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  ؟شدچرا بشار اسد خط قرمز ایران 
  :بنگرید ھفتھ ی اول بھمنخبر  چندبھ 

  :گفت 30/10/91در  - مشاور بین الملل آیت اهللا خامنھ ای -علی اکبر والیتی -الف

کنیم ولی این بھ معنی نادیده گرفتن حق مردم در  ماست و تا آخر از وی حمایت می خط قرمزبشار اسد "
  ."ن سرنوشت نیستتعیی

بانک توسعھ صادرات یک میلیارد دالر اعتبار در اختیار دولت سوریھ "کھ  اعالن شد 2/11/91در  -ب
  .اعالم کرددالری را  نخست وزیر سوریھ جزئیات این اعتبار یک میلیارد سپس. قرار داده است

  :گفت  7/11/91علی اکبر والیتی در  -پ

قصد فشار بھ سوریھ را دارند و بر  ،با جمھوری اسالمی ایران و متحدانشی دول غربی برای مقابلھ "
  ".مردم سوریھ حمایت می کندھمین اساس ایران از دولت و 

  :گفت 7/11/91در  -وزیر دفاع جمھوری اسالمی -سردار احمد وحیدی -ت

ایران ھمواره یک منطق روشن در قضیھ سوریھ داشتھ است و نباید کشوری کھ در خط مقدم مبارزه با "
  ."رژیم صھیونیستی قرار دارد، ارتش آن تضعیف شود

  کدام تحوالت است؟ این مواضع و سیاست ھای علنی پیامد

گروه ھای اسالم گرا در میان کسانی کھ در سوریھ در حال جنگ با رژیم : مخالفان اسالم گرا -میک
آنھا یک طیف را تشکیل می دھند کھ یک سر آن اخوان المسلمین . سکوالر اسد ھستند، دست باال را دارند
بی بھ رھبری دولت آمریکا نمی روشن است کھ دولت ھای غر. است و سر دیگرش القاعده قرار دارد

منابع مالی و تسلیحاتی این گروه ھا توسط دولت ھای . خواھند کھ آنان جایگزین رژیم سکوالر اسد شوند
مصر نیز کھ مھد اخوان المسلمین است، مرکز معنوی . عربستان سعودی، قطر و ترکیھ تأمین می شود

رھا در مصر نشان دھنده ی این است کھ سکوالرھا نزاع اخوانی ھا و سکوال. اخوان المسلمین منطقھ است
اگر این حکم صادق باشد، در سوریھ وضع . و ملی گرایان حاضر بھ پذیرش اخوانی ھا و سلفی ھا نیستند

   .ھستنداسالم گرایان ھای مخالف وکھ قوی ترین نیر استبسیار وخیم تر از مصر 

القاعده  ھعنوان گروه تروریستی وابستھ ی ب از سوی دولت آمریکا بھ 21/9/91گروه جبھة النصرة در 
" جبھھ نصرت"کند،  کھ در باره تروریسم تحقیق می "بنیاد کیلیام"گزارش بر اساس آخرین . اعالم شد

طوری کھ  ھای شورشیان است، بھ ترین گروه از فعال...ترین گروه شورشیان سوری است اکنون مھم ھم
را  ٢٠١٢لھ سوءقصد ژوئیھ حملھ و سوءقصد بھ رژیم اسد را باید بھ حساب این گروه گذاشت، از جم ۶٠٠

این گروه در شمال سوریھ حضوری . کھ طی آن نیمی از اعضای شورای امنیت رژیم اسد کشتھ شدند
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کھ ما  گفتھ استبھ خبرنگار بی بی سی  -ابولقمان-یکی از فرماندھان این گروه. محسوس و گسترده دارد
. مردم سوریھ ماھیتا مذھبی ھستند. الحمدهللا و سالم اهللا علی محمد. بھ نام خدا: "بھ دنبال دموکراسی نیستیم
. ھای سوسیالیستی و سکوالر بھ ستوه آمده اند مردم در این کشور از حکومت. آنھا اسالم را دوست دارند

تواند در  ھیچ نوع حکومت دیگری نمی. ھستند حکومت اسالمیکار آمدن یک  آنھا ھمگی منتظر روی
  ".سوریھ بر سر کار بیاید

در مجلس عوام کشورش از حضور نیروھای  27/9/91در  -نخست وزیر انگلستان -دیوید کامرون 
و گفت این احتمال وجود دارد کھ کمکھای نظامی کشورھای غربی بھ گروھھای  خبر دادالقاعده در سوریھ 

  .مسلح در سوریھ، بھ دست جنگجویان القاعده بیفتد

گفت و گویی بلند با رھبر گروه جبھة النصرة در  -خبرنگار تایم در سوریھ -، رانیا ابوزید 5/10/91در 
جبھةالنصرة اعالم کرده کھ قصد : در بخشی از آن آمده است. منتشر کردناحیھ ی حلب انجام داد و  در تایم 

برای نیل بھ این ھدف   گوید کھ گروھش بھ مبارزه ابوعدنان می. کومتی اسالمی در حلب برقرار کنددارد ح
بزنیم با  حکومت اسالمیکنند اگر االن دم از  اند خیال می ھایی کھ خارج از سوریھ آن" :خواھد دادادامھ 

اند کھ ما بھ حرفشان  اری کردهاما مگر اینھا در یک سال و نھ ماه گذشتھ ک. ایم آمریکا و اروپا در افتاده
ابوعدنان از چندین ". اھمیت دھیم؟ چرا غرب در یک سال و نھ ماه پیش ھیچ کمکی بھ انقالب نکرده است

در حال   ویدیو از این گروه کھ اخیرا منتشر شده، از جملھ یک فیلم کھ در آن یکی از اعضای این گروه
ما آنھا را دستگیر کردیم بھ : "گوید کند و می دھد دفاع می میسالح رژیم اسد را نشان  شلیک بھ وفاداران بی
خوانند، مثل این  آنوقت این را تروریسم می. جنگیدند ھا سربازانی بودند کھ با ما می آن. صف کردیم و کشتیم

  ".کند ی یک حکومت چھل سالست کھ مردم را ترور می کھ یادتان رفتھ مجموعھ

برادر  -، دوتن از رھبران القاعده،از جملھ محمد یاسین جراد28/10/91در  رگزاری فرانسھخببھ گزارش 
جبھھ "این دو با . ھای سوریھ کشتھ شدند رھبر القاعده عراق در درگیری -زن ابو مصعب الزرقاوی

" اسالم گرایان افراطی" نسبت بھ رشد 9/11/91در  وزیر خارجھ ی فرانسھ .کردند ھمکاری می" النصره
  .در سوریھ بھ اپوزیسیون آن کشور ھشدار داد

رژیم بعثی سکوالر حافظ و بشاراسد یکی از سفاک ترین رژیم ھا در سرکوب  :مخالفان جنایتکار -ومد
اما گزارش ھای نھادھای حقوق بشری در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و جنایت . مخالفان بوده است

الفان نیز نشان داده کھ آنان ھم بھ ھیچ وجھ دل در گروه دموکراسی و حقوق بشر علیھ بشریت توسط مخ
این نزاع  ینطرفھیچ یک از  دفاع از آیا . و بھ دنبال تأسیس حکومت اسالمی در سوریھ ھستندشتھ ندا

  اخالقًا موجھ است؟

معتقدند کھ دلیل کمبود نان این است :"مردم آن منطقھ -گزارش گر بی بی سی در حلب -گزارش پل وودبھ 
یک افسر ارتش آزاد ھم این . فروش برساند دزدد تا در جاھای دیگر بھ کھ ارتش آزاد سوریھ آرد را می

شود، و ھم در بعضی  ضا بطور خودسرانھ انجام میاو معتقد بود این کار ھم بع. کرد قضیھ را تأیید می
: او با حالتی متأسف اضافھ کرد. دھند ھا دستور انجام آن را می موارد فرماندھان برای تأمین ھزینھ عملیات
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گفت، و بعد از  شوخی می البتھ این را بھ." ما ھمگی دزد ھستیم. شود حتی در تیپ ما ھم این کار انجام می"
افسری کھ ...ھایش بود ای از جدی بودن ھم در حرف اما رگھ. نش قھقھھ خنده سر دادنداین حرف ھمقطارا

کنند، و  ھای ارتش آزاد سوریھ یکدیگر را بھ غارت اموال متھم می کرد، گفت کھ ھمھ تیپ با من صحبت می
ربایی، بھ  تر آدم ھای زیادی از دستگیری افراد، یا بھ بیان درست داستان...ھیچ کدام بھ یکدیگر اعتماد ندارند

اگر ھم کسی . شود معموال برای آزادی دستگیرشدگان پول طلب می. شود ارتباط با رژیم شنیده می  بھانھ
رحم حکومت، موسوم بھ  نظامی بی اعتراض کند، ممکن است با اتھام مرگبار عضویت در سازمان شبھ

  ."شبیحھ، روبرو شود

  :گزارش کردود از شھر حلب بی بی سی بھ نقل از خبرنگار خ 28/10/91در 

خواھی شرکت  ربایی با ھدف باج ای در سرقت، غارت و آدم نیروھای ارتش آزاد سوریھ بھ طور فزاینده"
شتر بھ جبھھ نصرت، گروه یگردان شده و ب ز این گروه رویاین رفتارھا باعث شده تا مردم حلب ا. دارند

این گروه یک گروه مسلح با ایدئولوژی جھادی است و آمریکا نام آن را در . اسالمگرا متمایل شوند
جبھھ نصرت در شھر حلب دادگاه شریعت اسالمی تشکیل . ھای تروریستی قرار داده است فھرست سازمان

ندپایھ این گروه بھ بی بی سی گفتھ است کھ تنھا نتیجھ ممکن از قیام مردم داده و یکی از فرماندھان بل
  ".شود حکومت اسالمیسوریھ علیھ دولت بشار اسد این است کھ سوریھ دارای یک 

نیروھای جھادی بھ افغانستان برای جنگ با  اعزامداستانی کھ با  :کلنگی کردن خاورمیانھ و آفریقا -مسو
شد و محصوالتی چون القاعده و طالبان پدید آورد، با حملھ ی بھ عراق بھ رشد کمونیست ھای روسی آغاز 

موجب شد کھ گروه  تھاجم نظامی بھ لیبی و سرنگونی قذافی. بیشتر نیروی ھای سلفی و القاعده انجامید
بھ گفتھ ی . بھ تسلیحات نظامی قابل توجھی دست یابند -خصوصًا در مالی - ھای افریقایی اسالم گرا

   .سالح ھای لیبی بھ مالی برده شد ری کلینتون در سینا،ھیال

پس از نسل :نوشتھ است لمانیتورا مقالھ ای در  در -بروکینگزی  مؤسسھ ارشد پژوھشگر -ریدل بروس
پس از کشتھ شدن (القاعده،اینک شاھد ظھور نسل سوم آنھا) سپتامبر 11پس از (و دوم) 90در دھھ ی (اول

  :ھستیم) بن الدن

 جبھھ" نام پوشش در القاعده. است گرفتھ صورت سوریھ در جدید،ی  القاعده این رشد ترین سریع"
 برای. است شده تبدیل اسد بشار دولت الفانمخ میان در حاضر عنصر ترین کشنده بھ اکنون "النصره
 ای فرقھ را علویان سنت، اھل ھای گروه از شماری زیرا ھستند، مناسبی ھدف علویان و اسد القاعده،
 ھای گروه ھای بخش از یکی تنھا القاعده ھرچند. شود سرکوب باید کھ دانند می اسالمی از انحرافی
 گروه این است؛ فرد بھ منحصر انتحاری حمالت و بمب ساخت در ھایش توانایی است، سوری مخالف

 روزه ھر جھادی ھای گروه بھ وابستھ ھای سایت وب اکنون .شود می تر مسلح و تر قوی روز بھ روز
 و حلب نبردھای در مصر، و فلسطین سعودی، عربستان از القاعده بھ وابستھ افراد کھ دھند می گزارش

 عراق در ھایی پایگاه از است، مسلح خوبی بھ گروه این...اند شده "شھید" خودشان زعم بھ یا کشتھ دمشق
 می مخالف ھای گروه برای سعودی عربستان و قطر کھ ھایی سالح از و کند می استفاده پشتیبانی برای
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.. .است تر قدرتمند ھمیشھ از عرب، جھان در عملیاتی سطح در اکنون القاعده...برد می بھره نیز فرستند
. بروند مالی یا سوریھ بھ مبارزه برای خواھد، می پیروانش از و کند می صادر ھایی بیانیھ پیپیا ظواھری

  ."شوند می پذیرفتھ او ھای فرمان بیشتر

،مجموعھ اطالعات زمامداران جمھوری ماه درگیری سوریھ 22پس از  :حکومت اسد پایدار است - مچھار
مخالفان قادر بھ سرنگونی جم نظامی دولت ھای غربی، اسالمی آنان را بھ این نتیجھ رسانده کھ بدون تھا

بھ چند شاھد زیر کھ بھ جمھوری . نداسد را خط قرمز ایران اعالم کرده ا ،بھ ھمین دلیل. رژیم اسد نیستند
  :اسالمی تعلق ندارد، بنگرید

در  ،مشاور ویژه اوباما درباره انتقال قدرت" شورای آتالنتیک"نویسنده ی  -فردریک سی ھاف -الف
در  -سوریھ و معاون جورج مارشال فرستاده ی ویژه ی وزارت خارجھ آمریکا برای صلح در خاورمیانھ

ا این ب... ھا سوری ھمچنان حضور رژیم اسد را تحمل می کنند میلیون: نوشتھ است 1/10/91مقالھ ای در 
مخالفان مسلح تا کنون در . آید از حکومت وی بدتر باشد چھ پس از اسد می ترسند آن حال، این دو قشر می

اند؛ اما با فعالیت القاعده ی عراق در سوریھ  ھای حکومت پاسخی مشابھ نداده طلبی اغلب موارد بھ خشونت
اگرچھ مخالفان ... جھت نگران ھستند؟ یتوان گفت این دستھ از مردم سوریھ ب در قالب جبھھ نصرت، آیا می

فھمند کھ جبھھ نصرت چھ خطری برای سوریھ دارد؛ اما پس از سقوط حکومت کنونی  سوریھ اکنون نمی
پس از برکناری اسد، عوامل القاعده کھ در سازمان جبھھ نصرت حضور . بھ این خطر پی خواھند برد

ریھ را ترک کنند؛ بلکھ بھ دنبال باقی ماندن در دارند، بھ سادگی حاضر نخواھند بود صحنھ سیاسی سو
  .قدرت و اجرای اھداف خونین خود خواھند بود

کھ  نوشتھ استدر گزارشی از داخل سوریھ  10/10/91خبرنگار ایندیپندنت در  -پاتریک کاک برن -ب
  :وضعیت این کشور با آنچھ رسانھ ھا گزارش می کنند تفاوت دارد

شنویم کھ از  ھا را می ھا و دیپلمات ھای رسانھ بینی ھا و پیش در حقیقت بیرون از سوریھ مدام صحبت"
اما آنچھ کھ در این اظھارات نادیده . گویند فان مسلح و شکست نظام بشار اسد میالوقوع مخال پیروزی قریب

ھای بزرگی از تمام شھرھا و مناطق  گرفتھ شده، این نکتھ مھم است کھ نیروھای اسد ھمچنان تمام یا بخش
  ".مھم سوریھ را تحت کنترل دارند

درصد با 15ده و در حال حاضر،او توضیح می دھد کھ نزاع سوریھ بھ جنگ قومی و مذھبی تبدیل ش
خواھند فقط این جنگ پیش از آن کھ ھمھ را از بین ببرد، تمام  درصد می70درصد با مخالفان و 15دولتند، 

واشنگتن و لندن امیدوار بودند کھ نظام سوریھ از درون از ھم بپاشد، اما این ھم رخ نداده و حتی جدا . شود
ھا بسیار  اکنون شدت درگیری. ھ بھ مرکز نظام سوریھ برسدھای مشھور نتوانست شدن برخی از شخصیت

ھاست کھ بھ وضعیتی رسیده کھ ما در ایرلند شمالی بھ  این جنگ مدت. بارتر شده است شدیدتر و خشونت
شود تا امکان مذاکره و  ھای زیادی ریختھ می در این حالت خون. می گفتیم "سیاست با اوج بیرحمی"آن 

، بھ محلی برای جذب نیروھای 2003اکنون سوریھ ھم نظیر عراق پس از سال ...امتیازدھی فراھم شود
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واشنگتن ھم ھر روز اشتیاق کمتری نسبت بھ پیروزی نظامی مخالفان و . تندرو جھادی تبدیل شده است
  ".دھد تقویت نیروھای تندرو و از میان رفتن ساختار دولت در سوریھ از خود نشان می

آنان است یا بھ  منافع ملیبھ سود نظامی پیامدھای دخالت می دانند کھ نربی آمریکا و دولت ھای غ -پ
:درباره ی سوریھ گفتھ است نیو ریپالیکاوباما در مصاحبھ ی با ھفتھ نامھ ی زیانشان؟ 

ھ من بھ واقع با آن درگیر ھستم این موضوع است کھ ایاالت متحده چگونھ می تواند در این امور آنچھ ک"
خود را افزایش داده و در مورد ایده آل ھای خود و اصول مشترک  امنیتو  منافع ملیدخالت کرده تا 

می توانیم در مورد موضوعاتی ھمچون سوریھ، من از خود سوال می کنم کھ آیا ...انسانیت سخن بگوید
تغییری در این وضعیت بدھیم؟ آیا مداخلھ ی نظامی در سوریھ نتیجھ ای دربر خواھد داشت؟ آیا مداخلھ ی 
ما در سوریھ در میزان حمایت ما از نیروھای حاضر در افغانستان تاثیری خواھد داشت؟ پیامدھای مداخلھ 

تر شدن اوضاع و یا حتی استفاده ی از ی نظامی در سوریھ چھ خواھد بود؟ آیا مداخلھ در سوریھ موجب بد
ایی نمی شود؟ بھترین وضعیتی کھ می توان برای سوریھ بعد از اسد متصور شد چیست؟ یسالح ھای شیم

  ".ت ساده ای نیستند و باید آنھا را بھ بھترین نحو ممکن ارزیابی کنیداین پرسش ھا سواال

 .سود خود را می بینند و بدانھا استناد می کنندآدمیان معموًال شواھد و قرائن بھ : اسد می رود -پنجم
بھ عنوان . بسیاری از تحلیل گران و دولت ھا بر این باورند کھ دیر یا زود رژیم اسد سقوط خواھد کرد

با گذشت ھر روز، ھر ھفتھ و "کھ  گفتھ استان  ان بھ سی -نخست وزیر روسیھ -مدودفدیمیتری نمونھ، 
کمتر می شود، اما تصمیم را باید مردم سوریھ بگیرند؛ نھ روسیھ، نھ آمریکا و  ]اسد[ھر ماه امکان بقای او

  .این گونھ شواھد و قرائن را ببینند نمی خواھنداما زمامداران جمھوری اسالمی  ".ھیچ کشور دیگر

حمایت از . رژیم سکوالر سوریھ یکی از سفاک ترین رژیم ھای جنایتکار است :وریھ و مردم اشس -ششم
ھزار کشتھ، ده ھا ھزار  60ماھھ ی رژیم اسد و مخالفانش تاکنون  23جنگ . این رژیم اخالقًا ناموجھ است

دیگر نتواند بھ عنوان سوریھ بھ ویرانھ ای تبدیل شده کھ شاید . زخمی و میلیون ھا آواره بر جای نھاده است
  .یک کشور واحد بھ بقای خود ادامھ دھد

منافع "دولت ھا در سطح جھانی بھ دنبال . اما دموکراسی و حقوق بشر موضوع روابط بین الملل نیست
اش بی گناه منافع ملی متعارض کشورھای منطقھ و قدرت ھای جھانی، سوریھ و مردم . خویش اند" ملی

عظیم در این جنایت  -از جملھ خامنھ ای -ھمھ. ھمھ ی دولت ھا خونین است دست .را نابود کرده است
  . سھیم ھستند

در شرایط جنگ داخلی، خشونت . پیامدھای کلنگی کردن سوریھ در نھایت گریبان گیر ھمھ خواھد شد
در . طلبان، کاله برداران، دزدھا، آدم رباھا و رذل ترین آدم ھا رشد خواھند کرد و قدرتمند خواھند شد

کامًال بھ  - با سال ھا سابقھ ی زندان و مبارزه -شرایط جنگی، اپوزیسیون مسالمت جوی دموکراسی خواه
محاسبھ ی پیامدھای ناخواستھ ی رفتارھا و سیاست ھا، وظیفھ ی زمامداران . حاشیھ رانده شده است

ھستند؛ چرا سیاست ھایی ...اگر واقعًا مخالف رشد و قدرت گرفتن طالبان، القاعده، سلفی ھا و. سیاسی است
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تأمین کننده منابع مالی و تسلیحاتی  شاناناتخاذ می کنند کھ بھ رشد آنھا منتھی می شود؟ چرا مھمترین متحد
   این گروه ھا ھستند؟

منبع: بی بی سی، 91/11/17


