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 par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
  حميد محوی:برگردان از

   ٢٠١٤ جوالی ٢٧
 

  سير تکاملی بشار اسد
La métamorphose de Bachar el-Assad 

د احمد نژاد برای معرفی نامزدی اش در از تاريخ بازنشستگی فيدل کاسترو، مرگ ھوگو چاوز و ممنوعيت محمو

انتخابات رياست جمھوری ايران، جنبش انقالبی ديگر فاقد رھبر در سطح جھانی بوده و يا بھتر بگوئيم ديگر 

با اين وجود، سرسختی و خون سردی باورنکردنی بشار اسد، او را به تنھا رھبر قدرتمند در جھان . رھبری نداشت

زماندھی شدۀ اتحاديۀ استعماری وسيعی که رھبريت آن را واشينگتن به عھده داشت، تبديل کرد که در حملۀ سا

 .پابرجا باقی ماند، و به شکل گسترده توسط مردم سوريه دوباره انتخاب شد

  شبکۀ ولتر

  

  

  .از ھمان نخستين مالقات با بشار اسد، ھوگو چاوز می گفت که او رھبر انقالبی در جھان خواھد بود
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با اين وجود، پس از مرگ برادرش باسل . ی خواست چشم پزشک شود و تمايلی برای کار سياسی نداشتبشار اسد م

اسد، به کشور بازگشت و تحصيالتش را در آنجا ادامه داد و پذيرفت که به کشورش خدمت کند و در ادارۀ امور به 

او طی . يد و جانشين پدرش شدپس از مرگ پدر، برای حفظ انسجام کشورحاضر به خدمت گرد. پدرش ياری رساند

نخستين سال ھای حيات سياسی اش بر آن شد تا در ترکيب طبقاتی به شکلی تحول ايجاد کند تا روند نظم دموکراتيک 

با چنين خواستی، و با . کس از او مطالبه نکرده بود تازه ای را در کشورش امکان پذير سازد، يعنی کاری که ھيچ

 .اقتدارمدار قديمی، برای شرکت عموم مردم در زندگی سياسی نقطۀ آغازی ايجاد کردشکيبائی تمام با حذف نظام 

با اين وجود به محض اين که قدرت را به دست گرفت، دريافت که اياالت متحده قصد تخريب سوريه را در سر می 

در خارج، و مقابله با اديه حدر نتيجه، رياست جمھوری او کامالً به تقويت ارتش عرب سوريه و ايجاد اتج. پروراند

، او را به قتل رفيق حريری متھم کردند، و می بايستی با تيم ٢٠٠٥از سال . توطئه ھای خارجی اختصاص پيدا کرد

 بود ٢٠١١ولی در سال . ، و مخالفت تمام جھان روياروئی کنددتلف مھليستحقيقاتی سازمان ملل متحد به رياست 

  .ديگر متحد شدند سوريه با يککه قدرت ھای استعماری عليه شخص او و 

ت نمايندگی از يک شھر سوری در تظاھرات مھمی که أامی ھا، زيرا تمام آنچه را که ھيشگفت زده، در آغاز ناآر

بر پا کرده بودند، اخراج علوی ھا از شھر بود، بشار اسد از اين موضوع برآشفت و به گفتگوھايش با آنھا پايان داد، 

  . ساکنان کشورش دفاع کند »زندگی مشترک « ين نفس از تمدن سوريه و از و تصميم گرفت که تا آخر

 تنھا از سوی ارتش پشتيبانی می شد، سپس مردم نيز ءابتدا.  جنگی تبديل شدهطی سه سال، پزشک خجالتی به فرماند

.  انتخاب شدتمام رأی دھندگان % ٦٥، يعنی با ءآرا% ٨٨،٧ۀ جنگ برای سومين بار با وحبحتند، در ببه او پيوس

  ).١(در سخنرانی اش می بينيم که او تا چه اندازه با عبور از رويدادھا تحول پيدا کرده است 

 خدمت به ميھن و جمھوری ءدر سخنرانی به مناسبت پيروزی اش در انتخابات، آرمان واالئی که به زبان آورد، ابتدا

ازيانۀ ديکتاتور مذھبی و خدمتگذار امپرياليسم قرار گيرند، او برای دفاع از اين مردان و زنانی که بنا بود زير ت. بود

برای آنھا مبارزه کرد اگر چه در . و گاھی اوقات، برای آنھا مبارزه کرد و گاھی عليه خواست آنھا. مبارزه کرد

بی غر« که تبعيد طالئی ولی شرم آوری را که  پيروزی ترديد داشت، ولی ترجيح می داد برای عدالت بميرد تا اين

  . بپذيرد،به او پيشنھاد می کردند» ھا 

 از او، ديکتاتورھائی مانند زين العابدين بن علی و حسنی مبارک با نخستين فرامين واشينگتن  اگر چه، کمی پيش

کشورشان را به اخوان المسلمين واگذار کردند و شاه حمد بن خليفه آل ثانی با نخستين اشارۀ ابروی بارک اوباما، 

  .ی مطيع ترجيح داد از ثروتش لذت ببرد تا اين که مبارزه کندھمچون کودک

ولی با نزديک شدن پيروزی، بر آن شد . برای بشار اسد در آغاز موضوع مقاومت در مقابل ضربات امپرياليسم بود

در نتيجه به ھمان شکلی که . مرج حاکم بر جھان معترض شودتا گامی به پيش بردارد و به بی نظمی و ھرج و 

ھوگو چاوز پيشبينی کرده بود، با وجود اين که جھانيان او را به عنوان پسر دردانۀ پدرش تلقی می کردند، امروز 

 بر اين اساس، با وجود. می بينيم که بيش از پيش به چھرۀ يک رھبر انقالبی در زندگی سياسی ارتقاء يافته است

خيانتکاری ھای تعدادی سياستمدار، او نمی تواند به ضرورت دفاع از مردم فلسطين که اسرائيل در غزه قتل عام 

  .می کند، بی اعتنا بماند

بخش عليه تحجر مذھبی است که رژيم ھای سلطنتی وھابی، عربستان سعودی و  مبارزۀ رھائيءانقالب بشار اسد ابتدا

  .ه عھده دارندقطر رھبريت آن را در جھان عرب ب
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انقالب بشار اسد ضامن شکوفائی آزاد ھر يک از شھروندان می باشد، و در اين زمينه اعتقادات مذھبی شاخص 

رژيم او می باشد، به عبارت » الئيک «  چنين رويکردی معرف ماھيت مدنی ۀتعيين کننده ای نخواھد بود، در نتيج

عدالت  که خدا خاصه از ھيچ مذھبی پشتيبانی نمی کند، ولی ديگر با مذھب سازگاری ندارد، و بر اين باور است

در واقع، رژيم مدنی از ديدگاه بشار اسد اعتقاد به وجود خدا را به فضای . يد او می باشدئبرای ھمگان مورد تأ

نجامد تا مشارکت ھريک را در که بايد به ايجاد منبع نيروئی بيخصوصی منتقل می کند، و اين راه کاری است 

  .ابی به پيروزی مشترک ممکن سازدينظر می رسد، برای دسته رزه عليه دشمنی که قوی تر بمبا

 کار انسان ،خود راه دھد که زشتی ھای آنه بشار اسد نيز مثل تمام آنھائی که جنگ را ديدند، نتوانست اين فکر را ب

در غير . »...ده اند، سر بريده اندنيش خود را در کالبد سوريه فرو برده و مرگ آفرينی کر« ھای شروری بوده که 

او می ديد که . اين صورت، پذيرش چنين تعريفی از جنگ و انسان، ھيچ اميدی برای نوع بشر باقی نمی گذاشت

صورت » اخوان المسلمين « ، تحريف و توطئه از سوی به اصطالح )Diable(»شيطان « پشت حرکاتشان، نفوذ 

  .می گيرد

   .ا از ديدگاه ريشه شناسی واژگان در سخنرانی او بايد در دو معنای مختلف درک کنيمر ) Diable(» شيطان « نام 

را که از تخيالت وزارت امور خارجۀ اياالت متحده برای » بھار عرب « رئيس جمھور سوريه بشار اسد شعار 

ھر کجائی که . رد کءسرکار آوردن اخوان المسلمين در تمام مغرب اسالمی، در شامات و خليج برآمده بود، افشا

، پرچم اتبعيت از امپرياليسم زير پرچم استعماری ديده می شود، رژيم ھای سلطنتی وھابی سنوسی ھا در ليبي

» انقالب «  شعار حهاستعماری تحت قيوميت فرانسه در سوريه، به شکل متناقضی در کنار مستبدان رياض و دو

  .می دادند

اخالف او : و اين راه را با تکيه به اخالق در زندگی اش تجربه کرد ا. برای بشار اسد جنگ يک مسير شخصی بود

می ناميدند، ولی بريتانيائی » جمھوری « ، مقوله ای که رمی ھا آن را »در خدمت منافع عمومی « در اينجا يعنی 

، »نحراف ناپذير ا« مانند روبسپير . ھا آن را به توھمی برای پوشاندن بلند پروازی ھای اقتدارگرايانه تعريف کردند

در تداوم خدمات . او دريافت که چنين خدمتی بار خيانت را تاب نخواھد آورد، پس ھيچ خيانتی روا نخواھد بود

برخی ناخدايان تجاری و صنعتی، حتی وقتی که  پدرش حافظ اسد، او در سادگی زندگی می کند و به زندگی لوکس 

  .نداز نزديکان او باشند، به چشم ترديد نگاه می ک

او به مقام رھبر انقالبی تحول يافت، تنھا رھبر مقتدر در جھان که زير ضربات و حمالت سازماندھی شدۀ اتحاديۀ 

 در طول و عرض توده ھای عظيم مردم دوباره به عنوان  وسيع استعمارگران به رھبری واشينگتن زنده باقی ماند و

  .پيونددچنين است که او به تاريخ می . رئيس جمھور انتخاب شد

1)http://www.voltairenet.org/article184852.html?  

2)http://www.voltairenet.org/article184813.html 

  :يادداشت

جه ھويت آن که به ھيچ واين که فعالً بشار اسد روی تقسيم منافع در تقابل با امپرياليزم قرار گرفته، گذشته از 

 سپتمبر ١١جناياتی را که در ھمسوئی با امپرياليزم عليه خلقھای عرب بعد انقالبی به وی نمی دھد، حتا نمی تواند 

از آن گذشته نه تنھا مقايسۀ وی با چاوز و به خصوص کاسترو اھانت به آن دو فرد است، . انجام داد، نيز بپوشاند

  .ی باشد شديدترين اھانت به انقالب نيز مبلکه احمدی نژاد قاتل خلق ايران را انقالبی معرفی داشتن،

 AA-AAادارۀ پورتال


