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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

   *ادةي رضوان  ز:قلمه ب

  ی بھشتدي حم: ازبرگردان

  ٢٠١١ جون ١٦

 

  هي اسد در سورمي رژهي علاميق

   شود؟ی تکرار می دوميایبي لايآ

  

  

 را نشي گزني باشد چندیم" یبھاردمشق"و فعال " عات حقوق بشر دردرمشقمرکز مطال" که مؤسس ادةيز رضوان

  . عنوان کرده استی  و جنبش اعتراضهي سورمي رژاني حل اختالفات میبرا

 روز و ٣٢ درعرض یبن عل( مستبد عرب را به سقوط کشاند ني از انقالبات تونس و مصر که دو تن از حاکمپس

  . اندافتهيدام گسترش  میانقالبات عرب)  روز١٧مبارک در 

سپس .  ھزارکشته را موجب گشته  است١٠ مسلحانه شد و تا کنون یري منجر به درگامي بود که قايبي نوبت لءابتدا

 ۀ که ضربمي را سراغ نداری پرتگاه قرار دارد وھنوز کسۀ عبدهللا صالح در لبی علتي آمد که اکنون حاکمشي پمني

 گسترش واليات آن ی تظاھرات به تمامني بني است که در اهي باالخره سور وارد کند ویو سقوط ی را براینھائ

  : باشندی مصي قابل تشخی ھا دو مدل تحول انقالبزشي خنيبا توجه به ا.  استافتهي
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  یمني و ی مصر،یمدل تونس:  اولمورد

ان درآمد و روز به  به اشغال تظاھرکنندگتختي پای مرکزداني گشت که ماني از ھمه جا در مصر نماشي مدل پنيا

 ی موارد ارتش داراني اۀدر ھم. گشتء جمھورمجبور به استعفاسي باالخره رئنکهيروز برشمارشان افزوده شد تا ا

 ء جمھور را مجبور به استعفاسي تظاھرکنندگان سر باز زد و باالخره رئیسوه  بیراندازيتاز رايز.  بودیدينقش کل

  .ساخت

 و انقالبات مزبور مطلقاً   شمار کشته شدگان گشتني موجب کمتررايل دانست، ز آدهي توان مدل ای مدل را منيا

تناب از خشونت را تا جبودند که اصل اآنچنان تابع نظم  تظاھر کنندگان.  را حفظ نمودندشي خوزي صلح آمیژگيو

م در انظار  مردم کشور خودشان و ھاني آنھا، ھم درمی موضوع براني اۀعالوه ب.  نمودندفظ انقالب حیروزيپ

  .افتي شي جمھور افزاسي  فشار بر رئبي ترتني گشت و بدی ھمبستگجادي موجب ایجھان

  

  یبيمدل ل:  دوممورد 

 ۀدر آغاز ماجرا، ھمانند نمون.  کنندی میشروي که امکانات اجازه داده پی ازکشور را آزاد کرده و تا جائی بخشمردم

 مسلحانه یروياستفاده از ن.  دست به اعتراض زدندیدگاه در بنغاز در مقابل دایائيبي مدافع و قضات لیمصر، وکال

 شد که به        ني موجب اجهي تظاھر کنندگان بود، در نتاني کشته در میادي کھمنجر به شمار زايبي لیتي امناهتوسط دستگ

  . مسلحانه گرددامي به قلي تبدزي شورش ازحال مسالمت آمیزود

        ني سنگحاتي و تسلماي گرفته از ھواپشي سوخته را پني زماستي سیقذاف ی که دستجات نظامی از آنجائو

 را به توقف ايبي لۀ بود تا دستگاه قتالی المللني ماند درخواست از مقامات بايبي مردم لی که براینشياستفاده کردند، گز

 ادامه خواھد د،ي سقوط نمای قذافهکي مسلحانه افتاده و تا زمانیري درگۀ به دامنايبي که لود صورت بنيبد. وادارند

  . شده استیني بشي پرقابلي غايبي لندهي وضع باعث شده است که آنيو ا. افتي

   باشند؟ی قابل استفاده مهي سورامي قی دو مدل براني از اکي کداماما

 شمار        نکهي ارغم ی خود را حفظ نموده اند، علزي مسالمت آمیژگي مطلقاً وهي که تظاھرات سوررفتي پذدي بدواً با

 اند، دهيھر گاه تظاھر کنندگان کوش.  انددهي رسل به قتقي دقی ھایري مسلح و ھدفگیروھاي از مردم توسط نیاديز

 شده و دھھا تن از آنھا کشه شده یراندازي آنھا تی به سوقي دقیري با ھدفگند،ينما  از شھرھا اشغالیکي را در یدانيم

  ).حمص(، در دوما و در حمس )هيالذق (ی در لتاکهيبي صلدانير درعا، در م دیجمله در مسجد عمر اند، از

سرکوب نموده اند، از ا، يبي ھمانگونه که در ل-کار شده و اعتراضات را ه  بالفاصله دست بیتي امنیروھاي کنون نتا

 نهي بر سرو سقي دقیري و ھدفگیراندازياستفاده از ت  استفاده نشد، بلکه بایکي الستیرھايگاز اشک آور و ت

 به ھمان        هي سورامي است که قی معنني بدني اايآ.  تظاھرات کشته شدندی در طیادي زمار است که شنيا. نامعترض

        شي بري زیدورنما  کنم سهی در خواھند آمد؟ من تصور می به چه شکلهي سورعي وقاد؟ي خواھد رسايبيابعاد ل

  :از ھمه محتمل باشند

   خواھد کردی بحران را سپرهير سوميرژ: اول

        کي وضع عرض نياحتمال دارد که ا. افتي خواھند اني پاتاً ياعتراضات سرکوب گشته و نھا ھا وتظاھرات

در " یانقالب ضعفران "اي ٢٠٠٩ درسال رانيدرا" انقالب سبز"ھمانگونه که . ديوجود آه  بی مدت کوتاه ترايسال 

  . سرکوب شدند٢٠٠٧برمه در سال 
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 تظاھر کنندگان و هي در برمه با به کار گرفتنخشونت کور علی نظاممي و ھم رژراني در ایني دمي ھم رژم،ي دو رژھر

  .ندي  قادر شدند اعتراضات را سرکوب نماجي ، ارتش و بسیتي امنی دستگاه ھایاستفاده از تمام

کار ه  تظاھرکنندگان و بهي خشونت علتيا کند، با استفاده از نھی استفاده مهي سوری کنونمي مدل رژني از ھمدرست

ظاھرکنندگان  موجب وحشت تقي دقی ھایراندازيت. اعتراضات  سرکوبی براقي دقیري گرم و ھدفگۀبردن اسلح

  .کاھد ی آنھا مشمارگشته و رفته رفته از

 لشگر  وی گارد جمھوراس،ي بناي مانند درعا رود ی در می دولتیکه کنترل اوضاع از دست قوا ی شھرھائدر

.  شوندیکار گرفته مه  دارد، بی خاصی سرسپردگمي مجھز بوده و نسبت به رژني سنگحاتيچھارم که به تسل

 شده لب به لب پر کرده و با ري را از جوانان دستگی مرکزیبازداشتگاه ھا.  کنندی مزبور را کامال قرق میشھرھا

  . آورندیشکنجه، جنبش را به  زانو در م استيکار گرفتن سه ب

        ی نموده و حتّا تک تِک محله ھاجادي شھرھا ای تمامی ورودی را در جاده ھای نقاط کنترلن،ي بر اعالوه

ھر که . ندي نمایري ھا جلوگاباني در خی از ھر جنبش و اعتراضقي طرني منفک نموده اند تا بدگريشھرھا را از ھمد

 ی شھرک ھاري و سااي و دارهيمظدر دوما، مع کارنيا.  شودی کشته مدي ننماتيعا عبور و مرور را رتيممنوع

 و هي الذقاس،ي دربنزي در جاسم و  طفس و درعا در جنوب کشور و ننياطراف دمشق صورت گرفت و        ھمچن

        مي رژنکهي با اند،ي توانستند در تظاھرات شرکت نماینم از مردم یادي شمار زگري بود کھدلهي وسنيبد.  نقاطريسا

  .  به مراتب کمتر طرفدار داردراني امي از رژهيسور

 مي به رژ نسبتی آغاز شد که به  لحاظ سنتواليتی در هي سورامي داد که قصي تشحتوان ی امر رااز آنجا منيا

 ی تظاھراتمي رژهي مرتب عل٢٠٠٤ حسکه که از سالاي ی قامشلني شود، خالف مناطق کرد نشیسرسپرده قلمداد م

  .  باشندی قدرتمند مني حلب که حرکت  اخوان المسلماي حماء فخال زي و نردي گیصورت م

ه  که آنگاه بوندد،ي چه زمان، تظاھرات بزرگ به وقوع پزي دارد که در آنجا نی فقط به زمان بستگني الي دلني ھمبه

. ت دھند را نجامي نخواھد توانست رژگري دزي و ارتش نیتي سرکوبگر توسط دستگاه امنیروھاي نديکار گرفتن شد

  . باشدی  قابل کنترل نمیائي لحاظ جغرافبه بسط جنبش گري درايز

  هيشکاف درارتش سور: دوم

 زي نیتي امنیروھاي و نابندي تر باشند، ادامه في تواند باشد که تظاھرات ھا حتّا اگر ھم که ضعی مني دوم چنیدورنما

 احتمال دارد د،ير باشد ھمزمان در چند شھر اقدام نمااگر ارتش مجبو. در مقابله با آن به اقدامات مسلحانه بپردازند

        اسي در درعا، رستان، حمس و بنزين امر موجب بروز تفرقه درارتش گردد، ھمانگونه که تا کنون نيکه ا

  . بدان پاسخ  داده شده استی با حذف و اعدام سربازان فراریتي امنیروھاي است و از جانب نافتهيتحقق 

 جھت نيبه ھم. دارند  امر وجودني اديئ در تأی مصاحبه ایوھايدي وزي شھود و نريت سربازان وساگزارشا دستکم،

 ارتش موجب شکاف در آن ی در سطح باالژهي به ونده،يدخالت دائم ارتش در مقابل تظاھرات ممکن است در آ

  .گردد

  یدخالت خارج: سوم

در . مواجه گردندشتري با سرکوب بیتي امنیروھاي از جانب ن وافتهي وجود دارد که تظاھرات ھا ادامه زي احتمال ننيا

  . بر آن مترتب باشدی کننده انييتعۀ جي نتنکهي بدون اد،يوجودآه  در ارتش شکاف برود ی احتمال مزي مورد ننيا

 تيا حمی برای المللني بیروھاين  احتمال دخالتابد،ي ی دائماً فزونیرنظامي شمار کشته شدگان غکه ی درصورتآنگاه

  . ممکن خواھد بودانيرنظامياز غ
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 با توجه نحالي خواھد کرد، با اتي تبعايبي از مدل لهي مدل سورني باشد و در ای ممکن می دورنماني بدترني اگرچه او

 شدن لحن دتري و شدی خود در انظار جھانتي در قبال محکومهي سورمي رژی تفاوتی و باني قرباناديبه تعداد ز

  . احتمال مزبور قابل تصور استاروپا، ۀي و اتحادکايمرا

 موارد نيا  ازکي کدامنکهيا.  ممکن استی مساوزاني مزبور به می توان گفت که احتمال ھر سه دورنمای جمع مدر

ه و در درجه دوم به مواضع ي سوری دارد به تحوالت داخلی اول بستگۀ در درجونددي به وقوع بپتيدر نھا

  .یملل الني مجاور و مجامع بیکشورھا

  

بھار  "ن از فعاال٢٠٠١او در سال .  باشدیم" بشر دمشق  حقوققاتيمرکز تحق "ري مؤسس و مدادةيرضوان ز * 

          في حکم توقهي سوریدستگاه قضائ.  بودی نظام تک حزباني ھا و پایبودکه خواھان گسترش آزاد" یدمشق

 ٢٠٠٧ از سال یو.  صادرنمود٢٠٠٨ درسال ی وی حقوق بشری ھاتي را به خاطر فعالیاسي علوم سند دانشمنيا

  . و پژوھش اشتغال داردسيدر واشنگتن به تدر

  ٢٠١١ جون ٨ -  قنطره

http://de.qantara.de/Wiederholt-sich-ein-zweites-Libyen/١٦٣٤٢c٢٥٠/index.html  

  

  :يادداشت

 تنھا پاسخ به خواست مردم ليبيا نيست بلکه بالفاصله بايد افزود که از ديد پورتال، تجاوز نيروھای ناتو بر ليبيا، نه

  که از سالھا قبل در درون نظام ليبيا تدارک و پرورش يافته بودند، و ھيچ گونهتبانی با مشتی خاين و جنايتکاريست

  .ارتباطی با خواست مردم ندارند

با به خون خود را نيروھای متجاوز نيز زير عنوان پاسخ به خواست مردم، برنامه ھای غارتگرانۀ استعماری 

  .عملی می نمايندکشانيدن مردم و ويرانی آن کشور

 AA-AAادارۀ پورتال                                            

  


