيرد ل اوضاع را در دست خودومحکم با ھمه تھاجمات آنھا مقابله کند و کنتر

 مجدداً  ،که در گذشته از دست داده بودرا  بلکه مناطقی ،نه فقط تھاجمات را دفع کند ،ويژه حزب هللاه کمک ھمپيمانانش ب

رھبری ه در اين مرحله غرب ب. کرد رييتغ» محور مقاومت و دفاع«نفع ه ل درآورده و ميدانھای جنگ بو کنترتحت

ديد و خواست با ورود به   تيره و تاری برای خود میۀداد که آيند تن در» ٢ويژن«اين دليل به برگزاری ه  ب،امريکا

مجددا شکست خورد و نه  امريکا ،نظر ما در اينجاه ب.  شکستھای خود را در ميدان بپوشاند،ديپلوماتيک فعاليت

که در  برای اين.  ميان اين دو فرق زيادی وجود دارد،خورد شکست ٢ويو نه ژن امريکاگوئيم   چرا می،»٢ويژن«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

تجاوزشان به   سياستھای جنگ طلبانه و، ديپلوماسی قدرتمند خودۀوسيله  سوريه موفق شد ب،»٢ويژن« جريان کنفرانی

عنوان مخالف دولت سوريه در ه که ب دھد که کسانی  نموده و در عين حال نشانءملت سوريه را در برابر جھانيان افشا

جريان   درامريکا. کند عنوان آلت دست استفاده میه نده ھستند که غرب از آنھا بنشا  عده ای دست،و حضور دارنديژن

کرسی ه  ب،بود» برايمری«قدرت از نوع   انتقال،اين دليل شکست خورد که نتوانست ھدف خود را که ھماناه کنفرانس ب

  نه فقطکه رسماً   تا زمانی،ت اسامريکااينگونه شکستھا ھمچنان در انتظار  ،و نبوديبنشاند و اين شکست کنفرانس ژن

 . بلکه از ميدان خارج شود،شکستھای خود را بپذيرد

 در ھمراھی با مجدداً  ، را واداشت تا برای سرپوش گذاشتن بر روی شکست خودامريکا ،هشکست مفتضحان اين

يه تحت بند  درخواست دخالت در سور،تکراری گذشتهۀ  به مجلس شورای امنيت بازگشته و در ھمان داير،پيروانش

ای از   در صدد اجرای تازهامريکا و ،آيد آنچه که از اوضاع برمی. را بنمايد» انسانی کمکھای«ھفتم و البته ارسال 

ماه پس از شروع جنگ تروريستی عليه   يعنی شش، ٢٠١١ ھمانند تابستان ، اين است که،ھمان سناريوی کھنه است

گويا   که، به شورای امنيت و بند ھفتم آن روی آوردامريکا ،ر اسدبشا» ديکتاتوری« تحت عنوان مبارزه با،سوريه

. اشغال درآورده  سوريه را ب،اليبي ھمچون» قانونی« طوره  تا شايد بتواند ب،»کشد بشار اسد ملت خود را می«

دست  ،امريکاحال که .  نقش برآب شد،وتوی مشترک روسيه و چين  توسط،امريکاخوشبختانه اين سياست ضد انسانی 

 .گفت چه خواھد شد توان ھمان سناريو بازگشته که پيشاپيش میه  ب مجدداً ، خارج شد، ٢ويکنفرانس ژن از پا درازتر از

رغم تحليلھای  که علی  اين،آيد  برمی،آور اين غرب استعمارگر و سلطه جو از طرفی آنچه که از عملکرد شگفتی

 بشار ،که  مبنی براين،ابديی م  راست ترين جناحھای آن انتشارکه از مراکز مطالعات غرب و وابستگان به گوناگونی

 ، پس از پيروزی ارتش ملی سوريه بر شھر قصيرماه پيش و مستقيماً   پيروز شده و ما نيز نهژيکياسد از نظر سترات

تر است در کرده که بھ  توصيهامريکا باور دارد و به سران دولتی ،)سی آی ای(که حتی سيا در زمانی ابراز داشتيم و

والن غالب کشورھای ؤکه مس کند و در ھنگامی وی پشتيبانی می  زيرا ملت سوريه از، را بپذيرند،شرايط فعلی بقاء اسد

زود به کشورھای   دير يا، تحت عنوان مخالفان دولت سوريه،رسيدنده اند که تروريستھای ارسالی اين نتيجهه غربی ب

 جنگ عليه ملت ۀ اوباما و ھمپيمانانش اصرار بر ادام،اين  با وجود، بيافرينندغرب باز خواھند گشت و ای بسا که فاجعه

 . سياستی که تاکنون به بن بست رسيده است،تخريب اين کشور دارند و دولت سوريه و

 ، فريبکاری و مکر و خدعه،مانور دھد و با انواع خرج میه  خود لجاجت بۀشرايطی که غرب در مسير تجاوزکاران در

کند   ايجاب می،لمان ھم در بخشی از رھبری اين جنگ تجاوزکارانهاشرکت   ھمچنين،لوساکسونھا در آن استادندکه انگ

توان باب ھيچ  نمی. است  علم ممکنات،سياست. شيوه ای چندجانبه و پيچيده متوسل شونده و ھمپيمانانش ب که سوريه

ائتالف «داند که  که غرب می رغم اين علی. طئه ھا بستبر تو بايد از فرصتھا استفاده کرد و راه را. ممکنی را بست

با اين وجود دولت  ،شناسد مزدورانی ھستند که نه دارای وزن ھستند و نه در سوريه کسی آنھا را می »مخالفان سوريه

ار  خواست به جھانيان نشان دھد که خواست٢،ويکنفرانس ژن دولت سوريه با شرکت در. ورزد سوريه از مذاکره ابا نمی

تروريستھا از   دولت سوريه در ميدان نبرد عليه، برھمين اساس،باشد در سوريه و منطقه می صلح و برقراری امنيت

ھرگاه و در ھر کجای سوريه امکان مذاکرات و . دفاع روش مذاکره و مسالمت آميز و جنگ و: کند دو شيوه استفاده می

 ،قبايل  شيوخ،در مناطق بسياری با استفاده از رھبران مذھبیپذيرد و تاکنون  درنگ می  بدون،روش صلح آميز باشد

 ھرآنگاه که به بن بست رسيده که امکان مذاکره کامالً  توافق برسد وه شخصيتھای بانفوذ توانسته با بسياری از گروه ھا ب

سالح آن تنھا   و ارتش و، وارد جنگ با آنان شده، با کمک ھمپيمانان خود،قدرتمند عربی سوريه  ارتش،مسدود بوده

 .قرار داده است کنند مورد ھدف تروريستھا و کسانی را که خارج از قانون عمل می

 پايان


