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  درخواست کردند» دوستان سوريه«

  بشار االسد به نفع مخالفان اسالم گرا کناره گيری کندکه

 

 کشور، به مديريت واشينگتن ١٣٠با حضور نمايندگان » دوستان سوريه«ديروز در مراکش پايتخت مراکش گردھمآئی 

راکش، سعد الدين آل عثمانی اعالم داشت که توافقات بر وزير امور خارجۀ م. و ھمپيمانان اروپائی و عرب برگزار شد

يد ئن تنھا نمايندۀ مردم سوريه به تأمحور بازشناسی اتحاديۀ ملی برای انقالب سوريه و نيروھای اپوزيسيون به عنوا

 .رسيده است

اتحاديۀ ملی با . گردھمآئی در فردای روزی برگزار شد که رئيس جمھور بارک اوباما اتحاديۀ ملی را به رسميت شناخت

مريکا سازماندھی شده بود که نمايندگی ابرتری اسالم گرايان در بطن آن، توسط وزارت امور خارجۀ اياالت متحدۀ 

  .گروه ھای مخالف مسلح را به عھده بگيرند و عليه رژيم بشار االسد به شکل نيابتی از سوی ناتو بجنگند

شرکت کنندگان اتحاديۀ ملی را به «: آئی پخش شد نوشته شده بود که کنندگان در گردھمکت در طرح بيانيه که بين شر

عنوان نمايندۀ قانونی مردم سوريه به رسميت می شناسند و سازمانی که تحت حمايت آن اپوزيسيون سوريه گردھمآئی 

شدن سياست دراز  دھد تا گذار به اجرائی ءبشار االسد قانونيت خود را از دست داده و بايد استعفا...تشکيل داده است

  ».مدت امکان پذير گردد

کشورھائی که ھنوز از بشار االسد دفاع می کنند يعنی روسيه، چين و ايران در اين گردھمآئی در مراکش شرکت 

اياالت متحده تصميم «: سرگئی الوروف وزير امور خارجۀ روسيه با اشاره به اين گردھمآئی اظھار داشت که . نکردند

  ». پيروزی نظامی اتحاديۀ ملی حساب باز کندگرفته است تا برای
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و روی خصوصيت جنايتکارانه و ارتجاعی جنگ نيابتی ناتو عليه سوريه تأکيد کرد که ھم پيمانان عرب آنھا با مسلح 

ساختن نيروھای وابسته به القاعده برای عمليات تروريستی در سوريه بدان دامن زده اند و تا اين جا برای شھروندان 

  .نتايج ويرانگری در بر داشته استسوريه 

معاون اخوان المسلمين سوريه، فاروق طيفور به شکل ضمنی اظھار داشت که نيروھای اتحاديۀ ملی می توانند قتل بشار 

، سرھنگ معمر قذافی ااو سرنوشت بشاراالسد را با رئيس دولت ليبي.  گذارندءاالسد را خارج از مراتب حقوقی به اجرا

قذافی ھنگام فرار از شھر سرت که زادگاه او بود، به .  سال گذشته طی حملۀ ناتو دولتش سرنگوش شدمقايسه کرد که

ھمراھی کاروانش مورد حملۀ ھواپيماھای شکاری ناتو قرار گرفت، و سپس نيروھای مسلحی که از سوی اياالت متحده 

  . ساندندحمايت می شدند، او را دستگير کرده و زير شکنجه و بی محاکمه به قتل ر

آيا بشار نگفته . پايان کار او مشابه پايان کار معمر قذافی خواھد بود. بشار محاصره شده است«: فاروق طيفور گفت 

است که در سوريه به دنيا آمده و در سوريه نيز خواھد مرد؟ اين ھمان جمله ای است که قذافی نيز گفته بود، و ھمين 

  ».کافی است

ر واشينگتن تصميم وزارت امور خارجۀ اياالت متحده را مورد انتقاد قرار دادند، زيرا روز ميانجيان اسالمگرای طرفدا

سخنگوی . سه شنبه گروه النصرت را تروريست دانسته بود که يکی از شعبات القاعده در بطن اپوزيسيون سوريه است

ه به سوريه دانست که طی آن  حمله در سال گذشت٦٠٠ول بيش از ؤرا مسوزات امور خارجۀ اياالت متحده النصرت 

  ».بسياری از شھروندان بی گناه سوريه کشته شدند

رئيس اتحاديۀ ملی، معاذ الخطيب از واشينگتن درخواست کرد که داوری خود را در مورد النصرت به عنوان گروه 

ته باشيم، ولی ما می توانيم با برخی احزاب اختالف ايدئولوژيک و سياسی داش«او گفت . تروريستی بازبينی کند

  ».انقالبيون ھمه در مورد واژگون سازی رژيم جنايتکار اسد متفق القول ھستند

والن اخوان المسلمين به آژانس خبری فرانسه يادآوری کرد که بازشناسی النصرت به عنوان گروه تروريستی ؤمس

  .توسط واشينگتن يک اشتباه بود، زيرا اسد تنھا تروريست موجود در سوريه است

 به اين علت که بخش وسيعی از اپوزيسيون سوريه که از سوی ناتو پشتيبانی می شود، از القاعده قابل تفکيک و ھراً ظا

برخی گروه ھای مسلح سوريۀ آزاد ايدئولوژی مشابھی دارند، و از «نيويورک تايمز اعالم داشت که . تشخيص نيست

رش عراق شرکت داشتند، اگر چه می دانيم که النصرت با طيف سلفی گرايان در اسالم بوده و بسياری از آنھا در شو

  ».القاعده پيونده ھای سازمانی دارد

گروه ھای مخالف ضد اسد در سوريه »  ما ھمه به جبھۀ النصرت تعلق داريم–مريکا امخالفت با مداخلۀ «در شعار 

  .خاطر زير عالمت سؤال بردن النصرت فراخوان صادر کرده انده برای روز جمعه ب

يد می کند، قدرت ھای امپرياليستی در ئاپوزيسيون سوريه و القاعده را تأبا وجود گزارشات متعددی که پيوندھای بين 

  . برای پشتيبانی از اپوزيسيون سوريه ھستنده بخشيدن به طرح مداخلسرعتحال 

د طرح ريزی کرده اند، از مقامات نظامی بريتانيا جھت پشتيبانی از اپوزيسيون سوريه برای عمليات دريائی و ھوابر

ً – يعنی مناطق تحت کنترل اپوزيسيون - » داالن انسان دوستانه«جمله ايجاد   برای تدارک  در داخل سوريه يا مستقيما

گويا که به درخواست نخست وزير بريتانيا داويد کامرون مقامات نظامی . به اپوزيسيون» کمک ھای لوژيستيک«

  .مريکا در لندن مالقات داشته انداات عربی و فرانسه، ترکيه، اردن، قطر، امار

وزير امور خارجۀ فرانسه لوران فابيسون اعالم داشت که دولت او که پيش از ھمه اپوزيسيون سوريه را به رسميت 

و بايد منتظر ماه ھای آينده . فعال، حرکتی نخواھيم کرد«: شناخته است، ولی برای مسلح ساختن آنھا منتظر خواھد ماند 

  ».يمباش
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در مورد پشتيبانی کلبی مسلک و اورولی ناتو از نيروھای القاعده عليه اسد سکوت سردی از سوی رسانه ھا و طبقۀ 

بوده و عليه القاعده » جنگ عليه تروريسم«بيش از يک دھه است که واشينگتن مدعی . سياستمداران برقرار شده است

 آزادی ھای دموکراتيک را در کشورش توجيه کرد و جنگ می جنگد و با تکيه به ھمين موضوع نيز محدود ساختن

پس از واپس زدن گزارشات رژيم اسد مبنی بر ارتکاب به . عليه افغانستان و عراق، و فراتر از آن را به راه انداخت

شده است که القاعده جزء الينفک ھمان اپوزيسيونی  آشکار اعمال تروريستی توسط اپوزيسيون سوريه، اکنون کامالً 

  .است که تحت حمايت ناتو قرار دارد

 ھيچ ارتباطی با قيام انقالبی مردم سوريه عليه رژيم اسد نداشته، چنين امری نشان می دھد که اپوزيسيون سوريه اساساً 

چنين سياستی با بی . کيل می دھدبلکه يک اقليت دست راستی در خدمت سياست امپرياليستی کشورھای ناتو را تش

جز ه توجھی و تحقير به افکار عمومی اين کشورھا تدارک ديده شده و به شکل مجموعه ای عمل می کند که ب

  .کس حساب پس نمی دھد برگزيدگان مالی و مراتب عالی دولتی به ھيچ

تا . نگ روی مردم سوريه بوده استگزارشات مرتبط به تشديد بحران اجتماعی در سوريه حاکی از تأثيرات ويرانگر ج

  . کشته و نيم ميليون نفر به پناھنده تبديل شده اند۴٠٠٠٠کنون بيش از 

مجلۀ فرانسوی اظھار داشت که اکنون گرسنگی » نوول ابسرواتور«گوئی با  و يک دانشجوی سوری در حلب در گفت

 در اينجا نانی است که در نانوائی ھای مواد غذائی اصلی مردم«: ھزاران نفر را در خطر مرگ قرار داده است 

کمتر از نيم ( ليور ٣۵پيش از بحران نان به قيمت . صنعتی تھيه می گردد و دولت نيز تأمين مالی آن را به عھده دارد

با چنين تورمی .  رسيده، تازه اگر نانی وجود داشته باشد٢۵٠ تا ٢٠٠فروش می رسيد و حاال به ه ب) مريکائیادالر 

  ». توانند نان بخرند  يا ذخيره کنند، به ھمين علت در خطر گرسنگی ھستندمردم نمی

شورشيان مخازن گندم شھر را به تاراج بردند، و حاال «: ول اين وضعيت دانست ؤاين دانشجو شورشيان را مس

  ».محصول غارتھايشان را می فروشند تا بتوانند اسلحه بخرند

 ملل متحد در مورد تأثيرات اسفناک جنگ در وضعيت بھداشت عمومی در ی در سازمانئآژانس شبکۀ اطالعات منطقه 

 بيمارستان عمومی سوريه در درگيريھای مسلحانه خسارت ديده و ٨٨نيمی از . سوريه گزارش ھائی تھيه کرده است

ازدياد فشار انسولين ناياب شده و به ھمين ترتيب دارو برای درمان .  بيمارستان کامال غير قابل استفاده شده است٢٣

کارخانه ھای داروسازی که «خون و داروھای ديگر، به گفتۀ اليزابت ھوف نمايندۀ سازمان جھانی بھداشت در سوريه، 

چندين کارخانۀ .  درصد مايحتاج داخلی سوريه بود، اکنون توليداتشان به دو سوم کاھش يافته است٩٠پاسخگوی بيش از 

ديده و يا نابود شده اند و برخی از آنھا مستقيما ھدف اپوزيسيون قرار داروسازی طی درگيريھای مسلحانه خسارت 

غالب اين کارخانه ھا در حلب واقع شده يعنی در شھری که در شمال کشور بيش از ھمه خسارت ديده . گرفته است

سوريه تحميل کارخانه ھای ديگری به دليل توقف واردات مواد اوليه تحت تأثير تحريماتی که کشورھای غربی به . است

  ».کرده اند دچار مشکل شده اند

اگر اين انقالب است، . کشور ما ويران شده است«:  ساله در حلب به الجزيره گفت ۶۴محمد ذين فروشندۀ سبزيجات، 

ولی، حاال، صد بار بيشتر . بايد بگويم که من طرفدار رژيم نيستم، چون که به ما ظلم کرده است. من آن را نمی خواھم

  ».ظلم می کنندبه ما 

   

 :پی نوشت مترجم 

گوھا حرف به نتايج مصيبت بار و غير قابل انکار جنگ می رسد، برخی از به اصطالح اپوزيسيون  و وقتی در گفت

 خودشان را دموکرات و ضد ديکتاتور و حتی کمونيست نيز ھر حال برخی از منتقدانی که ظاھراً ه ھای ايرانی و ب
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 به تمايالت ناخودآگاه بيمارناک و خشونتبار خودشان در حد آدمکشی و ويرانگری که علناً معرفی می کنند، از آنجائی 

 جنگ ھای نيابتی ناتو را برای سعادت ملت ھا ضروری ندانند، رايگان نمی توانند اعتراف کنند، و در صورتی که علناً 

ولی نبايد از بشار ...ايد از قذافی دفاع کردولی نب«و وقتی که ديگر چيزی برای  کتمان باقی نمی ماند، به ما می گويند 

  »..دفاع کرد

سلطان ...نبايد از قطر و عربستان...ولی نبايد از القاعده دفاع کرد...ولی نبايد از ناتو دفاع کرد«ولی ھيچ گاه نمی گويند 

»  بشار دفاع کردنبايد از«در واقع با وجود چشم انداز اسفناک جنگ در سوريه، وقتی می گويند . »قابوس دفاع کرد

و گوئی که خصومت شخصی با بشار ... منظورشان اين است که بگذاريم تا اين کشور را تخريب کنند، و آدم بکشند

داشته باشند، به بھای کشتار دھھا ھزار انسان و تخريب تمامی کشور، او را نيز مثل قذافی در بی دادگاه و در بزنگاه 

 که امروز - جای محکوم کردن چنين جناياتی ه و بايد دانست آنھائی که ب. ل برسانندسير قھقرائی غرب امپرياليستی به قت

 به قوع پيوست و نتايج آن ھمچنان ادامه دارد و کمی پيشتر در عراق و ادر سوريه به وقوع می پيوندد و ديروز در ليبي

پيوندد، و به ھمين گونه در ايران خودمان که مريکای جنوبی دائما به قوع می افريقا و ادر افغانستان و فراتر از اينھا در 

در واقع چنين افرادی اگر » نبايد از بشار دفاع کرد«  پاسخ می دھند -ھنوز مقدمات طرح ويرانگر را می پيمايد 

 . از روی اشتباه و يا محاسبه ای بی خردانه به جبھۀ آنان تعلق دارند جيره خوار امپرياليست ھا نباشند، مطمئناً مستقيماً 

ولی در يک موضوع ترديدی ندارم و آنھم اين است که اين بخش از منتقدان سياسی که پس از اين ھمه کشتار و پس از 

اين ھمه مصيبت روزمره برای مردم سوريه و پس از اين ھمه ويرانگری تنھا چيزی که برای گفتن پيدا می کنند اين 

رادی چه از روی عمد و چه از روی سھو ھر دو از تمايالت ، چنين اف»از بشار نبايد دفاع کرد«باشد که می گويند 

  .می برند» رنج«خشونت بار واپس زده 
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