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  ٢٠١٣ دسمبر ٢٢

  اياالت متحده کمک ھای نظامی خود را 

  به واسطه ھای سوری متوقف کرد

  

  

آزاد سوريه متوقف کردند، يعنی نيروی اياالت متحده و بريتانيا کمک ھای نظامی خود را به شورای عالی نظامی ارتش 

رابط آنھا برای مسلح سازی شورشيانی که مورد پشتيبانی امپرياليست ھا بودند و طرح امپرياليستی را برای سرنگونی 

  .سازی دولت سوريه و رياست جمھوری بشار االسد پی گيری می کردند

 سوريه منطقۀ تحت کنترل خود را در مرز ترکيه کمک ھای نظامی در وضعيتی به حالت تعليق درآمد که ارتش آزاد

الزم به يادآوری است که اين شورشيان اسالمگرا از . طی منازعات داخلی در مقابله با شورشيان اسالمگرا از دست داد

  .سوی عربستان سعودی پشتيبانی می شدند و تا اينجا متحد ارتش آزاد سوريه بودند

اديۀ جديدی که از سلفی گرايان و ديگر شبھه نظاميان اصول گرای سنی مذھب مبر، مبارزان جبھۀ اسالمی، اتح دس٦

تشکيل شده، به قرارگاه ھای ارتش آزاد سوريه در شھر مرزی اطمه حمله کردند از جمله به مرکز فرماندھی نظامی 

ح ھائی بود که اين تجھيزات شامل تانک ھای تھاجمی و سال. برای شمال سوريه و چندين انبار حاوی تجھيزات نظامی
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اياالت متحده و بريتانيا فرستاده برايشان تدارک ديده بودند، مانند خودروھای چابک برای مناطق کوھستانی و تجھيزات 

  .اطالعاتی

 را نيز تصرف کرد که تا پيش از اين در مرز با ترکيه  جبھۀ اسالمی در عين حال کنترل ساختمان گمرکات باب الھوی

  . سوريه بوددر اختيار ارتش آزاد

اگر به گزارش رسانه ھا باور داشته باشيم، تلفات ناچيز بوده و مبارزان ارتش آزاد سوريه يا تسليم شده اند و يا در مقابل 

 ارشد ارتش آزاد سوريه، ژنرال سليم ادريس به ترکيه گريخت و از هخود فرماند. نيروی برتر جبھۀ اسالمی گريخته اند

  .آنجا به قطر پناھنده شد

ارتش آزاد سوريه به مبارزان جبھۀ اسالمی در پايگاه ھايش پناه داد تا برای واپس زدن حملۀ فرضی که شايعه شده بود 

در واقع، جبھۀ اسالمی از اين . که گوئی از سوی دولت اسالمی عراق و شام انجام خواھد گرفت، از آنھا استفاده کند

  .فرصت برای تسخير اين پايگاه ھا استفاده کرد

نظامی  به مبارزان شبه س از شکست ھای متعدد نظامی و فرار بسياری از مبارزان در شمال شرقی سوريه که متعاقباً پ

شبکۀ القاعده پيوستند، شکست تحقير آميز ارتش آزاد سوريه در اطمه اطمينان حاميان آن را در واشينگتن، لندن و 

  .پاريس متزلزل ساخت

پيش نازلی در محل به عھده داشت، در گردھمآئی سياسی که توسط اياالت متحده اگر ارتش آزاد سوريه نقش بيش از 

سازماندھی شد شرکت داشت، از سوی ديگر شورای ملی سوريه نقش اساسی در تالش ھای بی شرمانۀ اياالت متحده و 

يانه رو از خود نشان ر رژيم در دمشق ظاھری ميياتحاديۀ اروپا به عھده داشت و بر آن بود که به خواست آنھا برای تغ

واشينگتن و ھم پيمانان اروپائی اش بر آن بودند که ارتش آزاد سوريه را در جلوی صحنه به نمايش بگذارند، و از . دھد

  .آن به عنوان پايگاه برای تدارکات و تجھيز نظامی شبھه نظاميان اسالمگرا استفاده کنند

 و جامعۀ نظامی و امريکايوندد که دولت اوباما، نخبگان سياست فروپاشی ارتش آزاد سوريه در وضعيتی به وقوع می پ

 بايد در سوريه امريکاسرويس ھای اطالعاتی قويا دچار ترديد و چند دستگی در مورد سياستی است که امپرياليسم 

  .انتخاب کند

مگرايان سنی وابسته بدون پشتيبانی مردمی، شورشيانی که توسط اياالت متحده و عربستان سعودی بيش از پيش به اسال

می شوند، به انضمام ھزاران مبارز خارجی که موضع گيری قويا جانبدارانه و متعصب و شقاوتھای ناشی از آن باز ھم 

  .بيشتر موجب بی اعتباری شورشيان شده است

ده اند و بيش شورشيان با وجود اين که قادر به سرنگون سازی اسد نبوده اند ولی سراسر سوريه را به ويرانه تبديل کر

 ميليون شھروند سوری را از خانه ھايشان رانده و به آورگی و پناھنده ٧ ھزار نفر را به قتل رسانده و بيش از ١٠٠از 

شدن به کشورھای ھمسايه محکوم کرده اند، و عالوه بر اين در سراسر خاورميانه به تنش شيعه سنی دامن زده اند و 

  .اختند تا در شمال و شرق سوريه پايگاه ھای معتبری ايجاد کنندبرای القاعده اين فرصت را فراھم س

در واقع، اياالت متحده از مداخالت آنھا در اردوی . در گذشته اياالت متحده بيشتر تمايل داشت با القاعده متحد شود

ولی در واشينگتن بيش .  استفاده کردنداسرنگون سازی اسد استقبال کردند، ھمان گونه که از آنھا در جنگ ناتو عليه ليبي

 ابراز نگرانی می کنند زيرا  خاطر آزادی ھای زياد و تبليغات پيرامون نفوذ آنھا از سوريه به سوی عراقه از پيش ب

ممکن است موجب اضمحالل ساختارھای سياسی شکننده و قوم گرائی شود که اياالت متحده در پايان اردوی نظامی 

  . ايجاد کرد٢٠٠٨ و ٢٠٠٧خونبار سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

طی ھفته ھای اخير تعداد بسياری گزارش منتشر شد که دربارۀ پيشبينی اياالت متحده و ھم پيمانانش برای اقدام عليه 

ه نظاميان اسالمگرای شب  جوی گسترش و القاعده در سوريه و عراق مطالبی نوشته بود، اگر چه ھم زمان در جست

  .ا حفظ کنندديگری در سوريه ھستند تا فشار نظامی روی رژيم اسد ر

ئی طی مقاله ای توسط سيمور ھرش بيش از پيش آشکار گرديد که دروغ امريکااختالف در بطن دولت اوباما و نخبگان 

برای دولت بھانۀ کافی برای حملۀ نظامی عليه سوريه را فراھم   مبرگست و آغاز ماه سپتھائی که بنا بود در پايان ماه ا

گری ھائی که از درون دستگاه امنيت ملی صورت گرفت، ءبا تکيه به افشا. سازد، با فاصلۀ بسيار ناچيزی خنثی گرديد

ده در دست ھرش نشان داد که نه تنھا اياالت متحده ھيچ مدرکی مبنی بر اين که رژيم اسد عامل حمله با گاز سرين بو

ندارد، بلکه با آگاھی به اين امر که دست کم يکی از گروه ھای وابسته به شبکۀ القاعده، جبھۀ النصرت مقادير زيادی 

  . گاز سرين در اختيار دارد، به شکلی جلوه دادند که گوئی از اين موضوع بی خبر ھستند

عليه سوريه تدارک ديده بود خودداری نمود و سپس در آخرين لحظه ھا، دولت اوباما از اجرای طرح عمليات نظامی که 

مذاکرات رسمی اش را با ايران آغاز کرد، ايران يعنی متحد اصلی سوريه در منطقه و ايران يعنی يکی از اھداف اصلی 

  .در جنگ عليه سوريه که توسط اسالمگرايان و به حساب اياالت متحده صورت گرفت

ی اقتصادی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا به سر می برد، واشينگتن بر اساس با رژيم ايران که زير فشار تحريم ھا

محاسباتش می خواھد تھران را در راستای منافع خودش جذب کند و با آزاد سازی امکانات سياسی و نظامی مواضع 

  .خود را در روياروئی با قدرتمندترين رقبايش يعنی چين و روسيه تقويت کند

 آمادگی کرده است، و بی صبرانه منتظر   نيز به سھم خود برای ھمکاری با اياالت متحده اعالمرژيم بورژوای ايران

ئی و اروپائی برای بھره برداری از منابع نفت و گاز ايران امتياز بدھد و امريکااست که به شرکت ھای فرامرزی 

از افغانستان تا لبنان با اياالت متحده ھمکاری عالوه بر اين ابراز تمايل کرده است که برای ا يجاد ثبات در خاورميانه، 

  .خواھد کرد

اکنون واشينگتن از تھران درخواست کرده است که در ماه آينده در گردھمآئی اياالت متحده و روسيه برای دست يابی به 

ف مذاکره ھدف اياالت متحده فشار آوردن به طر. و برای پايان بخشيدن به جنگ در سوريه شرکت کند» توافق سياسی«

کننده است تا رژيم اسد را برای کناره گيری از قدرت قانع ساخته و به ايجاد دولت موقت آری بگويد، و نيمی از آن نيز 

در عين حال اياالت متحده در پی حفظ . تعلق داشته باشد که از حمايت امپرياليست ھا برخوردار بودند» شورشيانی«به 

  .فشار نظامی روی دمشق است

را متقاعد سازند که به شکل رويدادھای ھفتۀ گذشته در اطمه، مقامات دولت اوباما بر آن بودند تا جبھۀ اسالمی پيش از 

با آگاھی به اين امر که بخش مھمی از جبھۀ اسالمی . ت نمايندگانی در اين گردھمآئی بين المللی شرکت نمايديک ھيأ

  .اری داشته استرسما با جبھۀ النصرت از دامنه ھای شبکۀ القاعده ھمک

دولت اوباما به حملۀ جبھۀ اسالمی عليه ارتش آزاد سوريه که نقش واسطه را برای اياالت متحده به عھده داشت به اين 

 يان پساکی اعالم کرد هسخنگوی وزارت امور خارج. شکل پاسخ گفت که می خواھد مناسبات خود را با جبھه حفظ کند

ولی در مورد مفھوم چنين رويدادھائی و نتايج آن در دراز مدت، در . ی اطمه استکه واشينگتن مطمئنا نگران رويدادھا

  .حال حاضر برای انتشار عومی بيانيه آمادگی ندارد

لؤی المقداد، سخنگوی شورای عالی . ارتش آزاد سوريه بی صبرانه خواھان تمديد مناسبات خود با جبھۀ اسالمی است

تلقی » سوء تفاھم بين برادران«رتش آزاد سوريه و جبھۀ اسالمی را به عنوان نظامی ارتش آزاد سوريه برخورد بين ا

ما از ھمه استقبال می کنيم، زمان آن فرا رسيده است که عليه رژيم سوريه «کرد و در ادامۀ بيانيه اش اظھار داشت که 

  ».متحد شويم
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  لؤی المقداد سخنگوی شورای عالی نظامی ارتش آزاد سوريه

تا چه اندازه جبھۀ اسالمی ھمکاری با ارتش آزاد سوريه را خواھد پذيرفت، اين پرسشی است که به شکل باز و بی پاسخ 

ر ارتش آزاد سوريه خواست ھای جبھۀ اسالمی را بپذيرد و بخش مھمی از کنترل را در بطن باقی می ماند، حتی اگ

مبر جبھۀ اسالمی متشکل شد، در آن دوران شورای ملی  نو٢٢وقتی طی .  آنھا واگذار کندشورای عالی نظامی را به

  . شريعت استسوريه را نفی کرد و تأکيد داشت که ھدف آنھا در سوريه ايجاد حاکميت سنی بر اساس

عالوه بر اين تشکل جبھۀ اسالمی به روشنی مورد حمايت عربستان سعودی بود و حتی می توانيم بگوئيم که توسط اين 

 عليه رويکردھای جديد واشينگتن در رابطه با تھران مخالفت رژيم سلطنتی سعودی قوياً . کشور سازماندھی شده بود

  .ر رژيم در دمشق خارج شودييھد از اردوی تغکرد و دولت اوباما را متھم کرد که می خوا

ر رژيمی که آن را مانع حاکميت ييواشينگتن و ھم پيمانانش در سوريه مرتکب جنايت بزرگی شدند، زيرا برای تغ

افسارگسيختۀ خود در مھمترين منطقۀ صادر کنندۀ نفت در جھان می دانستند، ارتجاعی ترين نيروھا را بسيج کرده و 

  .ک ھای نظامی برخوردار ساختندآنھا را از کم

بر اين اساس اين نيروھای ارتجاعی به ويژه از سوی چپ نماھا و مانند حزب سوسياليست کارگری بريتانيا 

ئی سوسياليست بين المللی مورد پشتيبانی قرار امريکا، حزب نوين ضد امپرياليستی فرانسه و سازمان )تروتسکيست(

تبليغات امپرياليستی بود و شورشيان اسالمگرای سنی که ساخته و پرداختۀ اياالت کار اين چپ نماھا تکرار . گرفتند

  .به اذھان عمومی تحميل کردند» انقالب«جای ه متحده و عربستان سعودی بود را ب

   

Article original ,WSWS ,paru le 13 décembre 2013 
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