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  »زير چشمان ما«

  سوريه تحول يافته است
تنھا به وجوه عمليات نظامی، اقدامات بشر دوستانه و ديپلماتيک منحصر بوده پوشش رسانه ھا در مورد جنگ سوريه  

در حالی که عبور از اين اقيانوس .  نديده گرفته اند، تحوالت ژرفی را که در اين کشور به وقوع پيوستهو عموماً 

  . خشونت بی آن که تأثيرات ژرفی بر تمام جامعه بر جا گذاشته باشد ممکن نيست

  .ری که تی يری ميسان طی دوسال گذشته در آن زندگی کرده، از چنين تحوالتی روايت می کنداز دمشق، شھ

  ٢٠١٣مبر  نو۴)/سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

  

 دمشق، کھن ترين شھر مسکونی جھان

را برای گردھمآئی صلح در » خود«اخضر ابراھيمی فرستادۀ ويژۀ رؤسای اتحاديۀ عرب و سازمان ملل متحد طرح 

در نتيجه اين موضوع تحليل ھای . خواھد بود» جنگ داخلی«ھدف اين گردھمآئی پايان بخشيدن به . رفی کرد مع٢و يژن
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» بھار عرب«قديمی دو جبھۀ مختلف را دوباره مطرح می سازد، يعنی روياروئی آنھائی که اين جنگ را ادامۀ منطقی 

د که ساخته و پرداختۀ توطئه و عناصر خارجی بوده می دانند، و سپس آنھائی که آن را به شکل واقعه ای تعبير می کنن

 .است

  

  جنگ از ديدگاه مخالفان مسلح

از ديدگاه غربی ھا و اکثريت اعضای اتحاديۀ ملی، سوريه در انقالب به سر می برد، و مردم با خواست و آرزومندی 

با اين وجود . حاکم به پا خاسته اندبرای زندگی در دموکراسی مشابه آنچه در اياالت متحده رايج است، عليه ديکتاتور 

چنين برداشتی از واقعيت موجود توسط شورای ھمکاری خليج، شورای ملی سوريه و ارتش آزاد سوريه مردود اعالم 

آنھا در صورتی که رئيس جمھور .  آزادی نيست، بلکه مربوط است به شخصيت بشار االسدألۀاز ديدگاه آنھا، مس. شد

با اين وجود، اين تعبير نيز .  را به معاونانش بسپارد به ھمين نھادھای موجود بسنده خواھند کردکناره گيری کند و جايش

 شخصيت بشار رئيس جمھور ألۀبه سھم خود از سوی مبارزانی که در منطقه ھستند نفی شد، زيرا از ديدگاه آنھا مس

ان ايجاد يک رژيم از نوع وھابی بوده و ھدف اين مباراز. نيست بلکه روحيۀ ھمزيست گرای او زير عالمت سؤال است

اقليت ھای مذھبی يا بايد تحت فرمانبرداری آنھا باشند و يا از بين بروند، و قوانين شريعت اسالمی نيز بايد جايگزين 

  . قانون اساسی شود

  

  آزادی بيان

فتند که مأموران رژيم ھستند در آغاز، وقتی که تيراندازان ماھر مردم را ھدف می گرفتند و به قتل می رساندند، می گ

وقتی ماشين ھا منفجر می شدند، می گفتند که اين حمالت را مأموران . که می خواھند ترس و وحشت را حاکم سازند

وقتی حملۀ وسيعی موجب کشته شدن اعضای شورای امنيت شد، بشار . مخفی رژيم زير پرچم دروغين مرتکب شده اند

امروز، ھيچکس ترديدی ندارد که اين جنايات کار جھاد . ته رقبايش را از بين ببرداالسد را متھم کردند که می خواس

  .طلبان بوده و دائما دست به چنين اعمالی می زنند

 تظاھرات ممنوع اعالم شده بود و به روزنامه نگاران خارجی با احتياط  و به ندرت اجازۀ فعاليت می ١٩۶٣از سال 

با اين وجود به . نظر بود، ولی امروز اين قوانين محدود کنندۀ قدمی برچيده شده استدادند، و فعاليت ھايشان نيز تحت 

روزنامه نگاران خارجی در دمشق بسيار ھستند . دليل ترس از اعمال تروريستی به ندرت تظاھرات راه اندازی می کنند

 از ديکتاتوری خوناشام در کشور ئماً بسياری از اين روزنامه نگاران دا. و آزادانه بی ھيج کنترلی رفت و آمد می کنند

با اين وجود اين روزنامه نگاران را به حال خود رھا کرده اند که تا به دروغ پردازی ھايشان ادامه . روايت می کنند

قطع نظر کردند، آنھا نيز از دعاوی پوشالی » سرنگونی رژيم«دھند و به اين اميد که وقتی که دولت ھايشان از طرح 

  .ارندشان دست برد

 مردم غالباً . در آغاز، سوری ھا شبکه ھای تلويزيون ملی را نگاه نمی کردند، و آن را تبليغات رژيم تلقی می کردند

 پی را مستقيماً » ديکتاتورھا«روی ھای انقالبيان و جنايات پيشبر اين اساس . تلويزيون الجزيره را ترجيح می دادند

 جنايات انقالبيان دروغين رو شدند و خودشان  مستقيماً ه  با رويدادھا روبماً ولی با گذشت زمان، مستقي. گيری می کردند

 شبکه ھای امروز مردم اکثراً .  زندگی شان را مديون ارتش ملی سوريه ھستندرا ديدند و زندگی کردند، و غالباً 

ن عرب تماشاچيان الجزيره را ميادين که در تمام جھا- عراقی، ال-تلويزيون ملی را نگاه می کنند، و به ويژه شبکۀ لبنانی

  .جذب کرده و بی ھيچ پرده پوشی، آشکارا از مواضع ناسيوناليستی دفاع می کند
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  آزادی عقيده

در آغاز، مخالفان مسلح خود را چند مذھبی معرفی می کردند و چنين وانمود می کردند که گوئی از سوی اقليت ھای 

به انجمن » خائنان«، »بد«دگاه ھای اسالمی بر پاکردند و در آن سنی ھای بعد، دا. مذھبی مورد پشتيبانی قرار گرفته اند

آنھا، علوی ھا و شيعيان را به مرگ محکوم کرده و گردن زدند، و يا در ميادين عمومی شکنجه کردند، مسيحيان را از 

ه می شوند جزء خوارج ، تکفيريست ھا محاکم»معصومان«امروز ھمه دريافته اند که وقتی توسط  . خانه ھايشان راندند

  . ھستند

در حالی که روشنفکران می گويند که سوريه تخريب شده و بايد آن را دوباره تعريف کرد، مردم می دانند که سوريه 

ده سال پيش، ھر خانواده ای که نوجوانی داشت سعی می کرد راھی بيابد تا او را از . چيست و برای آن حاضرند بميرند

امروز، بسياری از جوانان . تنھا افراد فقير به خدمت وظيفه تن می دادند.  خدمت زير پرچم در ارتش معاف کندرفتن به

تمام آنھا که به مذاھب . به خدمت وظيفه متعھد می شوند و برادران بزرگتر نيز به شبھه نظاميان خلقی می پيوندند

  .اع می کنند و خدای يگانه ای را می پرستندمختلف تعلق خاطر و اعتقاد دارند، ھمه از سوريۀ ابدی دف

در آغاز، در حاشيه می ماندند و تنھا رويدادھا را تماشا می کردند، و . طی جنگ، بسياری از سوری ھا تحول يافته اند

ولی پس از دو سال و نيم درد و رنج طاقت فرسا، ھر يک از .  می گفتند که خودشان را از ھيچ جبھه ای نمی دانندغالباً 

آنھائی که در کشور مانده اند می بايستی برای ادامۀ زندگی دست به انتخاب بزنند و به اين نتيجه رسيدند که جنگ چيزی 

جز اقدامات قدرت ھای استعماری نيست که  روی ذغال نيم سوختۀ تحجر فکری فوت می کنند که تا آنچه را که ه ب

  . به خاکستر بدل سازند،نشانی از تمدن دارد

  

  سياسی آزادی 

برای من که از ده سال پيش با مسائل سوريه آشنا بودم و اکنون دو سال است که در دمشق زندگی می کنم، می توانم 

ده سال پيش، ھمه با صدای خفيف از مشکالتی که با . ر کرده استييه اندازه تغچتشخيص دھم که اين کشور تا 

در اين کشور که بلندی ھای .  در ھر موردی دخالت می کردداشتند حرف می زدند، که) ليس اطالعاتیوپ(» تمخابرا«

گوالن ھنوز تحت اشغال اسرائيل است، سرويس ھای اطالعاتی قدرت فوق العاده ای کسب کرده بودند، با اين وجود 

امروز، تعداد زيادی از . ھيچ چيزی از آماده سازی جنگ، کندن تونل و وارد کردن اسلحه به کشور نديدند و نشنيدند

افسران بزھکار و خود فروخته به خارج از کشور گريخته اند، و سرويس ھای اطالعاتی روی مأموريت ھای دفاعی 

  . متمرکز شده و تنھا جھاد طلبان می توانند از آنھا شکايت داشته باشند

توانست نامزد ده سال پيش، حزب بعث از ديدگاه قانون اساسی ھدايت ملت را به عھده داشت، و تنھا حزبی بود که می 

نھادھای دولتی بيش از پيش از مردم . انتخاباتی داشته باشد، ولی ديگر به عنوان حزب توده ھای مردم مطرح نبود

امروز، تشخيص تعداد احزاب تشکل يافته کار ساده ای نيست، چون که تعداد آنھا به شکل فوق العاده . فاصله گرفته بود

تنھا اپوزيسيون به اصطالح . واند در انتخابات شرکت کند و برندۀ آن باشدھر يک از آنھا می ت. ای گسترش يافته

جای آن که در انتخابات شرکت ه يس و استانبول تصميم گرفته است که انتخابات را بايکوت کند، بردر پا» دموکراتيک«

  . کند و شکست خود را بپذيرد

 تنھا در خانه ھا و با افرادی که می شناختند اين گونه کس در کافه ھا از سياست حرف نمی زد، مردم  ده سال پيش، ھيچ

امروز ھمه از مسائل سياسی حرف می زنند، ھمه جا، در مناطقی که تحت کنترل دولت . مسائل را مطرح می کردند

وصف می بينيم که ديکتاتوری در کدام اين با .  است ولی نه ھرگز در مناطقی که تحت کنترل مخالفان مسلح قرار دارد

  و و دموکراسی در کدام سو واقع شده است؟ س
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  واکنش ھای طبقاتی

ثروتمندانی که در خارج سرمايه داشتند، وقتی به دمشق حمله شد از . جنگ، در عين حال منازعۀ طبقاتی نيز ھست

 در بورژواھا. اگر چه کشورشان را دوست داشتند ولی ترجيح دادند جان و مال خودشان را حفظ کنند. کشور خارج شدند

وقتی شورشيان دست باال را داشتند و ماليات می گرفتند به آنھا ماليات پرداخت می کردند،  و وقتی ارتش . وحشت بودند

در حال نگرانی، سقوط رئيس . وارد ميدان می شد و از آنھا بازخواست می کرد ادعا می کردند که پشتيبان دولت ھستند

اين نگرانی ھا تنھا وقتی التيام .  الجزيره آن را قريب الوقوع اعالم کرده بودجمھور بشار االسد را انتظار می کشيدند که

بورژواھا امروز در پی بازخريد خود . پذيرفت که اياالت متحده اعالم کرد که از بمباران کشور قطع نظر کرده است

  .ام می دھند انجءھستند و اين امر را با تأمين مالی انجمن ھای امداد رسانی به خانواده ھای شھدا

افرادی بودند که جنگ را وسيله ای برای انتقام . مردم کوچه و بازار از ھمان آغاز می دانستند که موضوع چيست

جوئی از وضعيت اقتصادی خودشان می دانستند، و افراد ديگری بودند که می خواستند از آزادی بيان و عقيده و خدمات 

  .اجتماعی رايگان دفاع کنند

 و اسرائيل، فرانسه و بريتانيای کبير، ترکيه، قطر و عربستان سعودی جنگی پنھانی عليه سوريه بر پا اياالت متحده

سوريه برای ادامۀ بقای خود نيروھايش را به کار : کردند و شکست خوردند، اگر چه انتظار چنين نتيجه ای را نداشتند 

  .گرفت و آزادی خود را بازيافت

دولت آينده می تواند حاصل . شود، قدرت ھای بزرک ھيچ تصميمی نمی توانند اتخاذ کنند برگزار ٢و ياگر گردھمآئی ژن

د و اجرای آن به ھمه ئيھيچ قدرتی در گردھمآئی نمی تواند راه حلی پيشنھاد کند که تأ. بند و بست ھای ديپلماتيک باشد

  .پرسی مردم در سوريه بستگی نداشته باشد

ار کرد، نيمی از شھرھا و زيربناھای آن برای ارضای طمع قدرت ھای بزرگ و اين جنگ سوريه را به خون ريزی دچ

 ساخته باشد، تأمين مالی بازسازی سوريه توسط آنھائی است که اين ٢و ياگر کار مثبتی از عھدۀ ژن. خليج ويران شدند

  .کشور را دچار درد و رنج و ويرانی کردند
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