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   کريس مارسدن:نويسنده

  ی حميد محو:برگردان از

  ٢٠١٢ جون ٠٢

  

  پس از کشتار حوله،

  سوريه را به مداخلۀ نظامی تھديد کرد  اياالت متحده
  

      

  ٢٠١٢ می ٣٠. سازیمرکز مطالعات جھانی 

  

، برای اياالت متحده، و ديگر قدرت ھای غربی و به )٢٠١٢ می ٢۵(در حوله )  نفر١٠٨(کشتار بيش از صد نفر 

ر رژيم در سوريه را با شدت ئي، به بھانه ای تبديل شد تا طرح تغ)خليج فارس: مترجم (ھمين نسبت دولت ھای خليج 

 زن بين قربانيان روز جمعه مشاھده ٣۴ کودک و ۴٩مان ملل متحد بر اساس گزارش ساز. بيشتری پی گيری کنند

  .شده است

البته، «، ژنرال مارتين دامپسی اظھار داشت که امريکا، فرمانده مرکز فرماندھی ارتش »فوکس نيوز«ديروز در 

ی را عليه ی که به وقوع پيوسته، ما می توانيم چنين گزينشئبه دليل خشونت ھا. ھميشه گزينش نظامی وجود دارد

  ».سوريه به کار ببريم
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ری يلمتحده، ھوزير امور خارجۀ اياالت . تفاسير او سپس به اعالميه ھای جنگ افروزانۀ واشينگتن منتھی می گردد

االسد و ھم پيمانانش و برای جلوگيری از ] رئيس جمھور بشار[اياالت متحده برای تشديد فشار روی «: ن گفت کلينت

گواھی بر غير «کاخ سفيد حمله به حوله را به عنوان » .با جامعۀ بين الملل کار می کندکشتار و ايجاد وحشت، 

  ».تلقی کرده است» .قانونی بودن رژيم

به رھبری عربستان سعودی و قطر به سھم خود اعالم کردند که ) مترجم خليج فارس(شورای ھمکاری خليج 

اضر مديريت اتحاديۀ عرب را به عھده دارد، اعالم کرد کويت که در حال ح. خواھان مداخلۀ نظامی مستقيم ھستند

جھت پايان بخشيدن به اعمال خشونت آميز عليه مردم « درخواست خواھد کرد تا ءکه برای تشکيل جلسۀ وزرا

  ».سوريه اقدام شود

 کرده  ارتش آزاد سوريه، که در ترکيه مستقر بوده و توسط واشينگتن سازمان دھی و تأمين مالی می شود، اعالم

ارتش . است که از اين پس به نتايج مذاکرات آتش بس با دبير اول سابق سازمان ملل متحد، کوفی عنان، پايبند نيست

مگر اين که شورای امنيت در سازمان ملل متحد برای حفاظت «آزاد سوريه اعالميه ای منتشر کرد که مبنی بر آن 

  ».وفی عنان از اين پس بی اعتبار استاز شھروندان دست به اقدام فوری بزند، زيرا طرح ک

شورای ملی سوريه که از پشتيبانی غرب برخوردار است، از شورای امنيت در سازمان ملل متحد درخواست کرد 

 فوری تشکيل دھد و بخش  ھفتم را يادآور شد که ئیگردھمآ» حفاظت ازمردم سوريه«که برای اتخاذ تصميم جھت 

  .از می دارداستفاده از مداخلۀ نظامی را مج

دولت اوباما، در حال حاضر، تالش ھايش را برای بی ثبات سازی رژيم بشار االسد به پشتيبانی سّری از سنّی ھا و 

جوی سرمايه  و ولی، در جست. تحت قيوميت قراردادن ارتش آزاد سوريه و شورای ملی سوريه محدود ساخته است

 می باشد تا از اين طريق پشتيبانی سياسی ، وقوع پيوستگذاری روی حوادث تراژيکی نظير آن چه در حوله به

چنين امری به اين معنا است که می خواھد پشتيبانی روسيه را به . ضروری برای مداخلۀ مستقيم را به دست آورد

  .ر رژيم اسد خنثی سازدييدست آورد، و يا مخالفت روسيه را با تغ

 بی ھيچ مخالفتی، طی بيانيه ای کشتار حوله را محکوم کرد  وءروز يکشنبه، شورای امنيت با توافق عمومی آرا

  ».حمله با توپخانه و تانک عليه محلۀ مسکونی صورت گرفته است«

کشتار شھروندان با تيراندازی از فاصلۀ «اين بيانيه در صادر کردن محکوميت چنين کشتاری اضافه می کند 

  » .نزديک خشونت فيزيکی مھمی است

ھراس مسکو از تعويض رژيم، اين است که پايگاه اصلی اش را در . آشکاری مشاھده می شودبا اين وجود تفاوت 

خاورميانه از دست بدھد و بر اين اساس حاکميت بی چون و چرای اياالت متحده بر منطقۀ نفت خيز خاورميانه 

  .ينگتن درآيدتضمين گردد، و از سوی ديگر ايران شيعه مذھب نيز به محاصرۀ رژيم ھای سنّی طرفدار واش

وزير امور خارجۀ روسيه، سرگئی الوروف در حضور وزير امور خارجۀ بريتانيا، ويليام ھيگ، ديروز در 

. در امور داخلی دمشق است» عدم دخالت خارجی«مصاحبه با روزنامه نگاران اعالم کرد که کشورش خواھان 

ردم بی گناه شرکت داشته اند، ده ھا زن و روشن است که ھر دو جبھه در کشتار م«: سرگئی الوروف اضافه کرد 

اين بخش تحت کنترل شورشيان، و در عين حال در محاصرۀ نيروھای دولتی به سر می برده . کودک کشته شده اند

  ».است
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ترديدی وجود ندارد که نيروھای دولتی برای بمباران حوله از توپخانه و تانک استفاده کرده اند، ولی بر اساس 

وف می گويد، که شماری از قربانيان از فاصلۀ نزديک به قتل رسيده و برخی ديگر تحت شکنجه گزارشات، الور

  .قرارگرفته بودند

، ولی اين دولت با تروريست »ول اصلی چنين حوادثی استؤمس«وضيحاتش می گويد که دولت اسد الوروف در ت

  .را بر خود دارد» دهبه روشنی امضای القاع«ھائی مقابله می کند که بمباران انجام گرفته 

، دولت اوباما تالش ھايش را برای کسب موافقت روسيه متمرکز کرده و ھدفش رفتن تدريجی اسد است که در رسماً 

  . واقع تکرار سناريوی انتقال قدرت در يمن را در چشم انداز قرار می دھد

سناتور جمھوری خواه، سياست خارجی اوباما را به خاطر مذاکره با روسيه ناکارآمد دانست، در جان مک کين 

حالی که حريفان جمھوری خواه اوباما در انتخابات رياست جمھوری، مانند ميت رومنی، اصرار دارند که اياالت 

اندھی و مسلح سازد که از طريق ھمکاری با ھم پيمانانش گروه ھای مخالف سوری را به شکلی سازم«متحده 

  ».بتوانند از خودشان دفاع کنند

ولی جمھوری . اوباما برای اين نوع حمالت مستقيم، مثل سال گذشته، که توسط ناتو ھدايت می شد، ترديد می کند

خواھان آشکارا به مواردی معترض ھستند که کاخ سفيد مخفيانه در حال انجام آن می باشد، و ممکن است به زودی 

  . و از سوی ترکيه و رژيم ھای خليج به وقوع بپيونددامريکاگ تمام عيار به شکل نيابتی به نام به جن

ھيچ يک از آن چه را که رسانه ھای ھمگانی وابسته به قدرت ھای اصلی دربارۀ کشتار حوله و جنگ داخلی در 

ا دارای ھمان کارکردی سياسی بازنمائی کشتار حوله در رسانه ھ. سوريه مطرح کرده اند، نبايد جدی گرفته شود

است که خشونت ھای به وقوع پيوسته در يوگوسالوی سابق داشت، و چنان که ديديم از سوی ديگر بھانه ساز و 

  . مداخلۀ امپرياليستی شدۀتوجيه کنند

پيش از ھمه، بايد دانست که ھيچ گزارش کاملی از حوادث در دست نيست، و ھمين موضوع به تنھائی قابل 

  . استاعتراض

سخن گوی وزارت امور خارجۀ سوريه، اعالم کرد که درگيری ھای نظامی وقتی آغاز شد که صدھا تيرانداز، 

مجھز به سالح ھای سنگين، مسلسل، خمپاره و موشک ضد تانک، به پنج نقطه از موضع گيری ارتش سوريه حمله 

  . ساعت به طول انجاميد٩کردند، که 

: ول کشتارھا معرفی کرد و گفت ؤاو تروريست ھا را مس. نفر ديگر مجروح شدند ١۶سه نفر از سربازان کشته  و 

کودکان و زنان و افراد بی گناه ديگر در منزل خودشان کشته شده اند، و چنين اعمالی در ارتش سوريه معمول «

  ».شيوۀ به قتل رساندن افراد بسيار خشونت بار بوده است. نيست

ميان د کرده اند ولی شبھه نظائي نظامی بين ارتش رسمی و شورشيان را تأمبارزان مخالف رژيم اسد درگيری

  .ول کشتارھا می دانندؤمدافع رژيم را مس» الشبيحه«

گلوله «: ت ناظران سازمان ملل متحد در سوريه، ژنرال رابرت مود، گزارشی منتشر کرده و می نويسد أرئيس ھي

و در عين حال اعتراف می کند که جراحات از » استھای توپ و تانک روی محله ھای مسکونی شليک شده 

  .دليل اصلی مرگ آنھا بوده است» جراحات جسمانی بسيار وخيم«نزديک وارد شده، ضربات چاقو و 

 نتيجه از تمام آن چه که در محل ديدم، نتيجه گرفتم که نبايد فوراً «:  دائما به نقل آمده است "مود"يکی از جمالت 

  ».گيری کنم
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 ١٠آوری کنيم که رسانه ھا و مقامات سياسی غرب در رابطه با خشونت ھای پيشين، مانند انفجار اتومبيل در بايد ياد

 نشان  نفر شد، با خشم و اعتراض خيلی کمتر و احتياط بيشتری واکنش۵۵می در دمشق که منجربه کشته شدن 

  .وليت خشونت ھا را تقسيم کنندؤدادند، تا وقتی که بايد مس

ن، در تبانی با يکديگر به توافق رسيده بودند که القاعده را به عمل تروريستی متھم نکنند، و بی ھيچ در آن دورا

 برای تحريک دست به چنين ئیول می دانستند که گوؤا منتشر کردند که رژيم اسد را مسانتقادی، نظريات مخالفان ر

فکر می « مون، رسما اعالم کرد که –بان کی  می دبير اّول سازمان ملل متحد، ١٨با اين وجود، . عملی زده است

ولی رسانه » .اين موضوع مشکالتی وخيمی را به وجود می آورد. کنم در پشت پرده دست القاعده در کار بوده است

  .ھای غربی اين گزار ش را پی گيری نکردند

 در  کامال نسبت به آن چه واقعاً اياالت متحده و ھم پيمانان اروپائی اش و ھم پيمانان ديگری که در خاورميانه ھستند

حوله به وقوع پيوسته بی اعتنا ھستند، ھمان طور که نسبت به تمام دردھا و رنج ھای تمامی يک ملت، ملت سوريه 

  .و توده ھای عظيم سوری بی اعتنا ھستند

، مھم نيست که چنين واقعا در نتيجه،«: نمونۀ اين بی اعتنائی سفير بريتانيا، مارک ليال گرانت است که اعالم کرد 

واقعيت اين است که اين خشونت توسط دولت سوريه صورت . خشونت ھائی تحت چه شرايطی صورت گرفته است

  ».گرفته است

وليت نھائی کشتار حوله متوجه واشينگتن و ھم پيمانانش می باشد که برای سرنگونی رژيم اسد به شورش سنّی ؤمس

ق کردند، تا رژيمی فرمانبردار را جانشين سازند که کامال در اتحاد با ھای افراطی دامن زدند و آنھا را تشوي

  .ستراتژی اياالت متحده در خاورميانه باشد

يگانه پاسخ قانومند و قانونمدار به کشتار مردم بی گناه حوله در کشور به خون نشستۀ سوريه، تکرار درخواست 

  . عليه سوريه خاتمه دھند،ۀ خودقديمی از واشينگتن و ھم پيمانانش است که به طرح توطئ

ن سرنوشت توده ھای دھقان و کارگر سوری به خود آنھا تعلق دارد، و رسيدگی به سياست رژيم بورژوای ييحق تع

اسد و نيروھای بورژوای فناتيک که در حال حاضر گروه مخالفان را ھدايت می کنند و به مدد ھواداران بين المللی 

  .به نظر می رسند، جملگی حق مسلم ملت سوريه استشان بر صحنۀ منازعات مسلط 

    

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ جون ١
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