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   ادامه اعتراضات–سوريه در چنگال خاندان اسد 
  

  

در شورای خانوادگی اسد سختگيران مخالف با اصالحات ظاھراً . خاندان اسد بی قيد و بند بر سوريه حکم می رانند

وی برادر رئيس جمھور است و به خاطر بی رحمی اش مخالفين : يکی از آنھا ماھراالسد می باشد. غلبه يافته اند

  .رژيم از او وحشت دارند

 در سوريه در اين شعاری است که ساکنين شھر درعا!" ماھِر توسو، نيروھايت را به ارتفاعات گوالن روان کن"

ماھر يکی از برادران . حاليکه سربازان لشکر چھارم زرھی اعتراضات آنھا را سرکوب می کردند، سردادند

از آنجائی که اين نيروھا فقط از . جوانتر رئيس جمھور سوريه، بشاراالسد و فرمانده نيروھای مذکور می باشد

 آنھاست می باشند، برای محافظت از وی به خاطر شيعيان علوی يعنی اقليت شيعه ای که رئيس جمھور نيز از

  . سرسپردگيشان بيش از ھمه مناسب بوده، مقابله با ارتش اسرائيل در ارتفاعات گوالن مھمترين وظيفه آنھا نمی باشد

نيز که از زمانی که شورش از درعا در جنوب به ساير نقاط کشور سرايت " َشبيھه"ده ھزار تن اعضای ميليشيای 

آنھا نيز از ميان علوی ھا که . ست ، مخالفين حکومت را تحت فشار می گذارند، به ماھر نزديک می باشندنموده ا

  .در کوھستان ھای شمال غربی زندگی می کنند، بسيج می شوند

  

  سختگيری عليه اصالح طلبان

 بيش از بسياری از مردم سوريه مسؤوليت سرکوب شديد جنبش اعتراضی را: ترس مردم از وحشيگری ماھر 

در خانواده رئيس جمھور جانبداران سختگيری بر طرفداران  در واقع. رئيس جمھور متوجه ماھر االسد می دانند

بنا بر اظھارات منابع آگاه، مشی مزبور در پايان ماه مارچ گذشته در شورای بزرگ . اصالحاِت آرام غلبه يافته اند

تنھا سخنرانی رئيس جمھور از زمان آغاز . تأئيد نمودخانوادگی اسد اتخاذ گشت و رئيس جمھور نيز آنرا 

  . اعتراضات نتيجه گيری مزبور را تأئيد می کنند
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خالف ساير رھبران عرب که اعالن مواضع خود به مردم را در جوار پرچم و به صورت رسمی عنوان می کنند، 

ليکه خود گاھی از شوخی ھای خويش وی با لحن نجواگونه و فاقد اھميتی در مجلس، در حا. بشر االسد چنين نکرد

 سال ١١می خنديد، از اصالحات، به گونه ای انتزاعی نام برد، ھمانگونه که وی به ھنگام به دست گرفتن قدرت در 

  .پيش نيز کرده بود

از جمله رفع اجبار از . اينست که اقدامات مورد نظر وی برای ناراضيان مانند اصالحاتی آرايشی جلوه گر گشتند

  . ھای آموزگار به کشف حجاب و قائل شدن مليّت سوری برای چند صد ھزار کرد فاقد مليتخانم

از جمله . جز اينھا عالئم ديگری نيز برای مبارزه ای که بر سر خط حاکم بر رژيم صورت می گيرد وجود دارند

ساخت که حاکی از اينکه خبرگذاری رسمی سوريه، سنعا در ماه مارچ فرمانی را از جانب رئيس جمھور منتشر 

پس گرفتند و ديگر نيز از " تجديد نظر"پس از دوساعت به بھانه  اما اطالعيه مزبور را. عفو زندانيان سياسی بود

  .آن خبری نشد

آيا اين ھا پيروزی مرحله ای برای جنبش اعتراضی به حساب می آيند يا فقط حاکی از تظاھر و حقه بازی خانواده 

سردبير روزنامه . کنون ديگر بھار سوريه آمادۀ لغو قانون وضعيت اضطرای استا  سال٤٨اسد است؟ پس از 

قاتالن : دولتی تيشرين، خانم سميرا مثلمه در مصاحبه ای با فرستنده العربيه که متعلق به عربستان سعودی است گفت

 منع خشونت نسبت به تظاھرکنندگان از جانب اسد او در سخنان خود به. تيرانداز شھر درعا می بايد محاکمه شوند

  .اما وی بالفاصله از کار خود برکنار شد. اشاره نمود

سردبير روزنامه . اما به عکس روز بعد، وزارت اطالعات يکی از شماره ھای روزنامه الوطن را توقيف نمود

در "فعال گردند، " مخالفين مسلح"ابل مذکور با لحنی قھرمان پرور از حاميان رژيم خواسته بود که ھمه جا در مق

. با اينحال بعد از ظھر ھمان روز روزنامه مذکور به انتشار خويش ادامه داد". ھمه خيابان ھا، مساجد و کافی نت ھا

اين روزنامه به رامی مخلوف تعلق دارد که پسر عموی رئيس جمھور و از اشراف سرشناس بوده، بخش عظيمی از 

وی در نظر ناقدين، مشھورترين نموِد پارتی بازی سياسی و رانت خواری بوده و . ست دارداقتصاد کشور را در د

  .از افراد جناج سختگير شمرده می شود

اما مھم تر از او عاصف شوکت است که رئيس کل قواء و رئيس پليس مخفی است و مھمتر اين که وی ھمسر بشره، 

عشق وی به افسری که . بوب ترين فرزندان حافظ اسد  بودبشره که داروساز است مح. خواھر رئيس جمھور است

لذا يکی از .  سال مسن تر از او بوده و از ازدواج سابقش فرزندانی داشته است، خاِر چشم خانوادۀ اسد بود١٠

نام باسل، که پدرش او را به جانشينی خويش برگزيده بود، موجب دستگيری معشوق خواھرش می ه برادران او ب

  .  باسل در يک حادثه اتومبيل کشته شده و شوکت موفق گشت معشوقه خود را ربوده و با وی ازدواج نمايداما. گردد

  

  حل اختالفات با استفاده از اسلحه

مردم سوريه ھمچنان از دھھا ھزار ) لپريل ١٧(برای پايان دادن به حاکميت مطلق خاندان اسد روز يکشنبه گذشته 

راالسِد چشم پزشک اھنگامی که بش. يخته، عليه استبداد حاکم به تظاھرات پرداختنددر سراسر کشور به خيابان ھا ر

وی به سرعت مراحل ترقی را . برای تمرين جانشينی پدر از لندن بازگشت نمود، شوکت با وی طرح دوستی ريخت

: يت او گشتندفقط دو بدشانسی موجب تزلزل موقع. طی نمود و چند زمانی مرد شماره دوم کشور به حساب می آمد

اطالعات او از حمله ھوائی اسرائيل به محلی واقع در شمال سوريه که به لحاظ تأسيسات اتمی مشکوک بود، کم بود 

 که توسط ٢٠٠٨نيه، رئيس سازمان امنيت جنبش حزب هللا لبنان در سال  نتوانست از کشته شدن عماد مغو نيز وی
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يک بار ماھر االسد در مشاجره ای که با شوکت داشت . ل آوردعمه اتومبيل حامل بمبی صورت گرفت، جلوگيری ب

  .اما ين دو مدت ھاست که با يکديگر آشتی کرده اند. تيری را به شکم او خالی نمود

لمانی تحقيقات مربوط به کشته شدن نخست وزير لبنان، رفيق حريری، ھم به ماھر و ھم به شوکت سوء ظن امأمور 

  . داشته است

. خاطر اينکه بسيار احساساتی است کنار گذارده به عنوان وليعھد  مطرح بود، اما پدر او را بماھر مدتی نيز 

ول سرکوب خشونت بار جنبش اطر خشونتش بيش از رئيس جمھور مسؤبسياری از مردم سوريه او را به خ

  . اعتراضی می دانند

س از سرکوب قيام زندان صيدنايا واقع در جمعيت ھای حقوق بشر نوار ويديوئی از وی در اختيار دارند که او را پ

ماھر االسد در حالی که از ميان خرابی ھای زندان . نزديکی دمشق که وی مأمور خواباندن آن بود، نشان می دھد

عبور می کند، با موبايل خود از اجساد زندانيان سياسی که به شدت لت و پار شده بودند، عکسبرداری می کرده 

  .است
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