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  اسماعيل ھوشيار

  ٢٠١٢ جون ١٨

  

  گذرد ؟ درسوريه چه می
  

ت از شايد به جای انجمن حماي. بھتربگويم قتل عام مردم سوريه ھنوز ادامه دارد . بحران سوريه ھنوز ادامه دارد 

وليتھای انجمن حمايت از حيوانات، ؤگرفت و يا يکی ازمس حيوانات ، بھتربود انجمن حمايت از انسان شکل می

 سال پيش با کفش و کاله ۵٠نيازی ھم نيست مثل . داستان پيچيده نيست! بود حمايت از موجودی به نام انسان ھم می

  . آھنين به دنبال حقيقت رفت

ولی با پيشرفت درزمينه ھای مختلف حاال . يد تا فاالچی از حقيقت جنگ ويتنام سردرآوردشايد ماھھا وسالھا طول کش

کس  ھيچ: اوريانا فاالچی ؛ بعد از ماھھا تحقيق و گشت و گذار درمورد جنگ ويتنام نوشت. به ماھھا وقت نياز نيست 

درصحنه مردم به طورواقعی قتل .  خودشان ھستند به فکرپايان جنگ نيست ھمه به دنبال بازی سياسی و منافع کالن

شوند ودرپرده کسانی ھستند که به راحتی صبحانه را درھانوی؛ ناھاررا درپاريس و عصرانه را درسايگون  عام می

   !گيرند که فردا کجا بايد بمباران شود  خورند و تصميم می مسکو میدر شام را .... و

حمايت . ه ای به نام ارتش آزاديبخش سوريه کشک مطلق است پديد. شود  اين سناريو امروز ھم درسوريه تکرار می

 انسان ٢٠٠ تا ١٠٠روزانه و درشھرھای مختلف . و اما و اگرغرب و شرق ھمان واقعيتی است که بايد درست ديد 

گويد که اسد بايد برود ؛  دھد ، امريکا ھر روز می شوند ؛ اسد ھنوز آنجاست ، عنان سرويس سياسی می قتل عام می

 ھنوزتصميم گرفته نشده است ،...... کند و اين داستان تراژيک ادامه دارد  کو کمی شک دارد ؛ چين ناز میمس

 ً ظاھرا روسھا ازحاال . کند  کل خاورميانه چه کسی بيشترسود میھنوزمعلوم نيست درپس تحوالت سوريه و نھايتا

   . شوند  مردم قتل عام می. ن مردم است ضررھم طبق معمول ھميشه ازآ...وارد معامالت بعد از اسد شده اند 

مذاکره ادامه دارد و قتل . کس به فکرپايان اين تراژدی و قتل عام نيست ھمه درحال حساب و کتاب خودشانند  ھيچ

. گيرند  مديای غرب مطابق معمول فقط بخش کوچکی ازخون را عليه شخص اسد به کارمی. عام طبيعی شده است 

   !ان يعنی تکه ای ازواقعيت .ان.سیون يزيگزارش مخصوص تلو

 تا دست به اقدامی برای توقف نبرد فراخواندکا را به يمراس جمھور وقت ين رئنتيل کلي ب،شيسال پ١٩ "زليالی و"

الی ". ه کاری بکندي است تا در مورد سورھمان حال انداختهزل امروز اوباما را به يو… قتل عام در بوسنی بزند
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من چند . ه نمی کندين است که جھان کاری برای توقف کشتار سوريبه معنی ا” ئیو رسواننگ “: دي می گو"زليو

م موضوع ي صحبتھاۀمن در مقدم. دياينگتن بي ھولوکاست در واشۀس جمھور دعوت کردم به موزيش از رئيھفته پ

ون يزير آن را در تلويم و تصاوين را می دانين که ما ايھم. ه سمبل قتل عام مردم استيسور. ه را مطرح کردميسور

» ئیننگ و رسوا«ن يچ کاری در مورد آن نمی شود، ايم و ھيم در مورد آن صحبت کنين که می توانيم، ھمينيمی ب

نگتن ي ھولوکاست واشۀن سؤال که باراک اوباما در واکنش به صحبتھای شما در موزي در پاسخ به ا"زليالی و". است

بارھا اتفاق افتاده که جھان اقدامی برای متوقف . قت تلخ استيک حقي. ست در برابر ملتھاروياروئیک ين يا: گفت

ن حرفھا را باور می يا شما اياست؟ آ” حرف“نھا فقط يا ايآ… ع نکرده استيکردن کشتار بی گناھان در ابعاد وس

ن است يم ايی دانزی که ما ميچ… ن حرفھا عملی شونديده ام که ايمن ھنوز ند: ا عملی خواھند شد؟ پاسخ داديد؟ آيکن

  .....بشار اسد. ات استين جناي اۀک نفر سمبل ھمياآلن فقط . ن تراژدی متوقف شوديد کاری کرد تا ايکه با

االن و بعد از زمانی نسبتا طوالنی خيلی واضح است که شخص اسد سمبل .....خير؛ جناب پيشتازاخالق سياستمداری

 کند کامالً  که کسی کاری برای پايان جنگ نمی اين.  گريبان ھمه را گرفته است ئیننگ و رسوا. تمام جنايات نيست 

اين موج قتل عام درسوريه محصول .  دست اندرکاران ھستندۀول کشتارھا و جنايات سوريه ھمؤمس. آگاھانه است

نام که شبيه ھمان جنگ ويت. مشترکی است که غرب و کاخ سفيد و شرق و حکومت اسالمی درساخت آن شريکند 

شود گفت  حتی نمی! کسی به دنبال پايان جنگ نبود بلکه ھمه درحال حساب و کتاب منافعشان ازوجود جنگ بودند 

 تراژدی ئیشرم برتمام دست اندرکاران سياسی و اجرا .خجالت بکشيد؛ چون زمين سياست با خجالت ھمخوانی ندارد

  ....گويند ت میيزيک بخش واقع که فقط ائیشرم برتوجيه کنندگان و مديا! خونين سوريه 

عی ويت کنگ ؛ حداقل درويتنام عنصراجتما.  ويتنام ياد و قضاوت خواھد کرد ۀتاريخ انسان ازاين وقايع به ھمان شيو

ارتش آزاديبخش سوريه ھمان مزدوران سيا . شود  ثر داشت ولی حاال عنصراجتماعی فقط سالخی میؤنقش اوليه وم

کنند و شايد آنوقت   سال يک بارکمی اطالعاتشان راعمومی می۵٠يسھای اطالعاتی ھرو باقی قضايا ھستند که سرو

 مذاکرات شرق و غرب بود که به تحوالت خونين سوريه سمت و سو ۀکمی صحنه برای ھمگان روشن شود که نتيج

! کند نمی يک ويرگول سرنوشت جنگ را مشخص ۀاحساس و ارزشھای انسانی وانقالبی گری حتی به انداز. داد  می

و اين ھمه مقصرش فقط يک فرد نيست تا مثل قذافی بعد .... انتظاری برای انتخابات کاخ سفيد ويا ھرانتظارديگری

ازکشتنش دنيای بھتری درانتظارمردم باشد يعنی قراربود بعد ازھرديکتاتوری دنيای بھتری درانتظارمردم باشد حتی 

  !ريکا بعد از بن الدن را ھم داد اوباما وعده دنيای بھتروامن تر برای مردم ام

فرھنگشان بدتراز فرھنگ .....تفکرات حاکم درکاخ سفيد و مسکو و تھران و پکن و. ولی درعمل ھمه چيزبدترشد 

قطعا بعد ازھر قتل عام ؛ به ......بردند تورھا درقرنھا پيش لذت میا است که ازديدن خون گالديئیقديمی رومی ھا

وبعد مذاکرات سياسی و قتل عام . روند تا دعای ترحم و عشق بخرند   مسجد و کليسا میقول فاالچی ھرروز صبح به

وتنھا کاری که ازدست بقيه ساخته !  انواع مذاکرات دارد ۀ جنگ بستگی به نتيجۀخاتم.....و سرکوب مردم ادامه دارد

ازطوالنی شدنش لذت نبريد ........ خونين را تمامش کنيدۀاست اين است که به فريادھاشان ادامه دھند که اين صحن

  ! وبرای کشته ھا کف ودست نزنيد 

وزير امور خارجۀ روس سرگئی الوروف پيشنھاد کرد که تمام کشورھائی که روی بازيگران صحنۀ سوريه نفوذ  

الوروف اعالم کرد که دايرۀ کشورھای شرکت . دارند در کنفرانس بين المللی پيرامون موضوع سوريه شرکت کنند

زيرا اين گروه از دوستان سوريه تنھا از خواست ھای . منحصر گردد» دوستان سوريه«نده نبايد به محدودۀ کن

، الوروف، در کنار اعضای شورای امنيت در سازمان ملل متحد، مشخصاً . شورای ملی سوريه حمايت می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 گذاشتن طرح کوفی عنان به شکل عينی ءاھدف به اجر. اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ عرب، از ترکيه و ايران نيز نام برد

  ...می باشد، بی ھيچ ابھامی

 بازيھای سياسی و استمرارقتل عام است و اين ۀ برای ادام،ی و عقيم عنانئبله، بدون ھيچ ابھامی طرح شش ماده 

  !يه نيست  قتل عام خونين درسوریکه؛ آقايان و خانمھا ديريست بشاراسد ديگرمتھم رديف اول اين سناريو يعنی اين
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