
  به آتش میکشانم اسد منطقه را بشار

  
یک مسئول عربی اعالم کرد کھ بشار اسد در دیدار اخیر وزیر خارجھ ترکیھ با وی، این 

کید کرد بھ محض اصابت اولین تأرسان کشورھای مختلف دانست و   وزیر ترکی را پیام

خاورمیانھ موشک بھ سوریھ، اسرائیل در سھ ساعت اول موشکباران و در سھ ساعت دوم 

  .شود  بھ آتش کشیده می
وزیر خارجھ ترکیھ با » احمد داود اوغلو«یک مقام بلندپایھ عربی ادعا کرد کھ جزئیاتی جدید از دیدار 

بھ گزارش . رئیس جمھوری سوریھ فاش کرده است کھ دو ماه پیش در دمشق برگزار شد» بشار اسد«

کھ بشار اسد با سخنان خود کھ در عین  خبرگزاری النخیل عراق، این مسئول عربی تصریح کرد

ھای عربستان   را غافلگیر کرد زیرا پیام اوغلو مجموعی از توافق  خونسردی بیان شد، ھیئت ترکیھ

سعودی، آمریکا و ترکیھ بود مبنی بر اینکھ ممکن است آنچھ در لیبی روی داد و ناتو حملھ کرد، برای 

امن شدن برخی شھرھای این  ھای مسلح در سوریھ و نا  کبھ دلیل فعالیت گروھ. سوریھ نیز روی بدھد

ھای سوریھ را   کشور، ترکیھ در راستای سیاست کشورھای غربی علیھ سوریھ، مقابلھ ارتش با گروھک

خواند و بھ این بھانھ دولت سوریھ را تحت فشار شدید قرار دادند تا بھ گفتھ بسیاری از   سرکوب مردم می

  .ای کشورھای غربی تن بدھدھ کارشناسان، بھ خواستھ



بھ نظر شما بھ عنوان یک دیپلمات، : بشار اسد با خونسردی بھ اوغلو گفتبنا بر این گزارش، اما 

شان با سوریھ آشکار است، چرا تجربھ خود در لیبی را در سوریھ تکرار   المللی کھ دشمنی  ھای بین قدرت

آیا اطالعات و مطالبی ھست کھ من بھ «کند کھ  می دھد ولی اعالم  کنند کھ داود اوغلو پاسخی نمی  نمی

  ھای بزرگ خیلی خوب می  قدرت: کھ اسد در ادامھ گفت» خبرم؟ عنوان حامل پیام امت ترکیھ از آن بی

دانند کھ اگر بھ ھر دلیلی اولین موشک بھ دمشق اصابت کند، شش ساعت بعد خاورمیانھ بھ آتش کشیده 

ھای آبی   توانم تنگھ  ایجاد شده است و می] فارس[ھای نفتی خلیج  هشده و آشوب و آتش در نزدیک حوز

  گیرندگان در کشورت و در کشورھای دیگر می  تصمیم. کنم  فکر نکن مبالغھ می . . . جھانی را ببندم

در مقابل حیرت و دستپاچگی : النخیل افزود. زنم  کنم یا فقط حرفش را می  گویم و عمل می  دانند کھ می

داند کھ چطور برای   آمریکا بخوبی می: چھره وزیر خارجھ ترکیھ نمایان شد، اسد ادامھ دادکھ در 

دانند کھ علت   ھای آمریکایی می  خواستیم و دولت  سرنگونی صدام کمکش کردیم چون ما او را نمی

بخواھیم  ]زمانی[کنیم و اگر   شان در عراق سوریھ است و ما در عراق فقط با آمریکا شوخی می  گرفتاری

دھیم ولی   کنیم و تردیدی بھ خود راه نمی  ھزاران نفر از نظامیانش را بکشیم، قطعا این کار را می

  .ھای خود را رو نکند  سیاست سوریھ از گذشتھ این بوده است کھ ھمھ برگ

 بنا بر این گزارش، این مسئول عربی افزود کھ داود اوغلو در این ھنگام اجازه خواست کھ بھ کشورش

آیا دوست دارید کھ پیامی «بازگردد زیرا چیزی از سخنان اسد را نفھمیده است ولی از اسد سوال کرد کھ 

پیامی کھ برای من آوردی پیام آنکارا نبود بلکھ از : اسد در پاسخ گفتکھ » معین بھ آنکارا منتقل کنم؟

ً منتقل کنید  کشورھای مختلف بود و از شما می بنا بر این گزارش، اسد پس از  .خواھم کھ پیام مرا عینا

واری علیھ دمشق انجام شود من کال شش ساعت بیشتر نیاز   اگر ھر اقدام دیوانھ: سکوت داود اوغلو گفت

  در عین حال از حزب. آویو شلیک کنم  ندارم کھ صدھا موشک بھ بلندی جوالن منتقل کنم و آن را بھ تل

  بینی نکرده  ھای اطالعاتی آن را پیش  ل بریزد کھ دستگاههللا نیز خواھم خواست تا آتشی بر سر اسرائی

ھمھ این اتفاقات در سھ ساعت روی خواھد داد اما در سھ ساعت دوم، ایران ناوھای : اسد افزود. اند

آمریکا را کھ در خلیج است خواھد زد و در عین حال اھداف متعلق بھ آمریکا و اروپا در جھان ھدف 

ل اعالم کرد کھ پس از این سخنان اسد، داود اوغلو سخنی نگفت و با رئیس النخی. گرفتھ خواھند شد

جمھوری سوریھ خداحافظی کرد و پس از انتقال این پیام بھ آنکارا، عبدهللا گل رئیس جمھوری ترکیھ یک 

روز بعد با سفر بھ عربستان، این پیام را بھ سران سعودی منتقل کرد و در طرف دیگر یک مقام 

  .کیھ این پیام را بھ واشنگتن منتقل کرداطالعاتی تر



در ھم کوبیده » توطئھ بزرگ«رئیس جمھوری سوریھ با اشاره بھ اوضاع کشورش و با تاکید بر اینکھ 

ای   وی خواستار اصالح ریشھ. دھد  وی ھمچنان بھ برنامھ اصالحات در کشورش ادامھ می: شد، گفت

قانون اساسی شد و بھ ترکیھ ھشدار داد و برگزاری انتخابات پارلمانی و لغو حاکمیت حزب بعث بر 

اینکھ حزب بعث رئیس جمھور را انتخاب کند از «سابقھ اذعان کرد  سوریھ سخن گفت و در سخنی بی

 .»ماده ھشتم قانون اساسی خطرناکتر است

ناصرین «مصطفی حمدان دبیر ھیئت رھبران جنبش  رئیس حزب االتحاد لبنان و» عبدالرحیم مراد«

بھ دیدار بشار اسد رفتند و بشار اسد در این دیدار » کنفرانس خلق لبنان«و کمال شاتیال رئیس » مستقل

  .درباره آینده سوریھ ابراز اطمینان کرد

م سوریھ روند، در بازگشت احساسات مثبتی از قدرت نظا کسانی کھ این روزھا بھ دیدار بشار اسد می

کنند کھ مرحلھ دشوارتر و خطرناکتر پشت سر  القول اعالم می دھند و متفق برای کنترل اوضاع نشان می

ھای امنیتی محدود شده است کھ بھ چند عمل جراحی  گذاشتھ شده است و بحران اکنون بھ برخی کانون

  .نیاز دارد آن» مغزھای متفکر«و » ھای تروریستی مسلح گروھک«سریع برای در آوردن غده 

  توطئھ بزرگ در سوریھ در ھم کوبیده شد: اسد

بشار اسد در این دیدار اعالم کرد کھ نظام سوریھ بر اوضاع این کشور کنترل کامل دارد و درباره آینده 

ھای امنیتی و برخی سران تحت  کشورش نگران نیست و ماموریت کنونی، تحت پیگرد قرار دادن کانون

  .ات ترور و تخریب نقشی اصلی دارندتعقیب است کھ در اقدام

افتد در مقایسھ با مساحت وسیع سوریھ و  بشار اسد با بیان اینکھ اتفاقاتی کھ در گوشھ و کنار سوریھ می

جمعیت آن بسیار محدود است، تاکید کرد کھ طرح خرابکارانھ اصلی زده شد و اگر سران توطئھ با ھم 

  .گرفت ی واقعی قرار میشدند سوریھ در معرض خطر ھماھنگ و وصل می

ولی توطئھ بھ لطف انسجام و اتحاد ارتشی کھ نتوانستند آن را دو دستھ کنند، و بھ لطف : بشار اسد گفت

  .آگاھی مردم کھ نتوانستند آنان را متفرق کنند، در ھم کوییده شد

  گرا باشی یا آمریکایی؛ مقاوم باشی یا تسلیم اصل درگیری در منطقھ این است کھ ملی

] و درگیری[کشمکش : یس جمھوری سوریھ با بیان اینکھ کشمکش در سوریھ مذھبی نیست، تاکید کردرئ

  .کنند آن را مذھبی کنند در سوریھ مذھبی نیست بلکھ تالش می

گرا باشید یا  ملی اصل درگیری در سوریھ و لبنان و منطقھ حول این محور است کھ شما عربی: اسد گفت

  .تسلیم آمریکایی؛ مقاوم باشید یا



خطرناکتر  ٨اینکھ حزب بعث رئیس جمھور را انتخاب کند از ماده / دھیم  ما بھ اصالحات ادامھ می: اسد

است رئیس جمھوری سوریھ کھ تاکنون قانون انتخابات، قانون مطبوعات و قانون مھم احزاب را اصالح 

دارد، از  تر گام بر می حات مھمالعاده در این کشور را لغو کرده است و اکنون بھ سوی اصال و قانون فوق

  .پایبندی خود بھ اصالحات گفت

کنم کھ ما  من تعجب می: اسد تصریح کرد کھ بھ برنامھ اصالحاتی کھ وعده کرده است پایبند است و افزود

کنیم ولی برخی  کنیم و مکانیزم روشن اصالحات را یکی یکی تشریح می کامال واضح صحبت می

  .توطئھ بزرگ در اینجاست خواھند بشنوند و راز نمی

ای قانون اساسی سوریھ استقبال کرد و با بیان اینکھ برخی ذھن  رئیس جمھوری سوریھ از اصالح ریشھ

کند،   اند کھ بر حاکم بودن حزب بعث در سوریھ تصریح می خود را مشغول ماده ھشتم قانون اساسی کرده

الی کھ مواد خطرناکتری ھم ھست از جملھ اند در ح برخی ذھن خود را درگیر ماده ھشتم کرده: گفت

  .کند بعث نامزد ریاست جمھوری را تعیین می  کند کھ حزب ای کھ اشاره می ماده

  شود ؛ کمیتھ اصالح قانون اساسی این ھفتھ تشکیل می: سخنان مھم اسد درباره اصالحات

ھ اصالح قانون اساسی این اسد بر ادامھ اصالحات طبق برنامھ تعیین شده تاکید کرد و خبر داد کھ کمیت

  .گرایانھ را تعیین کند  ھای اصالح شود تا اصالحات و ایده ھفتھ تعیین می

شود و ھر کس  شود و با ھر حزبی بھ مساوات رفتار می سپس انتخابات پارلمانی برگزار می: اسد گفت

الح کند و بعد از آن تواند قانون اساسی را آنطور کھ بخواھد اص اکثریت در مجلس را بھ دست بیاورد می

  .تواند نامزد شود شود و ھر کس بخواھد می انتخابات ریاست جمھوری برگزار می

  مخالفان ھم دعوتند ؛/ » نظام سوریھ«وگوھای مرکزی سوریھ برای انتخاب  گفت

وگوھای ملی کشورش پرداخت و خبر داد کھ اکنون  بشار اسد در ادامھ بھ موضوع مھم دیگری بھ نام گفت

استان سوریھ برگزار شد، در حال تھیھ  ١۴وگوھایی کھ در  وگوی مرکزی در ادامھ گفت ات گفتمقدم

  .»توانند برگزینند ھر نظامی کھ بخواھند می«است و 

] نشین[شوند و مخالفان خارج وگوی مرکزی دعوت می اسد تاکید کرد کھ مخالفان داخلی سوریھ نیز بھ گفت

کھ از نیروھای بیگانھ کمک ] نشینی[ معارضان خارج«شرکت کنند اما توانند با بازگشت بھ کشور  ھم می

شناسیم بلکھ حتی مخالفان داخلی کھ موضعی مشابھ اینھا گرفتند نیز  گرفتند ما آنان را بھ رسمیت نمی

پرسیم چرا و مسئولیت آن بر عھده  ، بنابراین ھر کس دعوت را نپذیرفت ما از وی نمی»ھمینطور ھستند

  .خودش است



. شود زیرا احزاب نماینده کل مردم سوریھ نیستند  وگوی مرکزی بھ احزاب محدود نمی  ھ گفتھ اسد، گفتب

ھا آمدند و خواستار اصالحات شدند نھ کسانی کھ  وی تاکید کرد کھ باید مردمی کھ با حسن نیت بھ خیابان

  .گوھا نماینده داشتھ باشند و  آشوب کردند، در گفت

  دارای ھدف و ھویت مشخص باشید؛: خود توصیھ اسد بھ مخالفان

خطرناکترین : اسد در ادامھ بھ معارضان توصیھ کرد کھ دارای ھدف و ھویت مشخص باشند و افزود

برخی بھ خیابان . چیزی کھ مخالفان با آن رو بھ رو ھستند این است کھ اھدافشان و ھویتشان روشن نباشد

چھ زمینھ  . . .  ولی بعدش چھ؟] نظام ساقط شد. [دھند یریزند و فریاد آزادی و سرنگونی نظام سر م می

گو کنیم مگر اینکھ زمینھ فکری  و  ای این افراد باید داشتھ باشند کھ با آنان گفت سیاسی، فکری و عقیده

پنھان آنان ھمانی باشد کھ نیکال سارکوزی رئیس جمھور فرانسھ از آن سخن گفت وقتی کھ اشاره کرد کھ 

  .دھند نھ فریاد مبارزه با اسرائیل اد آزادی سر میجوانان عربی فری

  کنند پشت پرده با ما تماس دارند ؛ کسانی کھ ما را تھدید می: بشار اسد

اسد در ادامھ بھ فشارھای خارجی بر سوریھ اشاره کرد و در این خصوص اعالم کرد کھ کشورش نگران 

آمیزی کھ برخی  موازات ادبیات تھدید اسد مطلب جدیدی فاش کرد و افزود کھ بھ. این فشارھا نیست

پشت «کنند، بسیاری از مسئوالن بلندپایھ در این کشورھا  کشورھا عربی و غربی علیھ سوریھ استفاده می

  .»گیرند پرده با ما تماس می

  تواند برای سوریھ تھدید باشد؛ ترکیھ نمی: ھشدار اسد

تاکید کرد و نقش آنان را در تعامل با اسد بر مناسبات خوب کشورش با کشورھای عربی خلیج فارس 

بحران سوریھ مثبت دانست اما در خصوص ترکیھ، از رفتار مسئوالن این کشور ابراز ناامیدی کرد و 

  .»تواند برای ما تھدید باشد تواند بر مسیر وضعیت سوریھ تاثیر بگذار و نمی نمی«افزود کھ آنکارا 

ار مھم اشاره کرد و افزود کھ این کشور اندک اندک در ای بسی وی در ادامھ در خصوص ترکیھ بھ نکتھ

  .ھایی شده است داخل دچار دشواری

  اقدامات اقتصادی الزم برای مقابلھ با بحران اندیشیده شده است؛

رئیس جمھوری سوریھ در ادامھ بھ وضع اقتصادی کشورش نیز اشاره کرد و با ابراز خرسندی از 

ات اقتصادی الزم و مناسب، برای مقابلھ با تاثیرات بحران وضعیت اقتصادی سوریھ گفت کھ اقدام

  .اندیشیده شده است

  .ھا بھ خودکفایی رسیده است بشار اسد تاکید کرد کھ کشورش در بسیاری از حوزه

  برند ؛ زنند کھ سوریھ ضعیف شده، صدای خود را باال می برخی در لبنان ھر وقت توھم می: اسد



زنند کھ  ھای لبنانی ھر وقت توھم می ی گفت و افزود کھ برخی طرفاسد در خصوص لبنان نیز سخنان

کشد  کنند ولی طولی نمی برند و ادبیات خود را تشدید می صدای خود را باال می سوریھ ضعیف شده است،

  .گیرد کنند وقتی کھ سوریھ قدرت می کنند و نقش خود را کمرنگ می کھ لحن خود را آرام می

  .کنیم ھا چیست و وضعیت برخی دیگر را نیز درک می کھ پشت پرده موضع برخی دانیم ما می: اسد افزود

وی با اشاره بھ قاچاق سالح از لبنان بھ خاک سوریھ تاکید کرد کھ ارتش لبنان و اطالعات آن توانستند با 

ھای لبنانی در حمایت مالی از عناصر  وی در ادامھ بھ نقش برخی طرف. این موضوع مقابلھ کنند

دالر برای  ١٠٠تا  ۵٠ھای مسلح در سوریھ نیز اشاره کرد و افزود کھ نرخ این کار اخیرا بھ   گروھک

بشار اسد ھمچنین با اشاره بھ این اصل کھ امنیت ھر کشوری امنیت کشور دیگر . ھر فرد رسیده است

ند و در تحکیم ک  است، بر نگھداری از ثبات لبنان تاکید کرد و افزود کھ این ثبات بھ سوریھ نیز کمک می

 )اصالت(. ثر استمؤثبات سوریھ 

  

  منابع انترنیتی: مأخذ
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