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 ارتش آزاد سوريه ھمچون ستاره ای مرده می درخشد

 

را اعالم می کنند، » فرار بشار االسد«سوريه و » سقوط فوری«ی در حالی که نشريات فرانسه بيش از ھر زمان ديگر

اگر ھرج و مرج در بخش مھمی از مرزھای سوريه گسترش .  متفاوت استواقعيت در محل وقوع عينی حوادث کامالً 

ه ارتش آزاد سوريه در حالی که واشينگتن و مسکو برای ب. مثل برف زير آفتاب آب شد» مناطق آزاد شده«يافت، ولی 

 .رو شده استه صدا درآودن ناقوس پايان کارزار آماده می شوند، با نبود تکيه گاه و چشم اندازی روب

يد رسد، طرح صلح برای سوريه را ئدولت نوين اوباما توسط سنا به تأکه  به محض اين. شمارۀ معکوس آغاز شده است

يس جمھور اوباما جايگزين خودش می شود، ولی از ديدگاه حقوقی، اگر چه رئ. به شورای امنيت پيشنھاد خواھد کرد

از . دولت قديمی او تنھا می تواند به امور جاری روزمره رسيدگی کند و برای تصميم گيری ھای اساسی مجاز نيست

ديدگاه سياسی، بارک اوباما وقتی در اردوی انتخاباتی به سر می برد، در رابطه با برخی از ھمکارانش که توافقات 

به . ولی به محض اعالم پيروزی اش در انتخابات، دست به پاکسازی زد.  واکنشی نشان نداد، کرده بودندژنور ا نقض

ھمان شکلی که پيشبينی شده بود، ژنرال ديويد پتروس، آرشيتکت جنگ عليه سوريه، در دامی که برايش گسترده بودند 

پيشبينی شده بود، رؤسای ناتو و سپر ضد موشکی که  دھد و باز ھم به ھمان شکلی که ء استعفا،گرفتار آمد و مجبور شد

ناقض توافقات با روسيه بود، به اتھام نقض قانون تحت پيگرد قرار گرفتند و بر اين اساس می بايستی سکوت اختيار می 

 تنھا شيوۀ انتخاب شده برای حذف او بود که. ن از دور خارج شدعالوه براين وزير امور خارجه ھيلری کلينت. کردند

  .ھنگام او را در کوما فرو برده بيماری نا ب: نظر می رسد ه شگفت آور ب

مبر قراردادی با سازمان پيمان امنيت بخش عمليات حفاظت صلح ماه سپت. ددر سازمان ملل متحد مسائل پيش رفته ان

مزمان گسترش بر نيز رزمآيش سازمان پيمان امنيت جمعی در قزاقستان و ھوما اکت.  رسانده استءجمعی به امضا

مبر نمايندگان نظامی اعضای دائمی شورای امنيت را ماه دسھا را در سوريه تحت نظارت داشت، و » شاپکا آبی«

اگر چه فرانسوی ھا و . فراخواند تا برای آنھا توضيح دھد که استقرار اين نيروھا به چه شکلی انجام خواھد گرفت

  .يد کردندئرا تأ لی در مقابل خواست اياالت متحده آنبريتانيائی ھا با چنين راه حلی مخالف بودند و
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با اين وجود فرانسه تالش کرد تا از نمايندۀ ويژۀ اتحاديۀ عرب و سازمان ملل متحد، لخضر ابراھيمی برای تغيير طرح 

طور مشخص، با احتياط از موضع ه ب.  استفاده کند، مطرح کرده بودجون ٣٠صلح ژنو بر اساس تبصره ھائی که 

  .ی خود داری کرد، و به ارسال پيغام به طرفين منازعه بسنده نمودگير

حتی . وضعيت نظامی به شکل معکوس تغيير کرد. واقعيت امر اين است که دولت سوريه در موضع قدرت قرار دارد

د دولت حرف نمی زنند، که قرار بود مجوز سازمان ملل متحد را برای ايجا» منطقۀ آزاد شده«فرانسويھا نيز ديگر از 

 تقليل پيدا کرد و آنجائی که ھنوز پافشاری می کنند، در دست سلفی گرايان است که وجھۀ اين مناطق دائماً . دريافت کند

ند که مواضع خودشان را ترک کنند و در دگروه ھای ارتش آزاد سوريه دستور دريافت کر. چندان مناسبی ندارند

  .اطراف پايتخت برای حملۀ نھائی موضع بگيرند

 سنی مذھب ھستند عليه رژيم سوريه بشورانند، يعنی به ھمان شورشيان اميدوار بودند که پناھندگان فلسطينی را که اکثراً 

. شکلی که در گذشته حريری ھا در لبنان می خواستند فلسطينيھای سنی منطقۀ نھرالبادر را عليه حزب هللا تحريک کنند

خوبی می دانند که دوستان آنھا چه کسانی ھستند که چگونه ه ينی ھا برو شد زيرا فلسطه ولی اين طرح با شکست روب

 روزۀ اخير عليه غزه سالح ٨واقعيت عينی نشان داد که در جنگ . برای آزاد سازی سرزمين ھای آنھا مبارزه می کنند

 سلطنتی خليج ھای ايرانی و سوری بود که در روياروئی با اسرائيل تفاوت ھا را نشان داد، در حالی که رژيم ھای

  .انگشت کوچکشان را نيز حرکت ندادند) فارس(

برخی از عناصر حماس، وفادار به خالد مشعل و جيره خوار قطر، درھای اردوگاه يارموک را به روی چند صد نفر از 

  .بودندلبنان وابسته به شبکۀ القاعده و وابسته به قطر  -مبارزان گشودند که از جبھۀ پشتيبانی مبارزان شاخۀ سوريه

 محل را ترک کنند و  ساکن اردوگاه، از آنھا خواست که فوراً ١٨٠٠٠٠دولت سوريه از طريق ارسال اس ام اس به 

برخی از آنھا ترجيح دادند به . اقامتگاه موقت در ھتل ھا و مدارس و ورزشگاھھای دمشق را در اختيار آنھا قرار داد

. دست گرفته سالح ھای سنگين به اردوگاه حمله کرد و کنترل آن را باز فردای آن روز، ارتش سوريه با . لبنان بروند

. اعالم شد» منطقۀ بی طرف« کردند که مبنی بر آن اردوگاه به عنوان ء سازمان فلسطينی توفقنامه ای را امضا١٤

 ادامه مبارزان ارتش آزاد سوريه به شکل منظم از اين منطقه خارج شدند و در مناطق اطراف به جنگ عليه سوريه

ولی اردوگاه در وضعيت ويران شده قرار داشت، . در چنين وضعيتی غير نظاميان به خانه ھايشان بازگشتند. دادند

  . مدارس و بيمارستان ھا دائما خسارت ديده بودند

 در آغاز می توانست از حمايت مردمی خشنودکه ارتش آزاد سوريه : از ديدگاه ستراتژيک، جنگ به پايان رسيده است 

اروپائی ھا ھمواره فکر می کنند که می . باشد، از ھيچ اعتباری برخوردار نيست و ھيچ شانسی برای پيروزی ندارد

توانند با خريداری کردن افسران ارشد و تحريک يک کودتا رژيم را تغيير دھند، ولی می دانند که چنين کاری را با 

  . ارتش آزاد سوريه نمی توانند به پيش ببرند

بخش مھمی از پشتيبانی ھای بين .  ھمچنان از راه می رسند، ولی پول و اسلحه بيش از پيش کمياب می شودشورشيان

المللی متوقف شده ولی نتايج آن را ھنوز در صحنۀ کارزار مشاھده نمی کنيم، کمی شبيه به نور ستاره ای است که تا 

  .مدتی پس از مرگش تداوم می يابد

دائما . م گرفته است که به اين وضعيت خاتمه دھد و ارتش آزاد سوريه را نيز قربانی کنداياالت متحده به روشنی تصمي

در ماه گذشته ھزاران نفر از . برای آنھا فرامين احمقانه ای صادر می کند و شورشيان را به کام مرگ می فرستد

جھاد طلبان «تنائی اعالم کرد که مريکا با بی اعاھمزمان، در واشينگتن، شورای ملّی اطالعات . شورشيان کشته شدند

ديگر متحدان اياالت متحده از ھم اکنون بايد از خودشان بپرسند که آيا . در آينده از بين خواھند رفت» بين المللی

  وضعيت جديد به قربانی کردن خود آنھا نخواھد انجاميد؟
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢مبر  دس٢٩

  ٢٠١٢بر  دسام٢۶مرکز مطالعات جھانی سازی، 

5316947/morte-etoile-une-comme-briller-de-continue-lasl/ca.mondialisation.www://http 


