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ھفته گذشته يک بمب بسيار قوى در منطقه  Jaramanaدر دمشق منفجر شد .در اين انفجار  ٧نفر
کشته شدند .گروھھاى مسلح اين گونه عمليات را به يک بخش از زندگى روزمره مبدل نموده اند.

حقايق و پس زمينه
جمعيت سوريه



جمعيت – ه بيش از  ٢٢ميليونى سوريه به مجموعه اى از گروھھاى مذھبى – قومى تقسيم شده
اند .تفکيک دقيق روشن نيست.
تقريبا  ٩٠درصد اعراب قومى ھستند .بزرگترين اقليت قومى را کردھا تشکيل ميدھند.



در مورد تعلقات مذھبى بايد گفته شود که تقريبا  ٧٠درصد از مسلمانان سنى مذھبند .بزرگترين
اقليت مذھبى شيعه مذھبان علوى و اسماعيليھا ،مسيحيان و دروزيھا ھستند.

بشار سعيد ،ساکن دمشق ،پايتخت سوريه ،ميگويد" ،پس از آغاز خشونتھا ھمه چيز تغيير کرد ".در
مصاحبه اى طوالنيتر او تصويرى از وضعيت ارائه ميدھد .مردم قربانى خشونت و تحريمھاى اقتصادى
ميشوند .او امپرياليسم را عامل اين وضعيت قلمداد ميکند ،اما ھمزمان اشاره ميکند که اين يک مناقشه
پيچيده است که سواالت بسيارى ،از جمله فقر و به حاشيه راندنھا ،نقش مھمى را در آن ايفاء مينمايند.
به گفته بشار سعيد سوريه ايھا خواھان دمکراسى ھستند .اما اشاره ميکند که اکٽريت قريب به اتفاق
مردم سوريه ،ھمزمان ،بر عليه ترور افراط گرايان مسلح – ه مورد حمايت بيگانگان از بشار العسد
حمايت ميکنند.

بشار العسد ھنوز از حمايت اکٽريت مردم برخوردار است ،عمدتا به دليل اينکه او نماد رژيميست سکوالر
که افراط گرايى را تحمل نميکند".
 من بسيار خوشحالم که در غرب رسانه ھايى وجود دارند که خواھان بيان حقايق در مورد وقايعىھستند که در سوريه جريان دارد ،کشورى که در معرض يک حمله وحشتناک از جانب عقب
افتاده ترين نيروھاى امپرياليستى قرار گرفته است.

زمانيکه کارگر )ارگان حزب کمونيست سوئد( با بشار سعيد تماس ميگيرد اين اولين مطلبيست که او از
آن سخن ميگويد .خشم و غضب از تصوير تحريف شده توسط رسانه ھاى خبرى مسئله ايست که اغلب
در گفتگو با سوريه ايھا تکرار و زمانيکه ميفھمند چه چيزى در سوئد گزارش ميشود تقويت ميشود .اما
اين امر ھمچنين تمايل به برخورد با اين تصوير غلط ،که ترويج ميشود ،را نيز نتيجه ميدھد.
بشار سعيد در اصل از شھر حمس ميايد اما در دمشق ،در آنجا او بعنوان مترجم کار ميکند ،زندگى
ميکند .ما اجازه يافتيم که از طريق يکى از آشنايان او در سوئد با او تماس بگيريم.
س .يکسال و نيم از آغاز تشنجات ميگذرد .ميتوانيد چند کالمى در مورد تغييراتى که کشور در خالل اين
دوران پشت در گذاشته است براى ما بگوييد؟
 تغييرات در سوريه غيرقابل بازگشت ھستند .ما زندگى صلح آميز و امن را از دست داده ايم.رفتن به سر کار يا مدرسه ،بازديد از اقوام و خويشاوندان و حتى انجام امور روزمره به يک کار
دشوار تبديل شده است .در مناطقى که مخالفان مسلح ،يا ارتش موسوم به ارتش آزاد بر روى
آنھا کنترل دارند ،صدھا ھزار نفر از خانه ھاى خود رانده شده اند .خشونت ديوانه وار بسيارى
از غيرنظاميان را قربانى خود نموده است .روزى بدون تشيع جنازه ھاى پر از اشگ – ه مردمى
که مرتکب گناھى نشده اند به پايان نميرسد.
شمار فراوان قربانيان يک بخش مناقشه است .بشار سعيد در مورد نابودى صنايع و زيرساختھا نيز
صحبت ميکند .او تخريب و به آتش کشيده شدن مناطق صنعتى حلب توسط گروھھاى مخالف را بعنوان
صدمه و لطمه اى براى تمام کشور توصيف مينمايد .بسيارى از امکانات عمومى نيز تخريب شده اند.
 يک مٽال مشخص تجاوز گروھھاى مسلح به بيمارستان سوريه اى – فرانسوى در شھر حلباست .آن حمله دھشتناکى بود که ساعتھا ،تا آزادى بيمارستان توسط ارتش ،ادامه داشت .اخبار
خوب در اين رابطه اين است که بخشھاى دولتى ،عليرغم اين مسائل ،فعال ھستند و مراقبتھاى
بھداشتى را بصورت رايگان ارائه ميدھند .دارو به قيمت سابق در دسترس است.
 در جنگھا از ھزاران مدرسه بعنوان پايگاه بر عليه نيروھاى نظامى دولتى استفاده شده است وتعداد کمى از آنھا سالم باقى مانده اند .اما عليرم خرابيھا نيمسال تحصيلى پاييزى در اواسط
سپتامبر با حضور شش ميليون دانش آموز آغاز شد .مدارس دولتى و دانشگاھھا مجانى بوده و
ھستند.
در اين مناقشه بخش ديگرى نيز وجود دارد که اکٽر مردم را قربانى خود ميکند .قيمت تعداد زيادى از
کاالھا ،به استٽناى کاالھايى که شامل يارانه ھاى دولتى ،مانند نان ،شکر و برنج ميشوند ،دو و يا حتى
سه برابر شده اند .کشور مدتى قربانى کمبود سوخت شد ،اما به گفته بشار سعيد اين مشکل با کمک
کشورھاى دوست حل شده است.
چيزى که وضعيت اقتصادى را وخيمتر ميکند تحريمھاى بسيار وسيع آمريکا و اتحاديه اروپاست .بشار
سعيد ھر گونه بحٽ در مورد اينکه تحريمھا "ھوشمندانه" ھستند و فقط رھبرى سوريه را ھدف خود
قرار داده است رد ميکند .او شخصا مورد ھدف است .تصميمات سياسى در غرب سازمانھاى خارجى را
ناگزير به ترک سوريه مينمايد ،که البته به معناى از دست دادن شغل است.

شرکت ترجمه من دقيقا مانند بسيارى از شرکتھاى ديگر بشدت صدمه ديده است .در گذشته اتحاد اروپا
مشاغلى را به مترجمان و ديگر متخصصان ارائه ميداد که توسط خودشان تامين مالى ميشد .رھبر -ه
يکى از اين طرحھا ،که بنا بر تصميم اتحاديه اروپا ناگزير کار خود را به تعليق درآورد ،به من گفت که
تحريمھا آنچنان ھوشمند ھستند که حتى به اروپاييھايى که در سوريه کار ميکنند نيز صدمه ميزنند.
س .ھمسايه سوريه ،عراق ،در خالل تحريمھا دھھا سال رنج و درد را تحمل کرد .بسيارى از نماينده گان
بلند پايه سازمان ملل متحد اسلحه تحريم را مورد انتقاد قرار دادند و تاٽير آن را بعنوان يک نسل کشى
طوالنى تشريح نمودند .آيا اين تالشيست براى وارد آوردن فشار به سوريه ايھا براى اينکه سرانجام
دخالت امپرياليسم را بپذيرند؟
 کامال صحيح است! تحريمھا يک وسيله غير اخالقى سياسى است که جھان غرب از آن براىتضعيف و مطيع نمودن کشورى ،قبل از فتح ،از نظر اقتصادى و اجتماعى استفاده ميکند .در
خالل حمله – ى تحت رھبرى – ى آمريکا بيش از دو ميليون عراقى به سوريه فرار کردند.
عراقيھا براى ما از ميزان درد و رنجى که تحمل کرده بودند ،قبل از اينکه بمب افکنھا ماموريت
خود را به پايان برساندند ،گفتند.
بشار سعيد کامال مطمئن است که مسائل جارى در سوريه بخشى از يک بازى بزرگتر است که ھدفش
تسلط بر کشورھا و منابع طبيعى آنھاست .در اين بازى منافع امپرياليستھاى غربى به مراتب فراتر از
خاور ميانه را در نظر دارد  .ھدف آنھا مقابله با قدرتھاى بزرگ ،روسيه و چين ،است.
 جھان غرب خود را بر روى ذخائر عظيم گاز که در زير انبوه خاکھاى زمينھاى آسياى مرکزىقرار دارند متمرکز نموده است .در آنجا منابع عظيمى ازانرژى پاکيزه ،در انطباق با پروتکل
کيتو ،وجود دارند.
بشار سعيد به صدھا سال تسط غرب اشاره ميکند .او ھمزمان ميگويد که تھاجمى پس از تالشى بلوک
اتحاد جماھير شوروى و سوسياليسم واقعى ، ١٩٨٩ ،رخ داده است.
 در خالل دو دھه گذشته ما شاھد تھاجمات نظامى ،اقتصادى ،و سياسى – ه تحت رھبرى آمريکادر ھر چھار جھت ،از يوگسالوى تا افغانستان ،عراق و آفريقاى شمالى ،بوده ايم .در حال حاضر
به سوريه با ھدف تضعيف متحد نيرومند او ،ايران ،که در راه آسياى مرکزى و ٽروت عظيم آن
قرار دارد ،تجاوز ميشود.
به اين زنجيره حوادٽ بايد "بھار عربى" و تالش امپرياليسم براى ايجاد "يک خاور ميانه" جديد را نيز
اضافه کرد .دومى عباراتى بود که وزير امور خارجه سابق آمريکا ،کوندوليزا رايس ،در رابطه با جنگ
اسراييل بر عليه لبنان در ژوئن سال  ٢٠٠٦استفاده کرد.
بعنوان نتيجه اى از بھار عربى جنبشھاى افراط گراى سنى مذھب ،عمدتا اخوان المسلمين ،از طريق
اتحاد خود با امپرياليسم مواضع خود را بشدت تحکيم نموده اند .بشار سعيد آنرا بعنوان مصالحه کٽيفى
قلمداد ميکند که اخوان المسلمين قدرت را در قبال  -ه سر تسليم فرود آوردن در مقابل خواست
امپرياليسم بدست مياورد .در ضمن شاخه اخوان المسلمين سوريه يکى از گروھھايست که از شورش
مسلحانه حمايت ميکند.

س .در رسانه ھاى خبرى سوئد از منافع امپرياليسم چيزى گفته نميشود .در اينجا آنچه که در سوريه
جريان دارد عمدتا بعنوان مبارزه اى ميان مسلمانان سنى که در اکٽريت قرار داشته و بدنبال آزادى و
دمکراسى فرياد ميکشند و يک رژيم ،سرکوبگر – ه ديکتاتور ،که توسط قشر کوچکى از مردم حمايت
ميشود ،مانند نخبگان علوى ،اقليت قومى ،تجار و مستخمين دولت ،تشريح ميشود.
 اين يک تشريح کامال کاذب است .رسانه ھاى خبرى در سوئد اين را از کجا ميدانند؟ آيا آنھا بهارقامى قابل اطمينان دسترسى دارند و يا اينکه طوطى وار از رسانه ھاى عربى مانند الجزيره،
العربيه ،بى بى سى عربى و فرانس  ٢٤و کانالھاى نفرت واقعى که چنين چرندياتى را استتفراغ
ميکنند تقليد ميکنند.من ھمواره از اين شيوه تفکر جھان غرب به ديگران متنفر بوده ام .در اين
روزھا ما سوريه ايھا بر اساس منافع ملى و استقالل کشور خودمان فکر ميکنيم ،نه بعنوان
علوى ،سنى يا مسيحى سوريه اى.
تالش جھت متالشى نمودن مردم سوريه بر اساس خطوط قومى – مذھبى امريست که بسيارى از سوريه
ايھا را خشمگين ميکند .بشار سعيد گفت که تبليغات براى قرار دادن سنيھا در مقابل علويھا و مسيحيان
ھمزمان با تنشھا آغاز شدند .براى اغلب مردم اينگونه افکار فرقه اى جديد و بيگانه اند.
 بشار العسد ھمچنان از حمايت اکٽريت مردم برخوردار است ،عمدتا به دليل اينکه او نمادرژيميست سکوالر که افراط گرايى را تحمل نميکند .بخش بزرگى از سنيھا از اين تصور در
ھراسند که وھابيھا يا شبه نظاميان القاعده کنترل کشور را بدست گرفته و شيوه مورد نظر خود
از دمکراسى را به اجرا بگذارند ،ھمانى که اکنون در ليبى انجام ميدھند .اگر اين امر رخ بدھد،
که وقوع آن بدون يک دخالت بزرگ از جانب ناتو امکان ندارد ،سوريه نابود شده و به عصر
حجر باز خواھد گشت.
ھمراه با وجود يک مقاومت نيرومند بر عليه شورش مسلحانه ،بشار سعيد ميگويد که تمايلى براى ايجاد
تغيير و ادامه اصالحات دمکراتيک وجود دارد.
 در سطح سياسى يک مخالفت گسترده ميان کليه سوريه ايھا ،از جمله علويھا ،بر عليه حکومتاستبدادى وجود دارد .اين حکومت مسلما از اساس به اصالحات نياز دارد .اما اينکه آيا اسد يک
رھبر واقعا محبوب است تنھا ميتواند از طريق يک انتخابات عادالنه و منصفانه تاييد بشود ،و
يک چنين انتخاباتى نميتواند تحت شرايط خشونتبار فعلى صورت بگيرد.
طي يک دورره طوالنى موضع اصلى در سوئد اين بود که شورشى مسلحانه رخ نداد ،و اعتراضات فقط
صلح آميز بودند .در حال حاضر به وجود ھر دو اعتراف ميشود ،شورش مسلحانه و افراط گرايان
مذھبى ،موسوم به جھادگران ،از کشورھاى ديگر که در سوريه ميجنگند .حتى قدرتھاى بزرگ نيز
صحبت در مورد حضور متعصبان سنى مذھب ،به عبارت ديگر سلفيسھا و وھابيھا ،را آغاز نموده اند.
بشار سعيد ميگويد که از ھمان ابتدا نيروھاى مسلحى وجود داشتند که بر اساس طرحى مشخص عمل
مينمودند .او به عنوان مٽال به اعتراضات حمس اشاره ميکند .اين اعتراضات ابتدا خودبخودى و در
مناطق فقير نشين ،و با مشارکت عظيم جوانان الھام گرفته از مذھب ،آغاز شد .در محل افراد مسلح
زيادى نيز وجود داشتند که به تظاھر کننده گان شليک ميکردند و آنرا جھت نشان دادن اينکه رژيم علوى
مذھب تظاھرات مسالمت آميز توده ھاى سنى مذھب را سرکوب ميکند انجام ميدادند.

 ھمچنين صف تشيع جنازه با ھدف افزايش شمار قربانيان در گزارشات خبرى مورد تجاوز قرارميگرفت.
رژيم سوريه از ھمان ابتدا توانست داليل پنھان در پشت آنچه که رخ ميداد را افشاء نمايد .اما بشار سعيد
تاکيد ميکند که بسيارى از سوريه ايھا ،دستکم در ابتدا ،اين تشريحات را باور نميکردند .آنھا به رسانه
ھاى خبرى – ه غير محبوب سوريه اى اعتماد نداشتند ،و تجربيات منفى خود را در مورد نيروھاى
امنيتى داشتند.
يکى ازداليل اين مناقشه يک ناخشنودى واقعى اجتماعيست .نيروھا چپ در سوريه با اعتراضات خود،
در ميان حزب کمونيست سوريه و پروفسور اقتصاددان سوسياليست منير ال – ھاشم ،مدت زمان بسيار
درازيست که سياستھاى نئوليبرالى را که شمار اندکى را غنى و ھمزمان روستاھا را تھيدست و کمربند
فقر را بدور شھرھا کشيده مورد انتقاد قرار داده اند .منير ال – ھاشم در بھار گذشته به بازديد کننده گان
سوئدى گفت که مردان جوان از گروھھاى به حاشيه کشيده شده و محروم پايگاه بسيج براى شورش
مسلحانه را تشکيل ميدھند.
بشار سعيد اين امر را تاييد ميکند .او خودش شاھد اين بود است که سوريه براى نئوليبرالى نمودن
اقتصاد چگونه توسط از جمله اتحاديه اروپا تحت فشار قرار گرفت.
 بعنوان مترجم من با بسيارى از برنامه ھاى – ه تامين مالى شده – ى اتحاديه اروپا کار و بامتخصصان اروپايى به بسيارى از مناطق و شھرھاى فقير نشين سفر کرده ام .من گزارشھايى را
ترجمه کرده ام که خصوصى سازيھا ،عدم تمرکز و سياست بانکى نئوليبرالى را ترغيب ،و از
وارد نمودن محصوالت از ترکيه و کشورھاى حوزه خليج فارس به ھزينه توليدات توليد شده
محلى حمايت نموده است .من ميتوانم ھمچنين در مورد فشارى با ھدف تغيير قانون اساسى ،که
بصورتى تاريخى در جھت منافع طبقه کارگر ،کشاورزان و گروھھاى فقير بود ،شھادت بدھم.
 اينکه به گروھھاى فقير که تحت نفوذ وھابيھا و موعظه گران متعصبى که توسط عربستانسعودى تامين مالى شده ميشوند توجھى نشد واقعيست .در لحظه اى خاص ،و پس از فتنه ھاى
فرقه اى ،اين جوانان فقير و از جامعه رانده شده به سوخت شورش بر عليه رژيم مبدل شدند.
س .نظر شما راجع به اينکه اکٽر قريب به اتفاق شورشيان از جوانان سوريه اى تشکيل ميشوند و اينکه
جھادگران بيگانه فقط بخش کوچکى را تشکيل ميدھند چيست؟
 قدرتھاى منطقه ،به رھبرى سازمان امنيت آمريکا ،در شھرھاى بزرگ و روستاھا موفق به بسيججوانان منزوى شده – ى سوريه ايى شدند .اما "جھادگران محلى" در محل موفق به تغيير وضعيت و
بدست گرفتن کنترل بر روى مناطق بزرگ نشدند .اين امر نياز به وارد نمودن جھادگران از سراسر جھان
را به سوريه ،جھت حقظ سوريه در چنگال ترور و خشونت افزايش داد.

 من مظنونم به اينکه رسانه ھاى خبرى سوئد گزارشات در مورد تشويقھاى نااميدانه از مساجددر عربستان سعودى و کويت جھت پيوستن به جھاد در سوريه را منتشر نکرده اند .بجز ترکيه،
مخالفان لبنانى و اردونى به جنگجويان – ه سرا پا مسلح – ه مقدس جھت عبور از مرز سوريه

يارى رسانده اند ،بدين ترتيب رژيم ميتوانست به آسانى تالش براى انجام کودتاى دولتى را
سرکوب کند.
در  ١٨جوالى امسال دمشق مورد حمله گروھھاى مسلح قرار گرفت .ما از بشار سعيد خواھش کرديم که
براى ما در مورد آنچه که گذشت ،زمانيکه شورشيان به پايتخت آمدند ،بگويد.
 رژيم به آن بعنوان لحظه تعيين سرنوشت نگاه کرد ،اما شکست ديگرى شد براى مخالفان.بديھيست که بمبگذارى ،که وزير دفاع ،نظاميان بلند پايه و امنيتى در آن کشته شدند ،اقدامى بود
که توسط بازيگران حرفه اى امنيتى انجام شد .ھدف اين ترور شکستن کمر رژيم ،و با دريافت
حمايت از رسانه ھاى خبرى که اعالم کردند مواضع دفاعى رژيم از ھم پاشيده است ،و ترويج
ھرج و مرج در ميان مردم بود .ھمزمان ھزاران شورشى دستور گرفته بودند که جھت ايجاد
رعب و وحشت واشغال موسسات دولتى به خيابانھا ھجوم بياورند.
 در  ١٨جوالى شورشيان در طول ساعات شوک توانستند به بخش الميدان ،يک محله قديمى کهدر گذشته شاھد تظاھرات "صلح آميز" زيادى بود ،نفوذ کنند .آنھا با کمک مردم محل که به
شورشيان مسلح تعلق داشتند سنگرھاى مستحکمى را ايجاد نمودند .اما اکٽريت مردم بسرعت
تخليه شدند .اھالى دمشق ،حتى آنھايى که مخالف رژيم ھستند ،منزجر بودند از اين که شھرشان
توسط ديوانگان افراطى دزديده شده بود.
بشار سعيد ميگويد که جمعيت پايتخت از اينکه "مبارزان دمکراسى" در اماکن ديگر چه کرده اند کامال
آگاھند .در حمس شورشيان مدعى شدند که جمعيت مسيحى را از استبداد رژيم خالص نموده بودند .در
واقع تقريبا کليه مسيحيان از شھر و خانه ھايشان رانده و کليساھا ويران شدند .ھمچنين به بسيارى از
روستاھاى متعلق به علويھا حمله شد.
 اقداماتى که در سوريه انجام ميشود چيزھايى ھستند که شما در غير اينصورت ميتوانيد درفيلمھاى ترسناک ببنيد .بر خالف آنچه که در گزارشات رسانه ھاى خبرى غرب منعکس ميشود
سوريه ايھا مخالف شورشى ھستند که قتل عام ميکند .اين امر در مورد مسلمانان سنى که از
حمايت جھادگران سرباز ميزنند نيز صدق ميکند.
او به منطقه يارمانا در دمشق که يک مٽال رايج بر اينکه جمعيت آن چگونه به دليل امتناع از قبول
شورش تنبيه ميشوند اشاره ميکند.ھفته گذشته بمبى در ميان خانه ھاى مسکونى منفجر شد .يازده
غيرنظامى کشته شدند و خرابيھاى فراوانى به بار آمد.
ھفته گذشته تشريح بشار سعيد از نيروھاى شورشى مورد تاييد بسيارى از رسانه ھاى خبرى سوئد قرار
گرفت .آنھا تصاويرى نشان دادند که در آن نيروھاى نظامى مخالف با بيرحمى تمام سربازان دولتى – ى
به اسارت گرفته شده را اعدام ميکنند.اينگونه گزارشات با اينحال غير عاديند.
س .در پاييز راديو ،تلويزيون و روزنامه ھا لبريز از گزارشاتى در مورد تجاوز ارتش سوريه ،بخصوص
در حلب و در مناطق مرزى ترکيه ،به مردم خودش شدند .گزارشگران در مناطق تحت کنترل شورشيان
با سوريه اى ھايى مواجه ميشوند که ميگويند به خانه ھايشان نميروند چرا که ميترسند بمباران بشوند.
مدارس و بيمارستانھا نيز مصون نيستند .نظر شما چيست؟

 اين ادعا که رژيم مدارس و بيمارستانھا را بمباران ميکند کامال گمراه کننده است .بايد به اين امرتوجه داشت ،مناطقى که در سوريه به اشغال باندھاى مسلح درميايد به حوزه اى جنگى مبدل
ميشوند .در اين مناطق مدارس و بيمارستانھا به مراکز فرماندھى ،انبار اسلحه يا کارخانه براى
توليد مواد منفجره مبدل ميشوند.
 آيا کسى ميتواند نشان بدھد که ارتش سوريه مدرسه يا بيمارستانى که توسط باندھاى مسلحاشغال نميشود بمباران ميکنند؟ در دمشق ،در جايى که من زندگى ميکنم ،تعداد بسيار زيادى
بيمارستان و مدرسه وجود دارند .من ميتوانم تاييد کنم که آنھا بخاطر اقدامات امنيتى که از طرف
ارتش ملى اتخاذ شده است در امنيت کامل بسر ميبرند.
ھمزمان بشار سعيد اشاره ميکند به اينکه ،شھرھا زمانيکه به منطقه جنگى مبدل ميشوند افراد غير
نظامى زيادى نيز کشته ميشوند ،اگر چه ارتش سوريه سعى ميکند که از آن اجتناب کند .او براى مٽال به
رھبرى در دمشق در ماه ژوئن اشاره ميکند .قبل از حمله به گروھھاى مسلح به مردم آن مناطق مشخص
ھشدار داده شد و ارتش تمام تالش خود را براى تخليه مردم بکار گرفت.
او يکبار ديگر اشاره ميکند که گروھھاى مسلح خودشان ،خودشان را افشاء ميکنند.
 آنچه که در رسانه ھاى خبرى غرب گزارش نميشود اين است که تعداد زيادى از ھوادارانمخالف درک خود را با ديدن "دمکراسى و آزادى" که باندھاى مسلح به مناطق خودشان به
ارمغان آورده اند تغيير ميدھند .يک دمکراسى و آزادى که شامل خرابکارى ،سوزاندن و نابودى
بازارھا ،مساجد ،کليساھا ،بناھاى تاريخى ،اموال دولتى و شخصى و ھر چيزى که سر راه آنھا
قرار ميگيرد.
مناقشه يکسال و نيم ادامه داشته است .دولت سوريه و بسيارى از بازيگران جھانى ،مانند روسيه و
چين ،جھت حل مناقشه از راه مسالمت آميز تالش ميکنند .بسيارى از مخالفان در سوريه نيز مخالف
دخالت نظامى ناتو و کشورھاى حوزه خليج فارس ھستند و از آتش بس و گفتگو براى دستيابى به
دمکراسى حمايت ميکنند .ھمزمان ابر قدرتھاى امپرياليستى و رفقاى آنھا به حمايت از خشونت ادامه
ميدھند.
س .چگونه سوريه بايد از اين بحران خارج بشود؟
 من بارھا و بارھا تکرار کرده ام که مسئله فقط ميتواند از طريق اجماع بازيگران منطقه در کناريک ميز گرد و گفتگو در مورد کليه مسائل در زير يک چتر ملى ،که قبل ازتوجه به دستور کار
غربى يا منطقه اى خود را صرف مسائل سوريه بنمايد قابل حل است .اما به باور من شرايط
براى نشستن کنار اين اين ميز گرد تا زمانى که قدرتھاى منطقه اى با جھادگران ،اسلحه و ديگر
تجھيزات مخفى به جاسوسى در سوريه ادامه ميدھند آماده نميشود.
بشار سعيد ميگويد که رھبرى قدمى مٽبت به جلو براى ايجاد آشتى ملى و يک ساختار حکومتى جديد ،که
ھمه نيروھاى سياسى که منافع سوريه را بر منافع بيگانگان مقدم ميدانند ميتوانند در آن شرکت کنند،
برداشته است .او به وزارت تازه تاسيس شده براى آشتى ملى ،که توسط على حيدر رھبرى ميشود ،نيز
اشاره ميکند.

حيدر يکى از دو رھبر مخالف است که در دولت تجديد سازمان داده شده در ژوئن امسال يک مقام وزارت
را ،بعنوان اولين قدم با ساخت يک ائتالف گسترده از جمله مخالفان ديگر ،پذيرفت.
اما در حال حاضر دولت و مخالفان داخلى خودشان نميتوانند براى آينده سوريه تصميم بگيرند.
 خونريزى در خيابانھاى شھرھاى سوريه قدرتھاى امپرياليستى را به وحشت نيانداخته و آنان رابه تغيير دستود کار خود ناگزير نخواھد نمود .آن طرفى پيروز ميشود که در ميدان جنگ تمايل
خود را ديکته کند .اما سوريه در مقابل طوفان مقاومت و کشور را ھر چه بھتر بازسازى خواھد
نمود ،اميدوارم.
کارگر در گذشته با سوريه ايھايى که به داليل امنيتى شھامت ظاھر شدن بصورت علنى را ندارند مصاحبه
کرده است .بشار سعيد ميخواھد که با نام و تصوير شرکت کند .اما او ھمزمان ميگويد که در شرايط فعلى
سوريه بيان نظرات بصورت علنى – اگر بر خالف نظرات باندھاى مسلح گفته شود ،خطرناک است.
او در مورد الياس منصور – ه  ٤٨ساله ميگويد که ھفته گذشته توسط يک تيرانداز مورد اصابت گلوله
قرار گرفت .اين جريان پس از اينکه او در رسانه ھاى خبرى آشکارا جنايات گروھھاى مسلح را محکوم
نمود رخ داد.
چند روز قبل از انتشار روزنامه کارگر ما از بشار سعيد پيغام جديدى دريافت نموديم .جسد ھنرپيشه
فلسطينى – سوريه اى ،Mohammad Rifae ،که آشکارا کشتار ارتش آزاد سوريه را مورد انتقاد
قرار داده بود ،پس ربوده شدن توسط شورشيان ،مسلح پيدا شد.
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