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هر انقالبی بخش نانوشته یی دارد که اغلب در روایت رسمی حذف و ادغام می شود تا سرشت 

حقیقی انقالب از آن کسر شود. این حذف و ادغام البته مطلقن تنها در سطح گفتار اتفاق نمی افتد 

بلکه کارکرد اصلی آن دستکاری در سرنوشت انقالب است. در جریان آنچه که به »بهار عربی« 

واقعی  سیمای  حذف  شد،  عرب  جهان  در  گسترده  مردمی  شورش های  سرآغاز  و  گشت  موسوم 

انقالب هم زمان بود با برکشیدن نیروهایی که بنا بود بر سرنوشت آن تفوق پیدا کنند. چنین بود 

که هرگز در هیچ رسانه یی از شوراها و کمیته های مردمی ای که در جریان سقوط دولت مبارک، 

در کارخانه ها، دانشگاه ها و محله های شهرهای مصر تشکیل شده و قدرت سیاسی را در آنها به 

رسانه های  در  هم  فیس بوکی«  »انقالب  افسانه ی  اما  نشد  شنیده  روایتی  بودند،  گرفته  دست 

غربی و هم در رسانه های جمهوری اسالمی بارها و بارها تکرار شد.

چهره های فیس بوکی هم در رسانه ها به »رهبران انقالب« تبدیل شدند و هم پارلمان اروپا، 

همان اروپایی که چندی پیش نیروهای مسلح ناتوی آن به لیبی ارتش کشیده بودند، وقتی قصد 

بنیان گذاران  از  محفوظ«،  »اسامه  به  را  ساخاروف  جایزه ی  کند،  تجلیل  »انقالب«  از  داشت 

جنبش 6 آوریل اهدا کرد؛ البته در کنار »احمد السانوسی« که »انقالبی لیبیایی« خوانده شد و 

تجلیل  برای  چرا  و  می کند  تجلیل  لیبی«  »انقالب  کدام  از  اروپا  پارلمان  نپرسید  هیچ کس  هرگز 

انتخاب  را  بوعزیزی  محمد  بی جان  و  سوخته  پیکر  زنده،  انقالبیون  جای  به  تونس  انقالب  از 

کرده است.
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منطقه،  مستبد  حکومت های  هم  و  غربی  رسانه های  و  اروپا  پارلمان  هم  که  است  این  حقیقت 

از  اروپا  پارلمان  که  بود  چنین  بودند.  فهمیده  را  واقعی«  »خطر  ایران،  حکومت  شمول  به 

»انقالب« تجلیل می کرد و روزنامه ی کیهان که متخصص کشف دستان »صهیونیسم« پشت 

آنها  می داد.  تخصیص  فیس بوکی«  »انقالب  به  را  خودش  اول  تیتر  است،  مجازی  شبکه های 

واقعی  خیابان های  در  واقعی  پیکرهای  پیوستن  هم  به  با  تنها  انقالبی  هر  می دانستند  خوبی  به 

پیروز خواهد شد و برای همین خیابان ها و پیکرها را از روایت انقالب کسر می کردند.

هرگز  انگار  که  شده اند  بی صدا  آنقدر  سوریه  در  که  چیزی اند  همان  درست  خیابان ها  و  پیکرها 

دسته جات  ماه ها  تا  که  آنهایی  چه  غالب،  جریان  رسانه های  هیاهوی  واقع  در  نداشته اند.  وجود 

و  لجستیک  حمایت  شایسته ی  میانه رو«ی  »گروه های  عنوان  به  را  اسالمی  بنیادگرای 

سوریه/  روسیه/  ائتالف  نفع  به  را  اخبار  تمامی  که  آنهایی  چه  و  فروختند  جهان  به  تسلیحاتی 

بود.  سوریه  در  سوم  صدای  شدن  ناپدید  داشت  که  حاصلی  اولین  کردند،  دستکاری  ایران، 

سطح  در  جنگی  تنها  باشد،  شرایط  توصیف  برای  مناسبی  کلمه ی  جنگ  اگر  البته  سوریه،  جنگ 

اخبار  جعل  و  رسانه ها  سطح  در  همه گیرتر  و  وسیع تر  بزرگ تر،  جنگی  بلکه  نیست،  سالح ها 

جریان دارد.

همین  افتاده،  جا  »واقعیت«  عنوان  به  رقیب  رسانه های  جنگ  در  که  دروغی  مهم ترین 

اسالمی  بنیادگرای  دسته های  و  دار  آن  سوی  یک  دارد،  سمت  دو  تنها  سوریه  جنگ  که  است 

دیگر  سوی  و  می آفرینند  حرفه ای  دوربین های  برابر  در  را  تصاویر  دهشتناک ترین  که  ایستاده اند 

را  خود  جهانی  متحدان  البته  ماجرا  این  سوی  دو  هر  اسد.  بشار  اقتدارگرای  و  سکوالر  دولت 

در  دیگر  کشور  چندین  و  قطر  ایران،  روسیه،  آمریکا،  ناتو،  ترکیه،  سعودی،  عربستان  دارند. 

شده  اعالم  جنگی  آن که  بدون  می جنگند  هم  با  سوریه  در  جهان  تمامی  دارند.  حضور  سوریه 

باشد. آنچه از ابتدای این جنگ در حال فروپاشی و نابودی است، مقاومت مردمی ای است که 

ابتدا از ساختار نمادین حذف و سپس در سکوت به دست هر دو سمت ماجرا به خون کشیده شد. 

جبهه النصره  و  داعش  نه  نشد.  بازنمایی  »جنگ«  این  اخبار  در  هرگز  آنها  بی جان  پیکرهای  حتا 

کسی از آنها را در مقابل دوربین سر بریدند و نه از شکنجه و نابودی آنان در زندان های حکومت 

اصلی  هدف  شده  منتشر  آمارهای  اساس  بر  که  حالی  در  این  کرد.  درز  بیرون  به  خبری  اسد 
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آنان  غیبت  در  که  مردمی  بوده اند،  »مردم«  جنگ  این  بازنمایی شده ی  سوی  دو  هر  تهاجمات 

بشار  سلفی/  بنیادگرایان  جنگ  به  رسانه ها،  در  الاقل  سوریه،  جنگ  مقاومتشان،  ارگان های  و 

اروپا  و  گریختند  سنگرهایشان  شدن  کوبیده  از  بعد  وقتی  حتا  که  کسانی  شد.  کاسته  فرو  اسد 

شمایل  که  یافتند  زدن  حرف  فرصت  زمانی  تنها  گشود،  آنها  سوی  به  را  »مهربان«ش  آغوش 

حقوق  نهادهای  و  پارلمان ها  و  دولت ها  ترحم  شایسته ی  قربانیانی  پذیرفتند.  را  »قربانی« 

بشری نه کسانی که دست کم برخی از آنان تجربه ی نبردی واقعی با دولت و نهادهای نظامی و 

امنیتی دولت بشار اسد از یک سو و دار و دسته های جهادِی اسالمی از سوی دیگر را داشتند. 

آنها  بشنود،  مقاومت  و  مبارزه  تجربه ی  آنان  از  نمی خواهد،  هم  هنوز  و  نمی خواست  کسی 

و  برده اند  در  جنگ  سمت  دو  بمب های  زیر  از  را  جانشان  که  فراریانی اند  بی شکل  توده ی  تنها 

سوریه  از  را  واقعی  سومی  صدای  نباید  هرگز  جهان  شوند.  خوشبخت  غرب  در  می توانند  حاال 

دو  از  یکی  شکست  یا  پیروزی  از  حتا  سوریه،  در  درگیر  طرف های  تمام  برای  این  و  می شنید 

داشت. بیشتری  اهمیت  درگیری  این  بازنمایی شده ی  سمت 

»بهار عربی« باید در جایی متوقف می شد و هرچند مقدمات توقف آن با ورود دولت های مقتدر 

منطقه و دموکراسی های غربی به لیبی و یمن و بحرین فراهم شده بود، اما سوریه مناسب ترین 

مکان برای نابودی مازاد رهایی بخش شورش های مردمی در کشورهای عربی بود. پیش از آن 

تهی  خود  محتوای  از  را  مردمی  خیزش های  شورش ها،  صحنه ی  به  منطقه  دولت های  ورود 

کرد. نبردی که پیش از آن میان مردِم عاصی شده از ظلم دولت های دیکتاتوری و سیاست های 

سنی  مردم  و  سنی  دولت های  با  شیعه  مردم  میان  نبرد  به  داشت  جریان  آنان  اقتصادِی  ریاضتی 

نیروهای  سمت  به  ایران  و  سعودی  عربستان  سوی  از  که  پولی  شد.  تبدیل  شیعه  دولت های  با 

به  شیعی  سنی/  بنیادگرای  جریان های  شدن  هژمون  و  گرفتن  قدرت  موجب  و  سرازیر  شورشی 

و  یمن  و  بحرین  در  سعودی  عربستان  نظامی  مستقیم  مداخله ی  بعدتر  و  شد  عامی  مردم  جای 

ایران در عراق و سوریه، کل کشمکش موجود را به جنگ میان سنی ها و شیعه ها فرو کاست. در 

این میان سوریه جایی بود که اگر راه سومی در آن گشوده می شد هم موجب تداوم شورش های 

شیوه یی  به  اسالمی  جمهوری  هم  و  می شد  منطقه  نولیبرال  دولت های  افتادن  فرو  و  مردمی 

یا  نمی شد  فراهم  هم  امپریالیستی  مداخله ی  امکان  که  می داد  دست  از  را  منطقه ای اش  متحد 
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است:  شده  جعل  هم  دیگر  چیز  یک  سوریه  اخبار  بر  عالوه  پس  می شد.  دشوار  شدت  به  الاقل 

برای هیچ یک از طرفین غیرسورِی درگیر در سوریه واقعن مهم نیست که حکومت بشار اسد بر 

جا بماند یا نه. جنگ موجود بر سر کیفیت این تثبیت یا دگرگونی است نه خوِد آن.

نفع  به  را  منطقه  در  جنگ  نظیر  بحران هایی  می تواند  که  است  کرده  ثابت  اسالمی  جمهوری 

خود مدیریت کند و با غرب و نیروهای دست نشانده ی آن به توافق برسد. نگاهی به افغانستان 

و عراق تحِت اشغال و میزان نفوذ جمهوری اسالمی در هر دوی آنها این مدعا را ثابت می کند 

امپریالیستی  اشغالگر  نیروی  توسط  حسین  صدام  و  طالبان  سقوط  از  اسالمی  جمهوری  که 

اشغال شده  افغانستاِن  در  توانسته  تنها  نه  ایران  حکومت  است.  برده  سود  قبل  از  بیش  حتا 

بنیاد  ده ها  بلکه  دهد  گسترش  را  خود  نفوذ  دارند،  حضور  آن  در  ناتو  نظامی  نیروهای  هنوز  که 

هم  منافع  حافظ  دفترهای  از  که  است  کرده  تاسیس  شبه سیاسی  و  سیاسی  سازمان  و  فرهنگی 

برای  تشیع«  جهان  »ام القرای  ایده ی  حول  شیعه  فرودست  توده های  سازماندهی  موثرترند. 

افغانستان  شمالِی  والیت های  در  سازماندهی  و  سنی  بنیادگرای  گروه های  آزار  از  ماندن  ایمن 

اسالمی  جمهوری  اجرای  حال  در  پروژه های  از  بخشی  تنها  بزرگ«  »خراسان  ایده ی  حول 

که  بود  بعث  حزب  و  حسین  صدام  حکومت  سقوط  از  بعد  تنها  نیز  عراق  در  افغانستان اند.  در 

کند  نفوذ  عراق  حاکمه ی  هیات  و  شیعی  گروه های  میان  در  چنان  شد  موفق  اسالمی  جمهوری 

پایگاه  از  ابتدا  را  اپوزیسیونش  نیروهای  قدرتمندترین  از  یکی  پرده  پشت  توافقات  با  سرانجام  که 

اروپایی  کشورهای  دیگر  و  آلبانی  در  لیبرتی  از  را  آنها  سپس  و  براند  لیبرتی  محاصره ی  به  اشرف 

کند. پراکنده 

دلیل  به  ویژه  به  اسد،  بشار  حکومت  سرنگونی  برای  اصراری  هم  آنها  متحدین  و  ناتو  آمریکا، 

همین  کنیم  فراموش  که  باشیم  کوته بین  آنقدر  آنکه  مگر  ندارند؛  مخالفان،  سرکوب  و  استبداد 

از  یکی  که  است  سعودی  عربستان  منطقه،  در  آنها  متحد  اصلی ترین  و  قدیمی ترین  هم  حاال 

کم وبیش  روابط  نیز  و  می رود  شمار  به  خاورمیانه  حکومت های  ارتجاعی ترین  و  مستبدترین 

است.  گرفته  پیش  در  را  عثمانی  خلفای  مرضیه ی  شیوه ی  که  دارند  ترکیه  دولت  با  پایداری 

هیوالهای  را علیه  نظامی خود  از سویی حضور  برده اند،  را  بازی  هم  االن  همین  تا  آنها در واقع 

از  امتیازاتی  قدرت،  در  اسد  ابقای  ازای  در  می توانند  سویی  از  و  کرده اند  تثبیت  منطقه  در  سلفی 
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رقبای بین المللی شان بگیرند. بخش دیگری از جنگ سوریه در اتاق های مذاکرات و تلفن های 

خصوصی روسای جمهور به همدیگر در حال انجام است.

غالب،  تصور  خالف  بر  درگیر،  طرف های  اصلی  »دشمن«  دارد.  ادامه  اما  سوریه  در  جنگ 

در  آن  موجودیت  تمام  جنگ  این  در  که  اصلی ای  »دشمن«  اسد.  بشار  نه  و  است  داعش  نه 

این  سمت  دو  رسمِی  خبرهای  در  هرچند  که  جریانی  است،  سوم  صدای  همان  دارد  قرار  خطر 

گفت وگو  در  الشامی  لیال  مثلن  یافت.  می توان  آنها  از  ردی  گاهی  اما  می شوند  حذف  درگیری 

گرچه  است  پرشمارتر  بسیار  مدنی  »اپوزیسیون  می دهد:  را  آن  آدرس  »اوِپن ِلفت«  نشریه ی  با 

اعضای  مدنی،  حقوق  فعاالن  شامل  مدنی  اپوزیسیون  این  است.  ضعیف تر  سیاسی  لحاظ  از 

سوابق  با  مردانی  و  زنان  و  دمکراتیک،  شوراهای  مستقل،  رسانه های  امدادی،  سازمان های 

تالش  آنها  می کنند.  مبارزه  تمامیت گرایی  برای  بدیلی  یافتن  برای  واقعا  که  هستند  گوناگون 

دارند که یک بدیل دمکراتیک را خلق کنند، از افراطی گری و فرقه گرایی بکاهند و در این شرایط 

بسیار سخت و بدون هیچ حمایتی در حال انجام آن هستند... تا همین اوایل این سال چهارصد 

از آنها به طور دمکراتیک انتخاب شده بودند  شورای محلی در سوریه وجود داشت که بسیاری 

محلی  جوامع  که  دارد  وجود  فراوانی  متعدد  گروه های  می کردند.  فراهم  خدمات  مردم  برای  و 

 White Helmet Civil( سفید  کاله خود  مدنی  دفاعی  نیروی  همچنین  می دهند.  سازمان  را 

بهداشتی  سیستم های  حفظ  برای  تالش  در  معلمان  و  پزشکان  دارد.  وجود   )Defence Force

سازمان  را  افراطی گری  علیه  مبارزه  که  دارند  وجود  فراوانی  گروه های  هستند.  آموزشی  و 

می دهند. گروه هایی در رقه و دیرالزور داریم، فعاالنی که علیه اشغال داعش در مبارزه هستند. 

این مردم و گروه ها واقعن نشان می دهند که یک گزینه ی سوم در سوریه وجود دارد.«1 

آیا باید به گفته های لیال الشامی اعتماد کنیم؟ هواداران دو سمت درگیر با صدای بلند خواهند 

که  می دهد  نشان  ما  به  جهان  انقالبی  جنبش های  از  موجود  تجارب  وجود  این  با  هرگز!  گفت: 

باشد،  حاکم  آنها  بر  حکومت  که  نخواسته اند  مردم  و  شده  حکمرانی  از  ناتوان  حکومت  گاه  هر 

نفع  به  هیچ چیز  حال  این  با  است.  گرفته  شکل  مردم  دست  به  امور  اداره ی  از  نوینی  اشکال 

هیاهوی  در  حتا  آنها  صدای  و  شده اند  انگاشته  نادیده  پیشاپیش  آنها  نیست.  سوم  گزینه ی  این 

نگاه کنید به »ستمگران جهان اکنون می دانند، می توانند قدرت را با قتل عام حفظ کنند« گفت وگوی لیال الشامی با   1
گابریل لوی

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=77226
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=77226
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هوراکشان ارتش روسیه و ائتالف ضدداعِش غربی ها ناپدید شده است.

شکل  می شود،  شناخته  »روژئاوا«  نام  با  روزها  این  که  سوریه  کردستان  در  این  بر  عالوه 

تجربه  این  به  می توان  است.  گرفته  شکل  قدرت،  خال  از  استفاده  با  امور،  اداره ی  از  دیگری 

نوع  تجربه ی  حال  در  سوریه  از  بخشی  که  کرد  کتمان  نباید  هرگز  اما  داشت  فراوانی  نقدهای 

طرفین  از  یک  هر  پیروزی  صورت  در  آن  موجودیت  البته  که  است  سیاسی  قدرت  از  دیگری 

افتاد. خواهد  خطر  به  سوریه  در  جنگ  بازنمایی شده ی 

رانده،  حاشیه  به  و  کرده  سرکوب  سوریه  خوِد  در  را  سوم  گزینه ی  که  همان طور  سوریه  جنگ 

هم  منطقه  سرتاسر  در  سوم  گزینه ی  سرکوب  برای  بین المللی اش  و  منطقه یی  ماهیت  بر  بنا 

استبداد  قدرت گیری  در  همان قدر  ثبات«  »جزیره ی  و  ملی«  »امنیت  گفتار  است.  بوده  مفید 

اردوغانی موثر بوده که در تثبیت حکومت عشیره ی بارزانی بر اقلیِم کردستان. و البته جمهوری 

اسالمی ایران که تنها چند سال قبل تمام مشروعیت اش به واسطه ی شورش مردمی زیر سوال 

موجود  نکبت  تمام  سوریه  در  مداخله  با  بود،  درنوردیده  را  حاکمیت اش  سراسر  شکاف،  و  رفته 

و  عمومی  افکار  از  بزرگی  بخش  شد  موفق  و  کرد  پرتاب  آن  از  بیرون  به  را  خودش  مرزهای  در 

بابصیرت  نادم های  و  درآمده  استخدام  به  زندان  در  تواب های  کمک  به  را  خودش  »مخالفان« 

قاسم  روزها  این  که  نیست  بیهوده  کند.  متحد  ملی  امنیت  گفتار  حول  »مردمی«،  هنرمندان  و 

آویزان  با  روزگاری  که  است  »فعاالنی«  و  روزنامه نگاران  تمام  محبوب  شخصیت  سلیمانی 

اکنون  و  بودند  پاسداران  سپاه  نظامی  نهاد  اقتدار  رشد  نگران  جناحی  کشمکش های  از  شدن 

در  که  اسالمی  جمهوری  لبخند  و  بمب  دیپلماسی  از  اعتدال  متحدکننده ی  ریسمان  به  توسل  با 

می زند. غنج  دلشان  است،  شده  متبلور  سلیمانی  قاسم  و  ظریف  جواد  چهره ی 

می خواهند  که  است  »ضدامپریالیست«ی  زرنگ های  بچه  وضعیت  اما  تراژیک تر  اینها  از 

روز  در  این که  ضمن  البته  آنها  کنند.  دفاع  »واقعی«  گزینه یی  از  و  نبندند  شرط  مرده  اسب  روی 

به  را  دیگران  چنان  می کوبند  جانانه  الیک های  و  می گذارند  کامنت  ده ها  و  استاتوس  چندین 

یک  پشت  کسب وکار  آغاز  از  پیش  صبح،  روز  هر  خودشان  انگار  که  می کنند  متهم  »بی عملی« 

سوخوی روسی می نشینند و مواضع داعش را بمباران می کنند. مواضع آنها اگر در سوریه هیچ 

اثری نمی گذارد اما در عوض در ایران بسیار موثر است. احتمالن باید از طنز روزگار باشد که در 
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و  سرکوب  کارش  دستور  اصلی ترین  که  اسالمی  جمهوری  دولت  نولیبرال ترین  برآمدن  عصر 

از  مسکن  و  آموزش  و  بهداشت  کردن  خارج  و  کارگر  طبقه ی  و  تهیدستان  فالکت  و  فقیرسازی 

پرداختن به ستم طبقاتی  فرصت  کارگر،  از مدافعان اسمِی طبقه ی  بخشی  آنان است،  دسترس 

پشت مانیتورها و  از  البته  با دشمن اند و  نبرد  ندارند چون در جبهه های خارجی مشغول  را  حاکم 

از راه دور.

آنها پیش از هر چیز وجود و امکان گزینه ی سوم را نفی می کنند و درست به همین دلیل است 

روسیه/سوریه/ایران  با  مخالفت  هرگونه  پرده پوشی  هیچ  بدون  آنها  صریح تریِن  و  وقیح ترین  که 

را، که البته اغلب »ایراِن« آن را به قرینه ی معنوی حذف می کنند، نشانه ی همراهی با داعش 

می دانند. و البته در این »نبرد« ابزاری سراپا ایدئولوژیک را فراهم می کنند که بیش از همه به 

آنها  دشمنان  برای  که  چنان  ندارد  وجود  سومی  گزینه ی  آنها  برای  آمد.  خواهد  دشمنانشان  کار 

هم گزینه ی سومی وجود ندارد. آنها دیگران را مخیر می کنند که میان مافیای روسی و نیروهای 

برون مرزی سپاه پاسداران یا جیره بگیران عربستان سعودی و قطر یکی را انتخاب کنند. عالوه 

فراهم  را  بشردوستانه«  »مداخله ی  از  شکلی  ایدئولوژیک  ابزار  وقتی  که  نمی کنند  توجه  این  بر 

می کنند، آنگاه که گزینه های روی میز یا نیرویی مانند طالبان باشد یا مداخله ی نظامی ناتو باید 

حال  عین  در  آمد.  خواهد  پیش  معاصر  جهان  در  قطعن  که  است  وضعیتی  این  و  کنند.  سکوت 

ظهور  است.  نشده  آغاز  داعش  ظهور  از  سوریه  در  ایران  مداخله ی  تاریخ  که  برده اند  یاد  از  آنها 

به  وابسته  نیروهای  وگرنه  باشد،  داشته  حضور  سوریه  در  رسمن  ایران  شد  موجب  تنها  داعش 

و  مردمی  تظاهرات  قصابی  مشغول  اسد  بشار  که  زمانی  اول،  روزهای  همان  از  پاسداران  سپاه 

آزاد  زندان  از  را  مذهبی  بنیادگرای  رهبران  البته  و  بود  زندان  و  خیابان  در  مبارز  نیروهای  کشتار 

می کرد، در کنار دولت سوریه بودند.

مورد  ائتالف  نیروهای  که  شد  رو  زمانی  سلحشور  شوالیه های  این  دست  که  آن  خوشمزه 

حمایتشان هوس کردند زهر چشمی از مبارزان مستقر در روژئاوا بگیرند. آنها که تا روزهای قبل 

از مداخله ی  راه حفظ آن حمایت  تنها  گزینه یی مترقی می دانند ولی  را  روژئاوا  توضیح می دادند 

همان  با  حمایتشان  مورد  نیروهای  درگیری  محض  به  است،  روسیه/سوریه/ایران  نظامی 

کردهای  همکاری  از  ناگهان  روژئاوا،  از  حمایت  در  آمریکا  هوایی  مانور  و  مترقی«  »گزینه ی 
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در  و  همواره،  همکاری  این  که  بودند  کرده  فراموش  البته  و  آمدند.  فغان  به  آمریکا  با  روژئاوا 

می زدند،  حرف  روژئاوا  حفظ  برای  سوریه  در  نظامی  مداخله ی  لزوم  از  آنها  که  هم  زمانی  همان 

موجود بوده است.

منطقه  در  را  خودش  موقعیت  تنها  نه  سوریه  در  مداخله  با  اسالمی  جمهوری  میان  این  در 

»امنیت  است.  کرده  تحکیم  هم  را  خودش  مرزهای  درون  ملی«  »امنیت  بلکه  کرده،  تثبیت 

هر  که  امنیتی  همان  است.  ملت  دولِت  امنیِت  مفهوم  به  که  آن  اخص  معنای  در  البته  ملی« 

همان  می گذارد،  بیرون  »ملت«  درون  از  و  می زند  ننگ  داغ  آن  به  توسل  با  را  مخالفی  وجود 

متهم  اخالل  به  را  آنها  و  می آید  سیاسی  زندانیان  اتهامی  ردیف های  در  که  ملی«ای  »امنیت 

می کند. چنین است که جنگ سوریه و بازنمایی رسانه یی آن نه تنها گزینه ی سوم را در سوریه، 

الاقل برای سال ها، محو و نابود می کند بلکه گزینه ی سوم را در کشورهای منطقه نیز از دستور 

کار خارج کرده است.

اینها اما تنها »برکت« جنگ سوریه برای جمهوری اسالمی و به ویژه سپاه پاسداران نبوده اند. 

بعد از جنگ، چه اسد مانده باشد و چه نمانده باشد، نوبت »بازسازی« ویرانه های جنگ است. 

از  بعد  سوریه ی  می برند.  سر  به  آماده باش  در  هم  حاال  همین  از  سپاه  قرارگاه های  پیمانکارهای 

کارآفرینان  و  سرمایه گذارها  خلوت  حیاط  بلکه  نیست،  ایران  همسایگی  در  کشوری  دیگر  جنگ 

ایرانی خواهد بود. بله! بر حسب اتفاق همیشه پای »طبقه« هم در میان است. برخی بازرگانان 

و  کشور  »توسعه«ی  ملزومات  از  حمایت  ضمن  روزها  این  که  محترمی  کارآفرینان  و  تجار  و 

پول های  دارند  واقع  در  می رسند،  سر  شود  برده  سوریه  از  نامی  که  کجا  هر  کار،  قانون  اصالح 

آینده شان را روی ویرانه های سوریه می شمرند. ویرانه هایی که هر چه نباشد از آنها پول خوبی 

در خواهد آمد.

به سوریه بازگردیم. به همان گزینه ی سومی که کورسویی از آن را در میان باران جعل و دروغ 

»اخالقی«  موضع  یک  تنها  آن  بازنمایِی  برای  تالش  و  سوم  گزینه ی  این  از  حمایت  دیده ییم. 

نیست، بلکه موضعی سراپا سیاسی است. دفاع از امکان هایی است که هنوز در دل فاجعه وجود 

دارند و با تثبیت حکومت اسد که به نظر محتمل ترین توافق طرفین درگیر در سوریه خواهد بود، 

نبرد نادیده انگاشته شده ی آنها ادامه خواهد داشت، با پیکرهای واقعی در خیابان های واقعی.
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