
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

 
  پيرکر وون ورنر: نويسنده

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ جوالی ٢۵

  

 :فرومی پاشد» شورشيان«اتحاد 
  القاعده رھبران ارتش آزاد سوريه را اعدام می کند

  

. به عنوان دولت حاکم اعالم خواھد شد رمسلح شکست بخورد، پايان کشو سوريه در جنگ عليه مخالفان اگر جبھۀ دولت

 که از اين پس در اختيار اربابان جنگ قرار گرفته و رژيم حاکم در مقام دولت قانونی، چيزی بيش از ادقيقا مانند ليبي

ان رايج بين امپرياليست ھا از آنھا ياد می کنند،  است که در زبی، به شکل)١(»دولت ھای شکست خورده«. تخيل نيست

البته بی آن که دربارۀ داليلی که اين کشورھا را به شکست کشانيده چيزی بگويند و به سادگی اين مورد خاص را به 

  . سکوت برگزار می کنند

  

به دليل » زيسيون مسلحاپو«تنھا نامگذاری . اپوزيسيون مسلح سوريه به ھيچ عنوان يک ارتش آزاديبخش مردمی نيست

در واقع، اين افراد شورشيانی . ترفند بازی زبانی که در ترکيب آن به کار رفته در اذھان عمومی موجب توھم می شود

 خارجی بوده و بر  مزدور مسلح ھستند و بايد دانست که اين مزدوران غالباً ھستند که شورشگر نيستند، بلکه مشخصاً 

.  فانتسم ھا و تخيالت بيمارناک مذھبی برای تخريب يک دولت مدنی وارد سوريه شده انداساس تمايالت جنايتکارانه و

اين اسکادران ھای مرگ که از سوی قدرت ھای غربی و برخی کشورھای عرب استخدام شده اند ھيچ رابطه ای با 

ازين غير قابل تحمل صندوق اپوزيسيون مدنی خود سوريه نداشته و ندارند که عليه اتوکراسی و قوانين نئوليبرال و مو

  . دست به تظاھرات زدند،بين المللی پول
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از اين ديدگاه، برای مدافعان دولت قانونی در سوريه امتياز اساسی است که گروھک ھای مسلح وارد زد و خورد بين 

اوج فعلی . روندی که به سرعت شانس آنھا را قاطعانه در تخريب نيروھای دولتی کاھش می دھدخودشان شده اند، يعنی 

نبردھای پراکنده بين گروھک ھای مسلح ضد بشار، اعدام خائنانۀ يکی از رؤسای اصلی ارتش آزاد سوريه توسط 

  .»دولت اسالمی در عراق«به نام : مبارزان يکی از شبکه ھای القاعده بود 

مقاله ای را تحت » اشپيگل«لمانی اه به زد و خورد بين ارتش آزاد سوريه و عراقی ھا انجاميد و روزنامۀ موضوعی ک

 ،در واقع اين شورشيان در سطح گسترده. به اين رويداد اختصاص داد» جنگ بين شورشيان جھاد طلب«عنوان 

يت خليفه برای دوران پس از فروپاشی اسد زيرا ھدف ارتش آزاد سوريه نيز ايجاد حاکم. خودشان نيز جھاد طلب ھستند

روشن است که شورش سربازان خدا برای قدرت ھای عاليقدر غربی ترفندی است که  از آن در روياروئی با . است

که از سوريه، ايران و حزب هللا تشکيل شده استفاده می کنند، به اين معنا که قدرت ھای غربی با » محور مقاومت«

  .د شده اندتروريسم اسالمی متح

منازعات بين گروه ھای مسلح، که از اين پس مثل روز آشکار شده، نتيجۀ ناکامی ھای روند شورش که به نفع آنھا تمام 

اين رويدادھا از اين پس برای تمام نيروھای داخلی و خارجی که خواھان راه حل سياسی ھستند . نظر می رسده نشده، ب

ريان در عين حال تمام گروه ھای اپوزيسيون را که با مداخلۀ نظامی خارجی و اين ج. فرصت مناسبی فراھم ساخته است

حتی در غرب، می بايستی بپذيرند که ستراتژی . دامن زدن به منازعات مذھبی مخالف ھستند تحت تأثير قرار داده است

  .کار بستن خشونت با شکست انجاميده استه آنھا برای تعويض رژيم با ب

  

  :پی نوشت  
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