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 ۲۲/۷۰/۲۷۰۲          سیدهاشم سدید

 زمستان میرود روی سیاه گی به زغال میماند!

ا در سوریه بیشتر از دو صد نفر کشته قرار گزارش منابع مختلف خبری، در تازه ترین برخورد ه

شده اند. این کشتار بیرحمانه مردم در حالی صورت میگیرد که هنوز خون های ریخته شدۀ یکصد و 

ده انسان غیر نظامی ـ طفل و جوان و پیر، و زن و مرد ـ در اواخرماه می سال جاری در شهر 

د و بیست نفر دیگر در تریمسه والیت کوچک "حوله" و قتل عام بسیار وحشیانه ای بیشتر از دو ص

 حماه بدست نظامیان و شبه نظامیان وفادار به اسد، نخشکیده است.

از روزی که مردمان شهر "درعا" ـ با جمیعتی در حدود هفتاد و پنج هزار ـ دست به تظاهرات و راه 

اول، باوجود که پیمائی علیۀ بشار اسد زدند، کم و بیش پانزده ماه میگذرد. رژیم، از همان روز 

تجمعات و راهپیمائی های مردم شکل مسالمت آمیز، و برحسب قواعد پذیرفته شدۀ انسانی ـ جهانی 

رنگ کامالً قانونی داشت، تا امروز، و در هر شورش و اعتراضی، دست به اسلحه برده و هر 

 حرکت را با شدید ترین عکس العمل بخاک و خون کشانیده است. 

شهر درعا با بیشتر از بیست و پنج تانک و وسائل زرهی بدست خشن ترین افراد تظاهرات آرام مردم 

دولتی سرکوب شد. براساس گزارش های برخی از منابع طی تقریباً پانزده ماه گذشته بیشتر از هفده 

هزار انسان بیگناه در اثر لجاجت و خشونت لجام گسیختۀ رژیم در شهرها و در مواقع مختلف کشته و 

 ام شده اند.یا قتل ع

ظاهر قضیه همین است: این همه کشتار بدست اسد و همدستان سوری وی صورت میگیرد! اما، آیا 

اگر اسد مورد حمایت روسیه و چین ـ آنهم در سطح شورای امنیت ـ و ایران و یکی دو کشور دیگر 

وئی و لجاجت قرار نمیگرفت، ممکن بود هزارها انسان بی گناه و حق به جانب با این همه درنده خ

 بدست اسد در سوریه کشته شود؟

دو یا سه روز پیش روسیه و چین، دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، برای سومین بار مسودٔه 

 تو" کردند. یقطعنامه ای را در شورای امنیت در مورد سوریه "و

صتا ً در شرق میدانیم که در جهان امروزی اقتصاد حرف اول و آخر را میزند. در جهانی که، خا

میانه، سایۀ امریکا بوضوح به مشاهده میرسد، کشور های دیگر مانند روسیه و چین برای به پا 

نگهداشتن اقتصاد شان باید به هر گونه تالش های دست بزنند. سوریه یگانه کشوری در منطقه است 

ام ها در سوریه شود، و که برای روسیه باقی مانده است، اما آیا این موضوع میتواند سبب تائید قتل ع

یا  بهانه ای برای حمایت روسیه چین از اسد و نادیده گرفتن خون هزاران انسان و خواست بر حق 

 یک ملت باشد؟ 
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اعتنا به ادامٔه خشونت و خونریزی در سوریه مخالف هر طرحی پیشنهادی در  چین و روسیه بی 

در مسودٔه جدید هیچ طرحی برای  .ندشورای امنیت سازمان ملل در جهت محکومیت رژیم اسد هست

رفتن اسد مطرح نشده است؛ با وجود این روسیه و چین آنرا ویتو کردند. چیزی که در این مسوده قید 

 .های بیشتر علیه دولت سوریه و پیشتیبانی معقول از برنامه صلح کوفی عنان است شده گسترش تحریم

مان ملل متحد  که به شورای امنیت اجازه در قطعنامه حتی حرفی هم از فصل هفتم منشور ساز

روسیه و چین   المللی میدهد، آورده نشده است. های بین اقدامات نظامی را برای عملی ساختن قطعنامه

با ویتو نمودن مسوده های شورای امنیت در بارۀ سوریه، عمالً خود را در کنار اسد قرار داده و خود 

نکه بتاریخ جهان نظری بیفگنند و ببینند تا آنانی که در مورد را شریک جرم اسد ساخته اند، بدون ای

 سرنوشت یک کشور و یک ملت تصمیم میگیرند خود مردم آنکشورند، نه دیگران! 

دیکتاتوران، همه، در حال رفتن هستند. در تونس انقالب با یک جرقه آغاز شد، جرقه ای که شعله 

در اندک زمان درنوردید و اینک به سوریه رسیده  های آن مصر و یمن و لیبی و مراکش و بحرین را

است. امریکا به هیچوجه خواهان تغییر و خواهان سقوط مبارک و صالح نبود، اما مردم میخواستند که 

اینها نباشند، و دیدیم که همان شد که مردم میخواستند ـ به خوب و خراب کاری که شد فعالً و در اینجا 

 کاری نداریم. 

مینطور. آیا روسها و چینائی ها این پیام آن جوانی لیبیائی را که در روز پیروزی در در لیبی هم ه

ای  میدان سبز با چهرۀ زخمی و دستان خون چکان، ولی با غرور فریاد میزد "ای مردم تونس،

 مصری ها، ببیند ما مردم لیبی چه کردیم" فراموش کرده اند؟ این پیام تنها پیام مردم زیر فشار لیبی، و

تنها برای مردم تونس و مصر نبود. این پیامی همۀ مردمان زیرستم جهان به همه دیکتاتوران و همه 

 حامیان ایشان بود و است.

آنانی که مردم را میگذارند و در کنار دیکتاتوران، به هر دلیل و برهانی، قرار میگیرند، محکوم 

 تاریخ اند. 

از اسدی که در غایلۀ سوریه و در برابر مردم محکوم است، هم چیزی نمانده است. اسد هم صد در 

صد رفتنی است. حال سئوال اینست که با سقوط اسد روسها و چینائیها این همه روسیه گی را به کجا 

 خواهند برد؟ 

، به حال دیگران از ایران حرفی بمیان نمی آورم. زیرا کشوری که بحال مردم خود دل نسوزاند

 چگونه دل خواهد سوختاند!

 پایان

   


