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مسلح ساختن مخالفین سوریه موجب ایجاد افغانستان دیگر خواهد شد
Arming the Syrian Opposition will Create Another Afghanistan
سوریه یک زمان درجهان عرب یک سرزمین کثرت گرا بود  ،ولی اکنون بنسبت مخالفت ها ورقا بتها بین
فرکسیونهای درگیر بوضع نا سازگار وغیر قابل جبران مبدل گردیده است  .چنانچه حتی درین کشور هیچ یک گروه
واحدی وجودندارد که بتواند ادعای منافع اکثریت متوسط را بنماید  ،اکنون سوریه بخودی خود تبدیل به یک
حوزه ای آ بریزه برای جها د یا ن بیرونی ب تاسی از جاه طلبی های که دارند فرا تر از سرنگونی دیکتاتور سکولر
«بشر االسد» گردیده است .
طوریکه من درد مشق با ده ها جنگجویا نیکه ازکشورهای دیگر به سوریه آمده اند مالقات نمودم  ،برخی از
ایشان ازجاهای ه مچو که بغرض جهاد به افغانستان رو اورده بودند ،به این رویا بودند تا سوریه را تبدیل به یک
دولت تیوکراتیک «یزدان ساالری» بنمایند ،مخالفین بشراالسد سکولر همیش واز هما ن ابتدا یک گروه اقلیت بوده ،
وخودرا در یک موقف غیر ممکن می پنداشتند که با جنگجویان که از بیرون ویا از کشورهای دیگر به سوریه آمده
ا ند توان مقابله را داشته با شند  ،ودرعین زمان توان وقدرت آنرا نیز نداشتند که خودرا از نظر دولت قدرتمند قریب
به اتفاق حفظ نمایند  ،ودر داخل کشوربه هیچ وجهه توان برد وبرنده گی را نیز نداشتند ،وبا همین استدالل درجهان
معاصر کامالً یک گروه ناچیز وفراوموش شده بوده وجهانیان به ایشان کدام اعتنای نداشتند با درنظرداشست همچو
موقف خواستند چهره ایدیولوژیکی خودرا تعویض نمایند وبا پیروی ازاین تغیر ایدیولوژیکی سرازیر شدن جهادگرایان
و جنگجویان اسالم گرا را به سرزمین سوریه خوش آمد گفتند و آنها را به اغوش کشیدند واز ورود شان استقبا ل بعمل
آوردند وانچه که آنها در سر می پرورانید ند این بود تا سوریه را به ستایل مصر دراورند وزمینه را برای خیزش
ها وسلسله ء از قیام ها در محالت وبخصوص درآن محالت که اقلیت های مذهبی مثل اقلیت مسیحیان بود وبا ش
داشتند دراورند و این محالت را به مرکزشورشیان ای که به القاعده ارتباط داشتند مبد ل نمودند  .وآن هم بد ین
منظور که همچو محالت وسکنه باستا نی را از وجود مردم وباشندگان آن پاک سازند کلیسا ها را مورد تهاجم
بمبارد مان قرار دهند  ،مخالفین خودرا به حیث عناصر بیگانه سر بزنند زن ها که در گذشته بشکل سنتی از
تما م آزادی های مدنی نسبت به هر گوشه ای از جهان عرب برخوردار بودند آنها را به حجاب پوشی مجبور
ساختند وبه این شکل سوریه را به جهنم مبدل ساختند .
با وجود تمام پیشگوی ها مبنی بر سقوط قریب الوقوع دولت بشر االسد در سوریه مالحظه میشود که بشر االسد
با تمام ماشین بحثی هایش (حزب بحث) نه تنها که سقوط نه نموده است بلکه تا هنوز استواروپا برجا است با وجود
بمباردمان های مرحلوی که بعضی ها ادعا می نمایند که به ده ها نفر حیات خودرا ازدست میدهند زنده گی روزمره
درسوریه چنین است که بشراالاسد مثل قبل طور پیگیر به تحکیم واستحکام سنگرها و استحکا ما ت خویش دوام
میدهد :مکاتب بروی شاگردان همه روزه باز است ،کارمندان دولتی طورعادی ونورمال معاشات شان را ماهوار اخذ
میدارند  ،تلویزون ها همه روزه پیامها و پروگرام های روتین خودرا به دنیا از طریق هوا پخش می نماید  ،اما
آنچه که اکنون در سوریه دیده میشد همانا بی قراری و بی نظمی در صفوف خود شورشیان افراطی است که به
تاسی آز آن اقل یت ها و بخصوص طبقات متوسط مرفه سوریه اکنون به این توافق نظر رسیده اند که دولت بشر االسد
ورژیم فعلی سکولر سوریه یگا نه وسیله تضمین کننده امنیت آنها و هموطنان شان بوده و میبا شد  .ومهمتر ازآن
اینکه همین اکنون بیشتر از « »303333هزار سرباز در سوریه از دولت اسد حمایت بعمل می اورند و با دادن جا ن
شان از سرزمن اجداد شان دفاع می نمایند و به بشر االسد وفادار می باشند که این خود مهمترین حربه در د ست
دول ت بشراالسد در مقابل شورشیان ومخالفا ن اش میباشد .
بشر االسد با در نظرداشت صیانت نفس بشد ت از احتمال تجاوز وهجوم غرب اگاهی داشت وبه هیچ دلیلی
برای عبور از خط قرمز ریس جمهورا وباما ومعرفی سالحهای شیمیایی درجنگ با شورشیان که از طرف او
ادعا شده بود وقع نگذاشت وآن اینکه اگر او برنده نبا شد با آنهم درمعرض چیزی را ازدست نخواهد داد بنا ً با

بیدون واکنش در مقابل ادعای وارده اگر مقدار کمی گاز سارین ( )Sarinرا درجنگ بکاربرده باشد ثبوت بکار برد
گاز مذکور سهل نبوده و ایاالت متحده امریکا نیز برای ثبوت ادعای خود شرایط مساعد را نتوانست فراهم سازد.
باوجود شکست وناکامی از تحمیل کوه فشار باالی «بشراالسد» در ماه های اولیه شورش وضع چنان بود که
برای برخی ازسوریایی ها افراط گرایی را به ارمغان آورد ولی آنچه که غربی ها بخاطر انقراض دولت «بشراالسد»
گزینه تجاوز نظامی را درسر می پرورا نید ند کنون چه شد که بطور معجزه آسا از صلح سخن بمیان می آورند
با سقوط دولت « بشر االسد » البته امکان وقوع جنگ خونین داخلی وصف ارایی گروپ های خاص رقیب علیه
«بشراال سد» را بخاطر تصرف قدرت دولتی نمیتوان منتفی ساخت  ،با این حال برخی از طرفداران گزینه
ای مداخله باچشم آنداز سقوط تحقیر آمیز ایران با مهندسی وپالن نیرومند ترین متحدان عرب هیجان زده که
حاضر به تقبل هزینه آن میبا شند  ،طنین شگفت انگیز این استدالل وآنهم بغرض د خا لت مستقیم در سوریه از
نوع همان تفکری است که ایاالت متحده امریکا درسال ( )0893باالی افغانستان تجاوز نمود سپس با تاکید ا ت
پیهم در پی تصفیه وتزکیه ساختن ویا اخراج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان با مسلح ساختن جنگجویان
نا شناخته شده و در پیوند نزدیک همکاری پاکستان و عربستان سعودی به ظهور گروه طالبان نایل آمد .
چیزی مهمی را که باید بخاطر آورد اینست که این جنگویان و جانبازان ویا جها دیا ن گوش بفرمان بعد از خروج
نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان بخاطر شکست دادن هندوستان بسوی کشمیر رهسپارگردیند تا در
جنگ علیه اردوی هندوستان در جنگ کشمیر بجنگند .در چشم انداز مجاهدین دموکراسی در منطقه بمفهوم اشغال
سر زمین مسلمان ها توسط کافران مقتدر است  ،پس وقتی بشر االسد سقوط نماید این جنگجویان به سوریه خواهند
رفت ؟
این را نباید نادیده گرفت وآن اینکه وقتی خونریزی در سوریه توقف نماید دشمنی های چندین ساله طوالنی دور از
امکان نخواهد بود که زمینه بروز جنگ های مجدد را سبب نشود  ،چنانچه دوسال قبل قیام ها وخیزش های واقعی
مردم در برابر رژیم های استبدادی درشرق میا نه از طرف قدرت های پرتوان منطقه مصادره شد وما مالحظه
نمودیم که این قدرت ها چسا ن ازاشفتگی بر انگیخته شده بهار عرب به نفع خود با چشم انداز سیاسی وضع منطقه
را تغیر دادند  ،عربستان سعودی توانمند سنی مذهب برجسته درمنطقه زمینه را بغرض انتقال سالح وپول برای
شورشیان فراهم ساخت ،قطر با بد ست آورد ن دوباره نفوذ از دست رفته اش باالی آژانس خبر رسانی الجزیره
به هوشیاری تمام آن را در منطقه بخاطر اشاعه ای اخبار وتبلیغات یک جانبه بسود خویش تقویه نمود وصدراعظم
ترکیه که برای چند سال با تکیه بردمشق به جرم زدایی فصل اخوان المسلمین سوریه اختالفات را با شور ونشاط
دامن زد وآنرا جنبه بین المللی بخشید .
دینامیز منطقه هنگامی میتواند قطعی وفیصله کن باشد درصورتیکه ایران به نحو ازانحا در منطقه به هر قیمتی که
میشود تضعیف گردد چنین به نظر میرسد که غربی ها درشرق میانه به این واقیعت مینگرند که نیروهای موجود
درشرق میانه به نسبت ایجاد کاردرظاهرآمر طرفدار آنها است اما چنین پنداشته میشود که آنها نسبت به بشر االسد
با ایشان بشتر در خصومت می با شند .
سرازیر شد ن سالح به سوریه به خا موشی ویا سقوط درجه حرارت اوباما خواهد انجامید درجایکه او منتقذان خود
را به باد انتقا د تحت فشار قرار میدهد ولی این عمل او در سوریه باعث تشد ید اختالفات خواهد گردید  ،واز جانبی
هم با وجود داشتن اطمینان از رهبران نها دهای مخا لف سکولر ،با انهم هنگامیکه یک مراتب سالحهای مد رن
وپیچیده ایاالت متحده امریکا داخل تیا تر پرهرج ومرج نیروه ای درگیر متخاصم سوریه شودکنترول بر حرکا ت این
گروه ها ویا نظارت برسالحهای وارد شده با درنظر داشت اینکه بدست افراط گرایان ضد غربی نیفتد تالش مشکل
وغیر ممکن خواهد بود  .تنها با دیپلوماسی کاری وپیگیر ایاالت متحده امریکا با همکاری وحمایت روسیه حامی
بین المللی «بشراالسد» شده میتواند که به این معضله و خشونت فعلی نقطه ای پا یا نی گذاشت  .واشنگتن از هر
جهت باید بپذ یرد و با ید درک نماید که حوزه های انتخاباتی درسوریه طرفدار وحمایت کننده ای «بشراالسد» اند ،
وترس از جابجا شدن کسی دیگر بعد از «بشراالسد» دراین است که کسی درصورتیکه ازنقش «بشراالسد» انکار
نماید چسان خواهد توانست درکشورنظم وآرامش را مستقر سازد ویا به حل فصل معضالت خواهد پرداخت  ،حل
وفصل ایکه پیروزی ودست آورد های «بشراالسد» را منتفی نماید و یاهر یک از احزاب ویا نیروهای زیدخل
درتحت نظارت بین المللی به این توافق برسند که در قدرت باهم سهم گیرند در آنصورت برای غرب یک گزینه
بیدون خطر ویا کمتر مخاطره آمیز خواهد بود که این خود به اصطالح انگلیسی یک  ( blue printنوع چاپ

عکاسی که زمینه ای آن آبی ونقش آن سفید است ) خواهد بود یعنی به اصطالح موجودیت اعالمیه ای ژنو که
از آن زمان تاکنون همه طرف های درگیر تالش ورزیده اند ویا می ورزند تا به تضغیف طرف مقابل بغرض
کسب امتیاز بپردازن د ولی حاصل این اختالفات وعدم حضور درمیز مذاکره است که در سراسر قلمرو سوریه خون
مردم بی گناه می ریزد که درعقب این جنگ وجدل دست غرب زیدخل می باشد یعنی طراح این جنگ وجدال
غرب وشرکا یش میباشد که به این ترتیب زمینه ایجاد افغانستان دیگر در سوریه بعید از امکان نخواهد بود .
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