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 Political سياسی

  
 Par Thierry Meyssan - تی يری ميسان

  حميد محوی: برگرداننده
 ٢٠١۵ سپتمبر ٢٩

 

  متحد شويم عليه طرح القاعدۀ داعش
ست، يعنی جنگی نيست که گروه ھای مختلف اجتماعی را در جنگی که سوريه را سوگوار ساخته يک جنگ داخلی ني

  .مقابل يکديگر قرار  داده باشد، بلکه جنگی است بين دو طرح اجتماعی

از يک سو سوريۀ مدرن و الئيک، يعنی نظامی اجتماعی بر اساس رعايت احترام به تنوع مذھبی، قومی و سياسی، و 

 عثمانی از طريق فت ھدفش ايجاد خال١٩٢٨ز تاريخ بنيانگذاری اش در از سوی ديگر ايدئولوژی اخوان المسلمين که ا

  .جھاد

ولی برداشت آنھا از قرآن انحصاری بوده . د که خواھان دفاع و حفاظت از اسالم ھستندمی دھاخوان المسلمين اطمينان 

ه يک رسالۀ سادۀ حقوقی تنزل  را مردود دانسته و تمام اسالم را بهللاو تمام تجربيات معنوی جھان اسالم در رابطه با 

  . و بر اين اساس  مذھبی بدون خدا را تبليغ می کنند می دھند

، گرچه اخوان المسلمين دو نخست وزير مصری را به قتل رساندند، سازمان سيا تصميم گرفت آنھا را ١٩۵۴از سال 

سيوناليست عرب به خدمت برای بی ثبات سازی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و در عين حال جنبش ھای نا

 تا شکست شاخۀ ١٩٧٨-٨٢بر اين اساس، سوريه نيز می بايستی با موجی از سوء قصد ھای مرگبار در سالھای . بگيرد

  .نظامی سازمان در شھر حما روياروئی کند

 الدن ، غربی ھا تصميم گرفتند اخوان المسلمين را به کمک عربستان سعودی و به فرماندھی اسامه بن١٩٧٩در سال 

طی جنگ سرد و پس از آن، مبارزانی که به فرماندھی .  افغانستان به خدمت بگيرند*برای مبارزه عليه دولت کمونيست

و سپس به )  ھرزگوين و صربستان–بوستی (بن الدن عمل می کردند به عنوان شبه نظامی به يوگوسالوی سابق 

  .گسيل شدند) چچنی(قفقازستان روسی 

با پدر خواندۀ جديد، اخوان المسلمين موفق شدند برخی از ما را . انشين عربستان سعودی شد، قطر ج٢٠٠۵در سال 

ديويد پترائوس خالف نظريات کاخ سفيد . متقاعد سازند که متحول شده و از اين پس می توانند قدرت را به دست گيرند

 به زودی ، فريب خوردهیسپس سوری ھا تونسی ھا، مصری ھا و ليبيائی ھا و ءابتدا. پشتيبانی کرد» بھار عرب«از 

  .عليه اخوان المسلمين قيام کردند

در .   کاخ سفيد با ابراز نارضايتی، خواھان استعفای امير قطر شد و ديويد پترائوس را نيز برکنار کرد٢٠١٢در سال 

  .مايت رجب طيب اردوخان قرار گرفتنتيجه اخوان المسلمين تحت ح

شته شد و اعالم خالفت کرد، گرچه القاعده با چنين کاری موافق نبود و موعد آن را يک گام فراتر توسط داعش بردا
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فريقا و آسيا به شمشير خون ااندک اندک، گروه ھای فناتيک با الھام از برادران مسلمان در . ھنوز مناسب نمی دانست

مليات شبه نظامی، اخوان پس از سوء قصد ھای سياسی، پس از ع. تروريسم گسترش يافت. پيوستند» خليفه«چکان 

 پاکسازی اجتماعات اھل سنت و سپس کشتار ءآغاز کرد، ابتدارا المسلمين پاکسازی ايدئولوژيک در منطقۀ وسيعی 

کتمان نمی کنند که ھدفشان سرنگون . جمعی تمام ديگران، تا اين که سرانجام بر گورستان وسيعی فرمانروائی کنند

  . در سرزمين ھای ما می باشد،ارک حمله به ماسازی تمام رژيم ھای عرب و سپس تد

ما بايد تراز نامۀ عمليات اخوان المسلمين را تھيه کنيم و اولويت ھايش را بر اساس دروغ ھای اين اتحاد مصيبت بار باز 

  .خوانی کنيم

شده بودند، در روياروئی با موج دائمی جھاد طلبانی که از تمام نقاط جھان به انضمام کشورھای غربی ما سرازير 

در . جای دفاع از سرزمين و مرزھای کشور، دفاع از مردم و نجات آنھا را دستور روز خود قرار دادنده سوری ھا ب

 ميليون نفر به کشورھای ھمسايه پناھنده شده اند، و ۴.  ميليون نفر از آنھا از مناطق جنگی گريخته اند١٢حال حاضر، 

 ميليون باقی مانده در سوريه، نزديک ١٩از . ل و حفاظت جمھوری بودوير کنتر ميليون نفر به مناطقی پيوستند که ز٨

  .ل امپراتوری جھاد طلبان اداره می شودوزير کنترکه  در مناطق وسيعی به سر می برند ۵٠٠٠٠٠

تش ار« ، در تمام مناطق اشغال شده، به انضمام مناطقی که توسط )٢٠١٢(به اين ترتيب امارات اسالمی در باب عمرو 

که ما آنھا را اپوزيسيون قانونی و معتبر تلقی می کنيم، مدارس تعطيل شده و يا به آ تش کشيده شده، » آزاد سوريه

مصرف الکل نيز ممنوع اعالم شده و زنان بايد حجاب اسالمی و ھمراه با يکی از مردان خانواده از خانه خارج شود، و 

تلقی می کنيم، » دموکراتيک« به انضمام نزد ھم پيمانان ما که آنھا را ھمه جا. چند ھمسری نيز قانونی اعالم شده است

حق رأی ملغا شده، ثروت ھای اجتماعی از بين رفته اند، ھمجنسگرايان به مرگ محکوم شده و برده داری دوباره رايج 

.  که بخواھند به آنھا تجاوز می کنندجھاد طلبان زنان را به عنوان غنيمت جنگی می برند و در صورتی. گشته است

  .کودکان به زور به خدمت گرفته می شوند، يا به عنوان سرباز يا کاميکاز و حتی به عنوان دژخيم

امر . سوريه يک جمھوری است، به اين معنا که دولت سوريه در خدمت منافع عمومی و به رأی ھمگانی بستگی دارد

يد ئحاضر در دمشق تأای وسيع در انتخابات شرکت کردند و توسط ديپلمات ھای واقع اين است که مردم به شکل توده ھ

. نظر می رسد، حتی اگر ما با آن مخالف باشيم و يا در آن شرکت نکرده باشيمه شده و برای اثبات چنين روندی کافی ب

ندکی ا گذارد و ھر روز کشور می ءولت سوريه با دقت تمام مفاد آن را به اجراد، )٢٠١٢(و ياز تاريخ امضای بيانيۀ ژن

  .بيشتر به سوی دموکراسی گام برمی دارد

با اين وجود، اذھان ما با تبليغات جنگی ھم پيمانانمان دچار اغتشاش شده و نمی توانيم واقعيات را به شکلی که ھست 

 و يا  لندن مستقر می باشدقوق بشر سوريه که يکی از دفاتر اخوان المسلمين بوده و در حببينيم، و به ھمين گونه ديدبان 

  .که شامل جمعی از افراد انتخاب نشده است و زير نظر اخوان المسلمين قرار دارد» شورای ملی«

يميائی به کار می بنديم  يا دولت سوريه را متھم کبا اين وجود، ما ھمچنان آنھا را به ديکتاتوری متھم می دانيم، سالح 

و : ولی ديگر اطمينان چندانی به اين گزارشات نداريم . را شکنجه کرده است نفر از شھروندانش ١١٠٠٠می کنيم که 

  . با ايران، اتحاد ضد داعش به سوری ھا در دفاع از حسکه ياری رساند۵+١می بينيم که پس از امضای توافقات 

باور بوديم که سوری ًما قويا بر اين . خشونت ما در رابطه با سوريه از يک سوء تفاھم يا سوء تعبير سرچشمه می گيرد

سوری ھا مردم صلح طلبی ھستند، و تنھا . ولی چنين موضوعی حقيقت ندارد. ھا خواھان مرگ مردم اسرائيل ھستند

مطابق بر قطعنامه ھای سازمان ملل متحد خواھان باز پس گيری بلندی جوالن ھستند که به شکل غيرقانونی به اشغال 

ه ھائی را در ھمين راستا سازماندھی کرد، ولی با مخالفت اسرائيل روبذاکره من کلينترئيس جمھور بيل . درآمده است

در انتظار باز پس ھا سوری . رو شد و به شکست انجاميد، و اين موضوع را در خاطراتش به روشنی مطرح کرده است
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  . ھمين و بس؛گيری اين بخش از سرزمينشان ھستند که به شکل غير قانونی اشغال شده

پس به سوری ھا و عراقی ھا کمک کنيم که .  از اخوان المسلمين، ما در واقع دروازه ھای جھنم را گشوده ايمبا پشتيبانی

ھمه در اتحاد با يکديگر، بربريت را با شکست آشنا کنيم و تمدن .  ببندند،اين درھائی را که به روی مصيبت گشوده شده

  .را نجات دھيم و صلح را برقرار سازيم

  

  تی يری ميسان 

  . سال پيش در دمشق زندگی می کند۴مدير شبکۀ ولتر، تنھا روزنامه نگار غربی است که از 

Unissons-nous contre le projetd’Al-Qaïdaet de Daesh 

  

  :يادداشت* 

ذھنيت اکثر باشندگان مناطقی را که تحت سيطرۀ مستقيم و يا ھم رسانه ئی امپرياليزم جھانی زندگانی می که از آن جائی 

مايند، رسانه ھای وابسته به امپرياليزم شکل داده و می دھد، در اکثر موارد قضاوت ھا قسمی صادر می گردد، که ن

ھمين عامل باعث می گردد که با . راحی گرديده استطھدفمندانه از جانب دستگاه ھای امپرياليستی و ذھنيت ساز آنھا 

صی عليه امپرياليزم دست به مبارزه می زنند، بدون آن که بدانند تأسف حتا دانشمندان و نويسندگانی که خود در مورد خا

 که خيل عظيمی ، يکی از آن مواردخدمت می نماينددر مورد ديگری، به مثابۀ مبلغ سياست ھا و طرح ھای امپرياليستی 

باتالق خدمت به از نويسندگان داخلی و خارجی را در دامگاه تبليغات رسانه ھای امپرياليستی کشانيده و آنھا را در 

در افغانستان می "  پرچم-خلق"دانستن دولت مزدور و جنايتکار " کمونيست"امپرياليزم و ايدۀ ھای آن سوق می دھد، 

  .باشد

اين عده بدون آن که بدانند و يا بخواھند معيار ھای چنين تسميه ای را برای ديگران در ميان گذارند و حتا در برخی 

اشند که به نشخوار تفاله ھای خبری امپرياليزم اشتغال دارند، حاکميت مزدوران روس را موارد بدون آن که متوجه ب

نھاد ھای کمونيستی بودند و نه ھم در دوران " خلق و پرچم"اعالم می دارند، در حالی که نه خود باندھای " کمونيستی"

  . زد" کمونيزم"ر حاکميت شان، کمترين گام و عملی از آنھا به مشاھده رسيد که بتوان برآن مھ

دانستن از نظر ما ضد " کمونيستی"به ھمين اساس ما ھميشه اعالم داشته ايم که ادارۀ منوط به مزدوران روس را 

  .واقعيت وجودی آن اداره بوده سخت مردود می باشد

 AA-AAادارۀ پورتال
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