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 ٢٠١٤ سپتمبر ٠٣

 آيا منتظر روشنگری بايد بود؟
 که تنھا به دروغپردازی عليه حاکميت قانونی جمھوری عربی  جھانی افتاد؟ بيش از سه سالۀچه اتفاق ناگھانی با جامع

سخن بگويد يا بشنود، اما اکنون، » مخالفان سوريه«اصطالح ه  جنايات بۀمند نبود در باره سوريه مشغول بود و عالق

عيف  ھزار نفر، تبديل شدن بسياری از شھرھای سوريه به ويرانه، تخريب اقتصاد و تض١٩٠پس از کشته شدن بيش از 

  .را محکوم می کند» مخالفان« جھانی، ناگھان به خود آمده، ھمين ۀنقش سوريه در عرص

را تقبيح ) داعش(» حکومت اسالمی عراق و شام «- در ضمن، اکنون ھم جنايات فقط يک گروه، ھر چند مؤثرترين آنھا

، )»القاعده«مرتبط با (» النصرهجبھة«، »ارتش آزاد سوريه«در صورتی که گروھھای جنايتکار ديگری مانند . می کنند

می کنند و يا » فراموش«اما يا آنھا را . ھم وجود دارند» لواءالتوحيد«مختلفی از نوع » بريگادھای«جبھه اسالمی و 

  . آنھا را توجيه می نمايندۀھم

ئولو پاسرپرستی ه ب» اصطالح مستقل تحقيق حوادث سوريهه بين المللی ب«در گزارش منتشره از سوی کميسيون 

حق داعش، ارتش سوريه را نيز ه ، که مثل ھميشه، ھم مظلوم را متھم می کند و ھم ظالم را، توأم با متھم نمودن بپينيرو

  .که در جبھه ھای جنگ عليه داعش می جنگد، مقصر می شمارد

ه ، بلکه، بسوی ارتش سوريهه  تھيه کنندگان گزارش اين بار خالف دفعات پيشين نه بۀدر ھر حال، جھت اصلی ضرب

شدت وخيم ه ب» اسالمگرايان«اين سند تأکيد می کند که اوضاع مناطق تحت اشغال . متوجه شده است» داعش«سمت 

خاطر پوشش نامناسب به شالق می بندند، ه جنگجويان در آنجا به کشتارھای انبوه دست می زنند، زنان را ب. است

 تھيه ۀعقيده چنين اقداماتی را، ب. رد آزار و شکنجه قرار می دھندمزدوری می گيرند و اسيران خود را موه کودکان را ب

  . کنندگان گزارش، می توان در رديف جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت دانست

در عوض، شواھدی دال بر سرازير شدن مستمر . در اين گزارش فراموش شده است» مخالف«جنايات ساير گروھھای 

عنوان خطر بين المللی مورد تأکيد قرار می داد، در اين سند ذکر ه  بءيه از ھمان ابتداجنگجويان به کشور که دولت سور

له تأکيد می شود که برخی دولتھا، و ھمچنين، برخی شخصيتھا از تحويل أاين مسعالوه بر آن، در گزارش بر . شده است

  .تسليحات به تروريستھا جانبداری می کنند

ن است، که قبل از ھمه منافع سوريه را تحت تأثير قرار داده و تحريم تسليحاتی بين پيشنھادی کميسيون چنا» نسخه«اما 

چنين پيشنھادی اما، دولت سوريه و گروھھای مخالف آن را در يک رديف برابر قرار می . المللی آن را پيشنھاد می کند

در ھمين حال، تروريستھا بی . خواھد بودی تشديد تحريمھا عليه دمشق امعنه که، اين پيشنھاد در عمل ب ويژه اينه ب. دھد
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توجه به تصميمات و موانع بين المللی و با حمايت حاميان خود تسليحات الزم را از راھھای غيررسمی تحويل خواھند 

  .گرفت

مريکا فقط اين ااما رئيس جمھور . را ناگھان وحشی خواند» داعش«مريکا جنگجويان ابارک اوباما، رئيس جمھور 

حساب خود وی که يک سال قبل حاضر بود حتی ه صفوف خود را ب» حکومت اسالمی«راموش می کند که له را فأمس

و » کشنده« کمکھای ۀاين گروه در نتيج.  نظامی گسترده به سوريه از آن پشتيبانی نمايد، تکميل کردۀبا حمل

  .فترا صادر کرد، قدرت گر» مخالفان« دستور تحويل آنھا به که او شخصاً » غيرکشنده«

 رجب طيب اردوغان به روی صحنه - در آنکارا، در عين حال، سناريوی مراسم تحليف يکی از دشمنان اصلی سوريه

که سوگند رياست جمھوری ياد کند، می  له اين است که اردوغان قبل از اينأمس. مراسم با جنجال آغاز گرديد. رفت

نمايندگان حزب . ی او، مثل ھميشه، قانون، قانون نيستبايستی از مقام نخست وزيری کناره گيری می نمود، اما برا

که اردوغان قانون اساسی را زير پا  له را مطرح ساخته و اعالم کردند تا زمانیأحزب جمھوری خلق اين مسمخالف، 

جميل چيچک، رئيس مجلس، اما، تصميم ديگری گرفت و در پاسخ به . می گذارد، مراسم تحليف نمی تواند برگزار شود

  . را ترک کرد راض مخالفان، تاالر مراسماعت

ه که ب زمانی. در مقابل انتخاب اردوغان و عمل غيرقانونی او ھيچ واکنشی نشان نداد»  جھانیۀجامع«عجيب است که 

 قابل مقايسه با تبليغات فرمان او در ميدان تقسيم مردم را کشتند، نارضايتی جھانی، البته که بسيار ناچيز و مطلقاً 

  .راه انداختنده ی نبود که عليه سوريه و رئيس جمھور قانونی آن بزھرآگين

 با تروريسم مريکا می خواست واقعاً ااگر .  مھمی نبودألۀاما اقدام غيرقانونی اردوغان از نظر واشنگتن و متحدان آن مس

خاک ترکيه را که رژيم اردوغان در جنوب کشور داير کرده است، مبارزه کند، بايد پايگاھھای آموزشی تروريستھا در 

  .مورد حمله قرار می داد

در ھر حالتی، داعش يک سازمان تروريستی «: احمد داوود اوغلو، وزير خارجه سابق، ھمان فردی که اظھار داشت

ست وزيری ترکيه برگمارده را برای رژيم اردوغان حل نمايد، به نخ» مشکالت صفر با ھمسايگان«و قرار بود » نيست

  .شد

زيرا زمانی که بايد اذعان نمايند . مريکا و اروپا سعی می کنند نقش مخرب ترکيه در مناقشات سوريه را ناديده بگيرندا

که يکی از اعضای کليدی ناتو به کارگاه توليد انبوه تروريستھای مقصر در جنايات دھشتناک تبديل شده است، البته، 

  .ين ھم نمی توانند بگيرندموضعی غير از ا

 پايتخت ۀ واقع در حومبلودان بين ۀت در جادگسماه ا٢۶. در سوريه ادامه دارد» مخالف« انواع باندھای ۀوحشيگری ھم

 اتوموبيل ھدف ۀ آشتی ملی و ھمچنين رانندۀ اتوموبيل حامل فواز اسماعيل و نبيل عالءالدين، اعضای کميتالزابدانیو 

در اثر تيراندازی تروريست تک تيرانداز يک عابر موتور سيکلت سوار .  آنھا کشته شدندۀ و ھمتيراندازی قرار گرفت

  .شدت زخمی شده  بحرستادر بزرگراه در نزديکی 

 پايتخت و حومه آن را ھدف ۀتروريستھا چندين منطق. ت سراسر مناطق مرکزی دمشق را دود فراگرفتگسماه ا٢٨

  . ساله نيز جزو کشته شدگان بود١٢يک کودک . دندبمباران خمپاره ای گسترده قرار دا

اما بعيد است که . خود جلب نمی کنده  ھمه روزه اتفاق می افتد، توجه کميسيون ھای مختلف را بچنين جناياتی که عمالً 

 نفر از ۴٣ت تروريستھا در جوالن اشغالی سوريه گسماه ا٢٨. بتواند اين جنايات را ناديده بگيرد»  جھانیۀجامع«

الزم به تأکيد است، که در آن منطقه آنقدرھا که . ی را ربودندئدر خط جداعضای نيروھای حافظ صلح مشغول خدمت ا

  .مريکا فعال ھستند، داعش فعال نيستامورد نظر » مخالفان ميانه رو«
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 ۀبه تسليح ھم پايان دادن ألۀ خود آزادی فوری افراد ربوده شده را خواستار شد و مسۀوزارت خارجه سوريه طی بياني

  .گروھھای تروريستی را مجددا مطرح کرد

  

  :مالحظات مترجم

ترکيه، مصر، » اسالم سياسی« تجزيه و تحليلھا، تحقيق و بررسی ھای کارشناسانه ثابت می کنند، که منشاء و مبداء ۀھم

بی گرفتار در گرداب  اسالمی، رژيمھا و دولتھای غرۀ، سوريه، عراق، افغانستان و ساير کشورھای منطقاتونس، ليبي

ھمچنين . خصوص، رژيمھای فوق ارتجاعی آنگلوساکسونی ھستنده  بی سامان سرمايه داری، بۀبحران ھمه جانبه سامان

 گروھھا و دستجات جنايتکاران سازمانيافته مانند تروريستھای ۀبی ھيچ بحث و توضيح اضافی واضح است که ھم

طور کلی، ه بان، بوکوحرام، اخوان المسلمين، لواءالتوحيد، جندهللا و بالقاعده، داعش، جبھةالنصره، طال» اسالمی«

عنوان نيروھای ه  تروريستی غرب بوده و ب-  سازمانھای امنيتیۀوردآ، محصول و فر»جھادگرا«تمامی دستجات 

  .می کنند» ادجھ« اروپا برای تداوم حضور نامشروع آنھا در منطقه ۀمريکا و اتحادياجايگزين نظاميان امپرياليسيتھای 

با اين وصف، فراموش نمی توان کرد زمانی را که نظريه پردازان و طراحان امپرياليسم جھانی و صھيونيسم بين الملل 

فريقا را به انجام ا نفتخيز و دارای اھميت ژئوپليتيک خاورميانه و شمال ۀ جوانان منطق٢٠١١ -٢٠١٠در سالھای 

 و سوريه را ا نظامی به ليبيۀد، حوادث تونس، مصر، يمن، حمل تروريستی تحريک نمودن- »انقالبات رنگی«

آفتاب «که  سازماندھی، مديريت و ھدايت کردند، رسانه ھا و مقامات رسمی رژيم جمھوری اسالمی ايران غافل از اين

اما، طولی . راه اختنده ب» بيداری اسالمی«، ھياھوی تبليغاتی وسيعی را تحت عنوان »حقيقت تا ابد پشت ابر نمی ماند

 آن ھياھو و فريادھای ۀنکشيد که نور حقيقت بر جوانب تاريک و پنھان حوادث آن سالھا پرتو افکند و ھم

نظر می رسد اين درسی بود که ه ب. باره فروخوابيد جناحھای مختلف رژيم حاکم بر کشور ما به يک» اسالمخواھی«

 گروھھای آدمخوار تکفيری، ۀآموخت و توحش بی سابقخوبی ه ب» از گذشت روزگار«حاکميت جمھوری اسالمی ايران 

  .تعريف نکرد» بيداری اسالمی«سلفی، وھابی در عراق، سوريه و ساير کشورھای منطقه را 

و با درک » روزگار«با اين حساب، انتظار می رود رژيم جمھوری اسالمی ايران با کاربست عملی اين درس مھم 

 موانعی را که در راه اتحاد و ھمدلی جامعه و نيروھای ۀتماميت کشور، ھموليت خود در قبال امنيت، ثبات و ؤمس

 ۀ جدی آن با امپرياليسم و الزمۀترقيخواه کشور ايجاد کرده است، بالدرنگ از ميان بردارد، که خود اين، بيانگر مبارز

  .مريکاستاسرکردگی ه مبارزه با تروريسم دولتی غرب ب

  در دمشق » تسکايا راسياسوو«خبرنگار تارنما و روزنامه -*
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