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 ٢٠١٣ دسمبر ١٨

   

  »زير چشمان ما«

  شصت و سومين واقعه نگاری سياست بين المللی

  سوری کجا رفتند؟ » انقالبيان«پس 
، سازمان دھندگان اياالت متحده ديگر ھيچ عروسکی برای به بازی گرفتن در نقش ٢و يوز پيش از گردھمآئی ژنر

ناپديد شدن ناگھانی ارتش آزاد سوريه به آنھائی که به آن باور داشتند ثابت کرد که توھمی بيش . انقالبيان سوری ندارند

ی نداد، بلکه تنھا يک خشونت خارجی به ضرب مزدوران در سوريه ھرگز انقالب عمومی و مردمی رو. نبوده است

  .ر بودالمسلح و ميلياردھا د

  مبر  دس١٦/شبکۀ ولتر

                 

  

ت نمايندگی شورای ملی سوريه أزاد سوريه تبعيت خود را از يک ھيدگی ارتش آت نماينأ، يک ھي٢٠١١ نومبر ٢٩

ولی در واقع، . از ديدگاه نظری، مخالفان از اين پس دارای يک شاخۀ نظامی و يک شاخۀ سياسی شدند. اعالم می کند

. داز اصلی آن بودارتش آزاد سوريه، و به ھمين گونه شورای ملی سوريه دو مقولۀ تخيلی ھستند که ناتو صحنه پر

  . از مزدوران تشکيل شده بودند و به خودی خودشان ھيچ واقيعت عينی در محل نداشتندھر دو کامالً 

  

جوی يک نماينده برای اپوزيسيون مسلح سوريه  و و به فوريت در جستيسازمان دھندگان گردھمآئی صلح در ژن

با اين وجود، گروه ھای مسلحی .  کردار و ملت او بوده استدر واقع، از ديدگاه غربی ھا، جنگ بين ديکتاتور بد. ھستند

 سربازان مزدور خارجی استخدام می کردند،  رسماً -  از جبھۀ النصرت تا القاعده -که سرگرم ويران کردن سوريه بودند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 کردن آنھا دعوت.  از اھالی سوريه ھستندحتی اگر گروه ھای مسلح مدعی شده باشند که ھمۀ آنھا به شگل گسترده غالباً 

  .به اين معنا خواھد بود که بايد بپذيرند که ھرگز انقالبی در سوريه به وقوع نپيوسته، بلکه يک تجاوز خارجی بوده است

پس از حملۀ .  نفر اعالم کرده بودند، ناپديد شده است٤٠٠٠٠در واقع، ارتش آزاد سوريه که چند ھفتۀ پيش تعدادشان را 

ھی آنھا و غارت انبارھای اسلحه، رئيس تاريخی آن، ژنرال سليم ادريس به ترکيه مزدوران مسلح به مرکز فرماند

  .گريخت و سپس به قطر پناھنده شد

 از روزی که تشکيالت خود را راه اندازی کرد، ارتش آزاد سوريه يک ھدف مشخص داشت و آن ٢٠١١ جوالی ٢٩

ه ھرگز مشخص نکرد که برای يک رژيم الئيک ارتش آزاد سوري. ھم سرنگونی رئيس جمھور سوريه بشار االسد بود

و ھرگز ھيچ موضع گيری سياسی در مورد عدالت، آموزش، فرھنگ، اقتصاد، . مبارزه می کند و يا يک رژيم اسالمی

  .و ھرگز ھيچ طرح و برنامۀ سياسی مطرح نکرد. کار، محيط زيست و غيره نداشت

در واقع طی . ش عرب سوريه که فرار کرده بودند تشکيل شده استبه ما می گفتند که ارتش آزاد سوريه از سربازان ارت

 درصد فراتر نرفت که اين ٤ تعدادی فراری از خدمت وجود داشت، ولی جمع کل آنھا از  ٢٠١١شش ماھۀ دوم سال 

  .نظر می رسده تعداد در سطح يک کشور قابل اغماض ب

. ک پرچم داشت که ھمان پرچم دوران استعمار فرانسه بودنه، ارتش آزاد سوريه به برنامۀ سياسی نيازی نداشت زيرا ي

وميت فرانسه در سوريه ھمين پرچم بود و طی نخستين سال ھای به اصطالح استقالل، نماد معاھدۀ مطی دوران حق قي

سه . سوريه به شکل گسترده قطع عضو شده و به تعدادی دولت ھای قومی مذھبی تجزيه شده بود: سايکس پيکو بود 

تمام اھالی سوريه اين پرچم نکبتبار را می شناسند، دست کم .  نماد دولت دروز، دولت علوی و دولت مسيحی بودستاره

  .به دليل حضورش در دفتر ھمکاران سوری در عصر اشغال فرانسه در يک سريال تلويزيونی

خاطر نامش برگزيده شده بود، زيرا نام ه او ب. نخستين رھبر آن، سرھنگ رياض االسعد به فراموشخانۀ تاريخ سپرده شد

او به زبان ھای اروپائی به ھمان شکلی نوشته می شد که نام رئيس جمھور بشار االسد اگر چه نام آنھا به زبان عربی به 

تنھا تفاوت بين اين دو نفر، از ديدگاه رژيم ھای سلطنتی خليج مذھب آنھا بود، اولی سنی . شکل متفاوتی نوشته می شود

  .ومی علویو د

 پرچم دوران ادر ليبي» انقالبيان بنغازی«در واقع، ارتش آزاد سوريه يک اختراع مشترک فرانسه و بريتانيا بود، و مثل 

  .شاه ادريس اول را انتخاب کرده بودند که با اشغال بريتانيائی ھا در تبانی به سر می برد و با آنھا ھمکاری می کرد

 که وقتی اتحاديۀ آتالنتيک کشور را بمباران می کند، کاخ رياست جمھوری را به بازوی مسلح ناتو، مأموريت داشت

اشغال خود درآورد، ارتش آزاد سوريه با طرح ھا و شکست ھای پی در پی غربی ھا و شورای ھمکاری خليج به ھر 

به ھيچ عنوان در مرحلۀ دوم به عنوان بازوی نظامی شورای سياسی در تبعيد معرفی شد، ولی . سو تاب می خورد

ارتش آزاد سوريه در واقع بازوی .  تبعيت می کرد اقتدار آن را بازنمی شناخت و تنھا از کارفرمايانش فرانسه و بريتانيا

سرانجام، . مسلح سرويس ھای مخفی فرانسه و بريتانيا بود که اتحاديۀ ملی سوريه شاخۀ سياسی آن را تشکيل می داد

دست آورد، و در چنين وضعيتی ارتش ه  به آن کمک کند توفيقی ب که ناتو مستقيماً ارتش آزاد سوريه نتوانست بی آن

  .ترکيه در پايگاه ھايش به آنھا پناه می داد

ارتش آزاد سوريه در چھار چوب جنگ نسل چھارم ايجاد شد، ولی نتوانست خود را با دومين جنگ در سوريه تطبيق 

و ي تا گردھمآئی ژن٢٠١١بروریاز گردھمآئی ناتو در قاھره طی ف( جنگ نخستين. دھد که جنگی بود از نوع نيکاراگوئه

ی که ھدفش بی اعتبار سازی قدرت حاکم سوريه بود تا اين کشور ئيعنی صحنه پردازی رسانه ) ٢٠١٢ جونطی 

عمليات نظامی توسط گروھک ھای مختلفی انجام گرفت که . ھمچون ميوه ای رسيده در دستان ناتو سقوط کند

ی را معتبر جلوه ئپيش از ھمه ھدف اين بود که دروغ ھای رسانه .  از اتحاديه دريافت می کردندتشان را مستقيماً دستورا
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راستی در سوريه شورشی عمومی به ه دھند و به شکلی نشان دھند که موجب توھم در افکار عمومی شود که گوئی ب

، ارتش آزاد سوريه مارکی بود برای )٢(مارتين وون کروولدو ) ١(در انطباق با نظريات ويليام ليند . وقوع پيوسته است

از گردھمآئی ( عکس، جنگ دوم هب. تمام اين گروه ھا ولی بی آن که ساختار آن دارای سلسله مراتب خاص خود باشد

جنگی فراسايشی بود که با ) ٢٠١٤ جنوری طی ٢و ي تا گردھمآئی ژن٢٠١٢ جوالیدر پاريس طی » دوستان سوريه«

برای اجرای چنين نقشی، ارتش آزاد سوريه می بايستی به يک ارتش . زی می بايستی تا شکست نھائی ادامه يابدخون ري

  .ه مراتب و نظمی که ھرگز از عھدۀ پاسخگوئی به چنين ضرورياتی بر نيامدلواقعی تبديل می شد، يعنی سلس

و ترکيه، ارتش آزاد سوريه اعالم کرد که می وقتی احساس کرد که پايان کارش فرارسيده، خاصه با نزديک شدن ايران 

مزدوران مسلحی . ولی ديگر دير شده بود.  شرکت کند و شرايط غير واقعگرايانه ای را مطرح کرد٢و يخواھد در ژن

از اين پس ھر يک از ما می تواند . که توسط عربستان سعودی استخدام شده بودند به اين داستان تخيلی ناتو پايان دادند

  .در سوريه ھرگز انقالبی در کار نبوده است: ت عريان را ببيند واقعي

   

  پی نوشت

١( William Lind 

٢( Martin Van Vreveld 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  دس١٧

 


