




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آن را درک کند ی انسانی جنگ داخلی سوریه، بحرانی سیاسی وجود دارد که چپ بایستی فوراً در پس فاجعه

گیری گرایان رستارس جهان، تصمیمپرسش سیاسی و اخالقی کلیدی است. اما برای چپیک امروز، تراژدی سوری، 

، برای روشن ن آسان نیست. یوسف خلیل، چنداچه موضعی نسبت به سوریه داشته باشند کهمورد این در

های جنبشکه  ایبا یارس مونیف، پژوهشگر سوری گسرتدهای ساخنت تاریخ و ماهیت تضاد سوری مصاحبه

 هایویژگی ای چونمسائل اساسیکه  پردامنهکند، ترتیب داده است. بحثی کشور را مطالعه میاین ای توده

 سوریهکه در  یهای اپوزیسیون مختلفگروه و آن تطورسوریه و  انقالبهای کند؛ ریشهرژیم اسد را دنبال می

(سازمان  US Solidarityسازمان  هایو جهانی؛ و وظایف و مسئولیت فعالند؛ منافع و مداخالت محلی

 سوسیالیست انقالبی ایاالت متحده).

میلیون سوری،  ۱۱ترین بحران انسانی عرص خوانده است. بیش از سوریه را فجیع بحران سازمان ملل متحد

اند و هزاران نفر نیز به ی اروپا شدهصدها هزار نفر روانهاند. شده تبعیدبیش از نیمی از جمعیت سوریه 

لبنان  ،میلیون پناهنده در ترکیه، اردن ۸/۴اند. در دریا غرق شده ،اروپاهای پناهندگی سیاستها و مرز  خاطر

اند. بیش از نیمی از پناهندگان شده آوارهداخل سوریه  نفر میلیون ۸/۶ و برندو کشورهای همسایه به رس می

زی ها از چه چیهای انسانی هستند؟ آنقربانی بحران رصفاً آیا این پناهندگان دهند. را کودکان تشکیل می

 گریزند و چه تجاربی با خود به همراه دارند؟می



توانیم . ما �یشودمحسوب میحران انسانی، بحرانی سیاسی نیز واضح است که بحران سوریه، عالوه بر یک ب

طور بایستی آن را به سوریه بفهمیم. همین انقالبی پناهندگی را بدون پیوند دادن آن به تضاد سوریه و مسأله

د این یکی از مسائل اساسی است. کسانی که در مور  .بزنیمپیوند تاریخ اخیر سوریه و فرآیند سیاسی حاکم برآن 

اغلب  اندانند. آنمنقطع می هسوریتر بزرگی پناهندگی را از تضاد ند، اغلب مسألهکردپناهندگان کار می

به عنوان افرادی نیازمند  ها پناهندگان را رصفاً دارند. آن غیرسیاسی نسبت به پناهندگانموضعی غیرتاریخی و 

 به تنسبکنم مسأله پناهندگی من فکر می فایده است.کنم چنین نگاهی بیبینند. فکر میح�یت می یاری و

سوریه فهم  انقالبتر ی وسیعینهاست. پناهندگی محصولی فرعی است و بایستی در زم فرعی سوریه انقالب

ای در سوریه دهندگانی که از جنبش تودهن و سازمانبسیاری از فعاال  .به آن داده شود سیاسیای جنبهو  شده

... راهی ترکیه و ی سیاسی وو انزوا آوارگیخشونت،  یمقیاس گسرتدهکردند در نهایت به دلیل ح�یت می

همچنان در اروپا شان و بسیاری هستند انقالباین بر  ایها افزونهآنکشورهای همسایه در اروپا شدند. 

ی پناهندگی به هستند. نخستین مسأله همین است. ایده انقالباز  ی ارگانیکبخش نوعیبه  و کنندمیفعالیت 

 است. برانگیزمسئلهحل شود، بسیار  خودخودبهعنوان بحرانی انسانی که بایستی 

افرادی با نیازهای فردی درک به عنوان  سوریان سوری و غیر ی دوم این است که چگونه پناهندگمسأله

به عنوان اجت�عاتی دارای حقوق سیاسی و  را پناهندگانبایستی جای این طرز تفکر، بهکنم فکر میشوند. می

در  این اجت�عاتحال اغلب نی. با او مورد احرتام باشد محفوظ بایستی شانحقوق کهدر نظر بگیریم فرهنگی 

کنند با متفرق ها فکر میاند. به این دلیل که آنروستاها و شهرهای متفاوتی در کشورهای اروپایی متفرق شده

�نان، تهدید بالقوه برای اروپا، تروریسم و... جلوگیری کنند. این توانند از مترکز باالی مسلعیت میکردن این جم

 وان افراد و نه اجت�عات.دومین مسأله است. در نظر گرفنت پناهندگان به عن

ی تروریستی در ابتدا همبستگی بسیاری میان این پناهندگان برقرار بود، اما بعدها، زمانی که چندین حمله ،ثالثاّ 

طور کلی، ها بهها و غربییاری از اروپاییو بس پیوست، افکار عمومی تغییر کرددر اروپا و نیز آمریکا به وقوع 

های بالقوه تلقی کردند. این نیز ها پناهندگان را تروریستک شدند. بسیاری از آننسبت به پناهندگان مشکو 

راستی، نازیستی و های دستچنین از سیاستهمچنین طرز تفکری  مسأله دیگری است که بایستی مطرح شود.

یی میان که گوکند، چنانی سوریه ایجاد میکند که مرزی میان اروپا و منطقههراسانه تغذیه میبیگانه

یک برخورد  های مسیحیبالقوه و... و از طرف دیگر فرهنگ غربی و ارزش» هایتروریست«، »بربر«های عرب

دو میان این  و ه استشد تلقیها برخورد متدن [تقابل] اینوجود دارد. هیچ حد وسطی وجود ندارد.  هامتدن

 ای کهشیوه جا در آمریکا،چه این و وپاار چه در  ، که جدایی کاملی وجود دارد.[رصف] نه یک تفکیک جمعیت

 را هراسانههای به شدت نژادپرستانه و بیگانه، گفت�ندهدبسط می ی سیاسیبه زمینه را ی پناهندگیمسأله

مورد نقد قرار گیرد. ما  خواهترقیها و احزاب بایستی به ویژه توسط چپ و گروه مسأله د. اینکنتغذیه می

های اروپایی چون غربیهم نیزها [پناهندگان] آن برای پناهندگان مبارزه کنیم. بایستیبایستی برای انسجام 

 د.کر اجت�عات رفتار  یمثابهبهها با آن و قائل شد حقوقی

 

 د رژیم سوریه و تطوراتیتوانچگونه میتاریخ اخیر اشاره کردید. ی پناهندگی به پیوند مسألهش� به رضورت 

 .فت کنیمچه در حال وقوع است دریاطوری که بتوانیم تصویر بهرتی از آن ؟را توصیف کنید آن



ی ای و در دوره. رژیم سوریه رژیمی توتالیرت، فرقهچندین دهه است، اقالً تاریخی طوالنیوریه دارای رژیم س

سپس و  ترصف کرد ۱۹۷۰ی، قدرت را در سال اسد، پدر دیکتاتور کنونرتر رژیمی نئولیربال است. حافظ اخی

. و پس از آن فرآیند منزوی کردشد، رهربی می »صالح جدید«، گروهی که توسط را بخش رادیکال حزب بعث

ی متوسط، دهقانان و حزب بعث در ابتدا توسط بخشی از طبقه سازی مجدد حزب بعث را آغاز کرد.رادیکال

کم ، اما کمداران مخالف بودزمینبا  و شدهایی که به لحاظ اجت�عی تضعیف شده بودند، ح�یت میگروه

. متامی در پیش گرفترا  یتر کارانههای محافظهسیاست اسددر عوض، حافظ های نخستین محو شدند. سیاست

عوض اسد آغاز به و در  رانده شدندزمینه به پس ۷۰و  ۶۰یگرایی و ضداستع�رگرایی موجود در دههملیت

نوان شکلی از برخی آن را به ع و بود تروضوح متمرکز تصاد در ابتدا بهاق زدایی بیشرت از اقتصاد کرد.مقررات

 کردند. متامی این عنارص متفاوت توسط پدر و پرسِ بخش عمومی گسرتده و... تلقی می با یاقتصاد سوسیالیست

ی خصوصی در گذار های خصوصی بیشرت و رسمایهفشار برای ایجاد بخش و از کار افتادند ،اسدبشار یعنی ، او

های دانشگاهایجاد  و هایارانه قطعهای عمومی، خشاز کار افتادن برخی از بآغاز شد؛  ۱۹۹۰ی های دههنیمه

 شود.در سوریه تلقی می یمعموال به عنوان چرخشی نئولیربالدوره ... . این خصوصی بیشرت و

گونه کنش و فعالیت سیاسی را نظارت  هر خواه وجود دارد که اساساّ میتپلیسی متا حکومتجا ترکیبی از در این

های فراوان ، با وجود اعتصاب۱۹۸۰ی از هم پاشیده است. در دههوضوح سیاست بههای قانونی شیرازهکند. می

ها به زندان رهربان آنند. کامل رسکوب شده و از کار افتادطور به ها، اتحادیه۱۹۸۰-۸۱های سالدر طول 

ها ها از کشور گریختند. رژیم اسد اعضای بعث را برای رهربی این اتحادیهآن افکنده شدند و بسیاری از

 در سوریه وجود نداشته است. ایفضای سیاسی نوع ی اخیر هیچجایگزین کرد. اقالّ در دهه

حائز کنم این بسیار برد. فکر میای نیز هست. این رژیم از دو گفت�ن متفاوت بهره میرژیم اسد، رژیمی فرقه

. برخی از مردم اعتقاد دارند که رژیم اسد در واقع غلب اوقات مورد سوءتفاهم بوده، زیرا که ااستاهمیت 

که به تاریخ طوالنی سوریه بنگریم، این اعتقاد قدرتی سوسیالیستی و ضدامپریالیستی در منطقه است. اما چنان

 چندان صحت ندارد.

 

 تواند داشته باشد؟تحت رژیم اسد چه شکلی میدولت سوریه چه میزان سکوالر است؟ سکوالریسم 

از خود ارائه داده گرا ی مدرن و سکوالر و ضدفرقهای تصویر بسیار هوشمندانه رزطکنم رژیم اسد بهفکر می

ها همگی با هم زندگی ها و مذاهب متفاوتی در سوریه وجود دارد. آندانیم، فرقهطور که میاست. ه�ن

استحکام  ابتدایدر اسد  ،در واقع است. از حقیقت سیاسی رشیک بودند، اما این دورکردند و در فضای می

 میان حزب و ارتش برقرار کرد. و هاها و علویسنی میانتعادل بسیار نامحسوسی قدرت خود،  بخشیدن به

ح�یت  ها انجام دهد، بنابراین او به جلبتوانست این کار را تنها با ح�یت علویاو �ی واضح است که

واگذار کرد، اما همواره  یعینها و بازرگانان مبه ژنرال را هاییجایگاه بدین منظوراو ها نیز نیاز داشت. سنی

ها در جایگاه بهرتی قرار داشتند و شد، علویای که انجام مینیز وجود داشت و در هر تصفیه یمواجهات

با همچنین  گرفتند. رژیم اسداحزاب در اختیار می و های امنیتیتری را در ارتش، دستگاهاسرتاتژیک یهاجایگاه



از این  ی از نواحی متفاوت،یهاو سنی ی سنی روستاییی سنی شهری و طبقهتالش برای ایجاد تضاد میان طبقه

 به قدرت خود استفاده کرد.ها برای استحکام بخشیدن و تفاوت مواجهاتاز این  و بهره برد مواجهات

املسلمین اخوان شورشاملسلمین وجود داشت، رژیم سوریه بر اخوان با یمواجهات، زمانی که ۱۹۸۰ی اوایل دهه

رژیم سوریه در به قتل رساند.  »ح�«هزار نفر را در شهر  ۴۰تا  ۲۰های متفاوت فائق آمد و بنا به تخمین

املسلمین به برخی از شیوخ سعودی اجازه داد تا مدارسی مذهبی اخوان، برای تضعیف قدرت ۱۹۸۰ی دهه

از  تأسیس کرده و ایدئولوژی وهابی را میان جمعیت تبلیغ کنند. رژیم این کار را با تصدیق عربستان سعودی

 متفاوت مواجهاتی این از همه . رژیماملسلمین موافقت کرد، انجام دادکه با عدم ح�یت از اخوان زمانی

د، در حالی که خود را انگسرت های معینی از جمعیت میای را میان بخشهای فرقهکرد و گفت�ناستفاده می

 کنم این مسئله حائز اهمیت است.یداد. من فکر ممیرژیم یا قدرتی مدرن و سکوالر نشان

ی که تنها جنبه کسانی بسیاری از برای مسأله این چنان ادامه دارند.هم گانههای دو به هر حال این گفت�ن

چه که بسته به وابستگی سیاسی ش� و آن-بینند یا به آن اعتقاد دارند میرا ی سکوالر گرایانه یا جنبهفرقه

. رژیم اندبه کار گرفته شدهها توسط رژیم اسد این گفت�ن یاما هر دو کننده است، گیج-خواهید ببینیدمی

برد؛ بیش که به عنوان ابزاری پراگ�تیک بهره میدستگاه ایدئولوژیک، بل گرایی نه به عنوان یکسوریه از فرقه

ن یک ، آن را برای شورانداستفاده کندخود ی دولت گرایی به عنوان شالودهچون داعش از فرقهکه هماز آن

 رد.بکار می جمعیت علیه جمعیت دیگر و استحکام بخشیدن به قدرت خود به

 

و به - جمهورشاناز رئیس که ی سوریهجامعههای کنند که میان متام بخشمی چنین ادعاحامیان اسد هم

علیه  کنندح�یت می -جمهوری که از طریق یک انتخابات دموکراتیک انتخاب شدهرئیس ازاعتقاد برخی 

این اتحاد چه شکلی  اسد چیست؟ از اساس ح�یت وجود دارد. اتحاد زیادیتجاوز خارجی به کشورشان، 

 تواند داشته باشد؟می

اما رژیم اسد از ترکیبی کنم انکار این ح�یت صحیح نیست، مورد ح�یت قرار دارد. من فکر می اسد تا حدودی

از رژیم اسد ن بخشی از جمعیت ایبرد تا قدرت خود را مستحکم سازد، بنابر از هژمونی و زور بهره می

طور که ندارند. ه�ن شورشمتایلی به اعرتاض یا پیوسنت به  ،ها به خاطر پیامدهای محتملآن هراسند.می

شکافی میان جمعیت شهری و روستایی،  تا های متفاوتی استفاده کردتر اشاره کردم، رژیم اسد از اسرتاتژیپیش

اسد توانست رژیم  ایجاد کند. کنند و...های غیررسمی زندگی میگاهی متوسط و فقیر که در سکونتبین طبقه

گرایی برای ایجاد تضاد، برای استفاده از فرقه و ها علیه یکدیگرشوراندن جمعیت و اقضاتبا استفاده از این تن

دوگانه عرضه کند. بخشی از  یها علیه دیگران، بخشی از جمعیت را آرام کند و پیامها و یهودیمثال، مسیحی

ندارند. اما از  انقالبصف اعرتاض و ح�یت از بنابراین متایلی به پیوسنت به و ترسنداسد می مجمعیت از رژی

ها از رژیم اسد ح�یت آن هرچند شود.ها اکرثیت خاموش هستند، رفتارشان ح�یت محسوب میجا که اینآن

توانند به مخالفت �ی، ...است و ی مستقرکه در فضای شهر  کنند، اما به دلیل دستگاه امنیتی رژیم و ارتشی�ی

 با آن بپردازند.



ها معتقدند رژیم سوریه تنها محافظ موجود است و این گزینه و سناریو بخشی از جمعیت و بخشی از اقلیت

ها مایلند ساکت ترند. بنابراین آنرح�نههای دیگر بسیار بیدر حالی که گزینههاست، کمرتین رش برای آن

 و ها وجود دارندیتدر سوریه تعداد زیادی از این اقل کنمت نورزند. من فکر میمبانند و با رژیم اسد مخالف

شود. زمانی چه که در غرب به خوبی انجام میبازی کرده است. آن هاورق حفاظت از اقلیتبا بنابراین رژیم 

ها زیرا که سنیشود، تلقی میکنید، این کاری شایسته یت دیگری حفاظت مییا هر اقل» مسیحیان«که ش� از 

ها در اکرثیت یاست. سن شناسانهشوند. این بخشی از تخیل رشقد میطور واضح به عنوان یک خطر قلمدابه

 ها.تهدیدی هستند برای اقلیت شان][ها بنا به تعریفبنابراین آن و هستند

ثرومتندی  هایمحله. دشو ن متأثر �یبرد، یا از آ چه که در حال وقوع است سود میبخشی از جمعیت از آن

چنین در م سوریه همرژی بینند.اند و آن را �یاز تضاد جاری و خشونت منفصل طور کاملوجود دارند که به

نسبت رژیم معموال  طور که گفتمه�ن ها هوشمندانه عمل کرده است.محلهدر این  تقابلگونه اجتناب از هر 

توانم می میل بوده است.بیی جمعیت زار بی یا درگیریبرای جلوگیری از ها محلهبه استفاده از زور در این 

بسیاری از  ١بخش کوچکی از جمعیت وجود دارد...بگویم که این از طرفی ترکیبی است از هژمونی و زور، اما 

د و گیرنقرار می آوارگیها به طور مستقیم در خطر ها باور دارند که اگر [رژیم] اسد واژگون شود، آنعلوی

کنم رژیم تنها حکمی داشته باشد. فکر میستم اساسکنم این من فکر �یشوند. توسط اکرثیت سنی تهدید می

 برد تا قدرت خود را مستحکم سازد.ها بهره میو تفاوت مواجهاتاز 

 

 ؟اند، کدامعلیه رژیم شدند انقالبمنجر به  ای کهپس دالیل اساسی

کنم سال دیکتاتوری است. من فکر می ۴۰ها بیش از ترین آندارد، اما مهمواضح است که دالیل بسیاری وجود 

 نبنیادینیز دالیل  و که به رس رسیده است ایاین ترکیبی است از دالیل درونی مربوط به دیکتاتوری، دیکتاتوری

تا  ۱۹۶۰های تر در سالاند. حزب بعث، پیشمستند شده وفوردرونی به خوبی و به یا دالیل داخلی  و جهانی.

ایدئولوژی ناسیونالیستی داشت و مخالف امپریالیسم بود، اما بعدتر، به رسعت به یک حزب بسیار  ۱۹۷۰

حزب بعث قدیمی، که از سال  یخواهانهترقیاهداف  کرد رادیکالیسم را از بسیاریْ شتال  و تر تبدیل شدمعتدل

جدید، رامی کنم �اد اصلی عرص من فکر می ند.ها را نقض کآن و اجرا شده بودند، بزداید ۱۹۷۰تا  ۱۹۶۳

. شودمحسوب میج جدید نئولیربالیسم در سوریه اسد است که به واقع �اد فساد و مو  مخلوف، پرسدایی بشار

هایی از جمعیت، به حاشیه در جدا کردن بخش ۲۰۱۰و  ۲۰۰۷های اند که خشکسالی سالبرخی اشاره کرده

شکل دادن این مناطق  و ی شهرهای بزرگراندن بخشی از این جمعیت به حاشیه و ی دهقانراندن طبقه

 تواند یک دلیل باشد، اما نه دلیل اصلی.کنم این میمن فکر می زده نقش داشته است.فالکت

های عربی دارای عصیانتر ی بزرگسوری به زمینه عصیانکنم پیوند دادن دالیل داخلی، فکر می اینعالوه بر 

های بزرگرت عربی بفهمیم. عصیانها یا خیزشسوریه را بدون اتصال آن به  خیزشتوانیم ت است. ما �یاهمی

 و کنم این تا حدی پایان نظام توتالیرت در منطقه است. نظام توتالیرت به رسحد خود رسیده استفکر می

درآمده و با  استبدادیصورت دودی بهدامه یابد. این نظام تا حتواند جان سامل به در برده یا بیش از این ا�ی

                                                            
 م جاافتادگی در منت اصلی. -١



طور که بلوک های اساسی روبرو است. نظام توتالیرت تا حد زیادی به پایان خود رسیده است، ه�نچالش

 م [سوریه]نظ برای ی ساختاریتجزیه یک پایان یافت. این ۱۹۹۰سوسیالیستی یا نظام سوسیالیستی در سال 

نوع جدیدی از نظام  احت�الًشاهد دموکراسی در منطقه خواهیم بود. نیست که  بدین معنیلزوماّ  لبتها است.

کشور به مدت سی یا چهل سال وجود  [هر] شده خواهیم داشت، اما آن نظامی که بسته بهتوتالیرت و نظامی

داریم و در قرار  ی حیاتینقطه داشت، پس از استع�رزدایی دیگر جان سامل به در نخواهد برد. ما اساساّ در یک

تواند از طور ارگانیکی با این روند پیوسته است. سوریه �یجدیدی در منطقه هستیم. سوریه به حال آغاز عرص

 تر فهم شود.وسیعی ای جدا باشد. بنابراین باید در یک زمینهاین فرآیند منطقه

کنم این بحران اعرتاضات بسیاری را بحران اقتصادی جهانی وجود دارد. من فکر می یزمینه [در سوریه] نهایتاً 

طور قطع به اعرتاضات عربی بخشی از این اعرتاضات جهانی هستند. و رستارس دنیا به وجود آورده است در

صاد و سیاست داللت ایانه میان اقتگر ینارتباط مستقیم یا تع بر ارتباطاتی میان این دو وجود دارد اگرچه رضورتاً 

ن طور واضح، بحراهای شدیدی را در پی داشت. بهکنشهای نئولیربال در منطقه و سوریه وا. سیاستنکند

در ن عرب و نیز در سوریه به دنبال داشت. اهای شدیدی را در جهنیز واکنش اقتصادی و پیش از آن بحران غذا

 شد. منجر انقالبترکیبی از این نیروهای متفاوت به  اصل

 

های موجود در سوریه را فهمید؟ آیا این یک انقالب است؟ برخی آن را جنگ داخلی توان درگیریچگونه می

چرا مترکز اصلی انقالب  و توانیم آن را بفهمیماملللی. چگونه میبرخی دیگر یک جنگ نیابتی بین و نامندمی

 معطوف شده است؟جمهور سوریه، بشار اسد یسیروی سطور ویژه بهسوریه، به

کنم بعد اول کشمکشی کنم که بحران سوریه دارای دو بعد متفاوت است. فکر میاین نکته آغاز می ذکربا 

طور بایستی بهکنم موقعیتی ساده است. من فکر میبعد دوم  و با انشعابات متعددبه شدت پیچیده است 

تر نیز اشاره کردم، سادگی موقعیت سوریه در این پیشطور که ه�ن .توجه کنیماین ابعاد  یهر دو  زمان بههم

ی عربی کل منطقهمورد در مخالفت با رژیم توتالیرت وجود داشت. این در  عمومیملی  عصیان یک است که

وضوح میزان زیادی از سوریه در حال وقوع است. سپس، به چیزی است که در . این کلید فهم آنصادق است

 در شورشی که ریشهبتوانیم تضاد سوریه را بدون فهم اینکنم پیچیدگی و اغتشاش وجود دارد، اما فکر �ی

 جمهور و رژیم سوریه است بفهمیم.یسیمخالفت با ر

ت با تواند برای مدت طوالنی به مخالفکه �یدانست میوضوح بههای عربی، چون متام رژیمرژیم سوریه، هم

آلود کند. رژیم این ها را گلآمیز و عمومی بپردازد. رژیم مجبور بود با ایجاد نوعی اغتشاش آبصلح خیزشیک 

با استفاده از زور با اعرتاض  ن دلیل است کهانجام داد. به همیعامدانه طور در ه�ن مراحل اولیه و بهکار را 

مخالفت آمیز صلحاصالحات و مطالبات  ،بر مبنای اعرتاض رصفاً  شورشاگر رژیم سوریه با آمیز مقابله کرد. صلح

ای ایجاد این های متفاوت را بر بنابراین تعدادی از اسرتاتژی و ها شکست خورده بودتر از اینکرد، پیشمی

گری روی آورد. خشونتی جغرافیایی به نظامی رسعتها، به در یکی از این اسرتاتژیرژیم  اغتشاش به کار برد.

سوری  خیزشکه طلب انجام داد. پیش از اینها با کشنت معرتضان صلحرژیم این کار را در طول ماهایجاد کرد. 

کنم این حائز اهمیت است. مردم مخالفت به شکل نظامی درآید، چندین هزار نفر کشته شدند. من فکر می



کردند، متقاعد شده بودند در واقع، اغلب کسانی که از انقالب ح�یت می اب نکردند.مسلحانه با رژیم را انتخ

بسیاری از ما با  کنمها بودم. فکر میشکلی نظامی بیابد، شکست خواهد خورد. من یکی از آن خیزشکه اگر 

مردم که نظامی شدن اختیاری نیست، موضع خود را تغییر دادیم؛ این تنها راهی بود که تشخیص این

نداشت کوتاه بیاید  رژیمی که متایل دفاع کنند. از خود توانستند از طریق آن در برابر خشونت رژیم سوریهمی

 ای موافقت کند.اصالح ساده گونهیا با هر 

ی محبوس کردن و به وسیلهبه عصیانو  خیزشکردن کند، اسالمیدومین ابزاری که رژیم از آن استفاده می

که تهدید هاست، کسانی کشنت ش�ر زیادی از آن و هاآنی شکنجه ،عصیانهای سکوالر دن بخشزندان افکن

طور که بارها گفته شده است، رژیم اسد در شدند. از طرف دیگر، ه�ناصلی برای رژیم سوریه تلقی می

اصلی رهربان  آنان به بسیاری از های خود آزاد کرد.گرایان را از زندانبسیاری از اسالم ۲۰۱۱-۲۰۱۰های سال

بسیاری از رهربان القاعده  و االسالماز جمله رهربان احرارالشام، رهربان جیش بدل شدند؛ های جهادی اصلیگروه

تر بود تا برخورد با ا برای اسد راحتگر ... واضح است که برخورد با یک اپوزیسیون جهادگرا و اسالمو

 و ملی. ایتودهاپوزیسیونی سکوالر، 

حصول و  با حمله به روستاهای سنی و شیعهبود؛ ] انقالب[ای کردن سومین عنرصی که رژیم به کار برد، فرقه

گاه متحد نشده و به هم نخواهند ها هیچدر حال وقوع بود، آندر ابتدای امر  چهکه به رغم آناطمینان از این

ها، میان سنیبراین رژیم تالش زیادی کرد تا بنا و وضوح تهدیدی بزرگ برای رژیم سوریه بود. این بهپیوست

 عصیانها نیز که از علوی .یستها شکاف ایجاد کرده و مطمنئ شود که هیچ اتحادی ممکن نشیعیان و مسیحی

 و واقع شدندمخالفت مورد ها با میزان زیادی از خشونت آنکردند در هدف قرار داشتند. سوری ح�یت می

ها چنان در زندان هستند. آنسوری هم عصیانخاطر ح�یت از زندانی شدند. بسیاری از آنان به اغلب کشته و

وجود داشته  علوی یدر فرقهاپوزیسیونی  هیچ خواست�ی شدند زیرا که رژیمتهدید اصلی برای رژیم تلقی می

 .باشد

چه در حال وقوع بود، دعوت ایران و روسیه و سایرین به ایفای نقش در آن باکنم رژیم در نهایت، فکر می

، تحریک سایر کشورها، چون عربستان سعودی و ترکیه به به این واسطهو  [مناقشه]املللی کردن خواستار بین

عامل کنم این ترکیبی از دو من فکر میهای مختلف در اپوزیسیون بود. ایفای نقش اصلی در ح�یت از گروه

و خاموش  عصیانکه با محارصه کردن حصول اطمینان از این و ایاعرتاض توده محوتحلیل بردن و  بااست: 

و  برندسوریه را تحلیل می عصیانکه های متفاوتی با طلب اسرتاتژیاز سوی دیگر  واز یک سو  کردن صداها

کند، این اشاره میژیلرب آشکار طور که ه�ن شود.این اعرتاض ناپدید می ،هستند بخشی از [نیروی] ضدانقالب

به  نه ما مجبوریم آن را بدین شکل درک کنیم. و گاه استهای متفاوت است. گفت�ن، یک رزمروایت جنگِ 

گاه. به همین دلیل است که باید خواستار یک رزم به عنوان ، کهاست چه در حال وقوعایی رصف آنباز�عنوان 

برای بسیاری غیرقابل  و اهمیت، خاموش، بیمنزویطور کامل بود که به ای انقالبیتودههای های جنبشروایت

کنم، به این دلیل است که بایستی بر این کشمکش تأکید ورزیم و اطمینان یابیم که اند. من فکر میتأمل شده

 شنوند.مردم در مورد آن می

 



. من تنها خواستم به پرسش قبل پایان دهیماسد را  انگاری بشارگویند که بایستی دشمنها میبرخی از چپ

 اسد است؟ ای متوجه بشارطور ویژهچرا مترکز اصلی انقالب سوریه به کهبازگردم، در مورد این

ساخته شده است. دیکتاتوری مرص بسیار متفاوت از شخصیت  کیشرانی است و حول وَ دَ  اً م اسد اساسرژی

پس از آن  و طور که دیدیم، بعد از عبدالنارص، ساداتاست. ه�ن سوریه است. دیکتاتوری در مرص نهادی

خالف سوریه که در آن کل سیستم ین یک دیکتاتوری نهادی است که بر ... . ابود و[در مسند قدرت] مبارک 

 واده، فرد، یا یک فرقه متکی نیست.بر یک خان حول یک فرقه، یک خانواده و یک فرد ساخته شده،  لزوماً 

. معلوم نیست کردندشده است که معرتضان با آن مخالفت می ایتبدیل به �اد اصلیخود خودبهاو  ][بنابراین

ه چگونه رژیم سوریه به طرق متعدد کاند، اینمیلرژیم سوریه بی ساختارا بخشی از چپ نسبت به فهم که چر 

ها و ئولوژیتبلیغاتی، ایدبسیاری از شعارهای چه ، آنمآبپدر  چرخد، شخصیتشخصیت میحول این 

 چرخند.ای خیابانی نیز حول آن میهگرافیتی

مدت زیادی نخواهد پایید،  اسد رسنگون شود، رژیم لزوماً  چه بشارچنانبگوییم اگر کنم منصفانه است فکر می

 ،طور که گفتمه�نرژیم] غیرممکن است. [ کردن رهرب از باقی است که جدا ای ساخته شدهگونهزیرا به

که در آن نهادهایی وجود دارند  ممکن باشد. زیرا کنم چنین سناریویی در مرصفکر �ی برخالف سایر کشورها،

شد و کلیت  سی جایگزین مبارکطور که دیدیم سیه�ن سازند؛ایی دیکتاتورها را ممکن میجکه جابه

تعویض اسد  ر سوریه، در صورتاست که حفظ دیکتاتوری دکنم به این خاطر . فکر میدیکاتوری را حفظ کرد

نتوانستند د نکناز اسد ح�یت می متامی کسانی کهامللل و ی بینخاطر است که جامعهدشوار است. بدین

 بیابند. جایگزینی برای رژیم او

 

اید. سوریه بودهدر دهی مردم عادی اید و شاهد خودسازمانکرده دیدنی سوریه را نواحی آزادشدهاز ش� 

در نیز  و کردنددهی سازماندر طول اعرتاضات اولیه که مردم چگونه خود را برای ما در مورد این ممکن است

بزرگ  از نواررسکوب خود را  هایکه رژیم مجبور شد دستگاهاین پس از هادهی آنمورد چگونگی سازمان

 ؟بگوییدسوریه خارج کند، 

کنم زمانی که منبج گذراندم. فکر می سوریه، بیشرت در چندین ماه را در ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳ تر در سالپیشبله، من 

گذشته بود. شهر بدون هر گونه . چندین ماه از آزادسازی شهر ای حیاتی برای این شهر بوددر منبج بودم دوره

های امنیتی، دستگاه و آمیزی آزاد شده بود، اما تظاهرات بسیار گسرتده بودندطور صلحبهنربدی داخل آن، 

 همراه با آنان، بسیاری از کارمندان پلیس خود را در معرض خطر احساس کردند و از شهر گریختند. و دولتی

منبج شهری بسیار بزرگ در بافت  د.ش از منابع و متخصصان خود خالینیز از شهر گریختند. شهر  حکومتی

که در داخل کشور فر هزار ندویست یهزار سکنه دارد به اضافهه است. این [شهر] نزدیک به دویستسوری

ند نهادهایی سیاسی و دکر تالش می میلیون نفر است. انقالبیون اساساً نزدیک به نیم این جمعیتی. اندشده آواره

، است استع�رزداییاز طرفی شکلی از سیاست  کار اقتصادی ایجاد کنند تا شهر را قابل زیسنت سازند. این

همچنین استع�رزدایی از فرهنگ،  و حت ترصف رژیم سوریه بودنداستع�رزدایی از فضاهایی که پیش از این ت

 نهادها و اذهان.



از رهایی یافنت  این ه�ن چیزی است که من در سوریه شاهد آن بودم و درک کردم. این فرآیندی است از

 و سازماندهی به فعالیتبازاندیشی سیاست و  و فرهنگ قدیم و تعیین یک سیاست استع�رزدایی جدید

مشکالتی  است که توانستند تا حد معینی فضاهای دموکراتیک ایجاد کنند. واضحهای متفاوت. مردم میشیوه

چه مردم توانسته بودند به رغم فقدان منابع بدان دست یابند، از جهات مختلفی وجود داشت، اما آن

ها یکی از یک دادگاه انقالبی ایجاد کنند. آنها توانسته بودند یک شورای انقالبی و باورنکردنی بود. آن

کنم این ی کارگری آزاد و مستقل. فکر می؛ یک اتحادیهدهای کارگری را در کشور ایجاد کردننخستین اتحادیه

ها ، زیرا که بسیاری از آنبودنداز پایین تا باال  شهر در حال بازسازی هااتحادیه نزدیک به هزار عضو داشت. آن

ی شهر را ترک کردند زیرا که احساس حکومت مأموران. بسیاری از کارمندان و صص این کار را نداشتندتخ لزوماً 

را حفظ کنند، اما بسیاری از آنان شهر را این متخصصان توانستند برخی از اعضای اتحادیه کردند در خطرند. می

ها به آن و... انبار غالت و ی سازمان آبادارهنی را که برای بسیاری از متخصصا هااتحادیهترک کردند و بنابراین 

 ی این فضاهای متفاوت بودند.همه ها در حال آفریدن و بازآفرینی. آناز دست دادندنیاز داشتند، 

 ظهورکرد تا آن نواحی را مبباران می رژیم سوریه مکرراً . ها در بسرت خشونت گسرتده در حال وقوع بودنداین

یک سوریه ی بدیل، ظهور یک سوریهکند که ربد، زیرا رژیم سوریه احساس میبحلیل ی دیگری را تهر گزینه

کنند ن [رژیم] ح�یت میایچنان از که هم ممکن است پیام نادرستی را به آناناسد، -ی پسادموکراتیک، سوریه

کند تا ابعاد می های دموکراتیک احساس خطراز این گزینهبیشرت برساند و آغاز یک پایان باشد. رژیم سوریه 

ها ساختند. آنشده انقالب سوریه را ممکن میدر نواحی آزاد هانظامی انقالب سوریه. این تجارب و آزمایش

 ستون فقرات انقالب سوریه بودند.

های جدید، کردند، رسانهها متامی انواع چیزها را آزمایش میهایی بودند که مردم در آنآزمایشگاهآن [نواحی] 

زیرا که  ،کردنددهی را آزمایش میهای جدید سازمانروش و کردندهای جدید ایجاد میید، گفت�نفرهنگ جد

 دهی وها در حال پژوهش، سازمانبسیار متفاوت بودند. برخی از آن بسرتدهی در یک ها در حال سازمانآن

ها از بنابراین آن و مفید نیست این چندان در مورد سوریهیافنت ادبیاتی در مورد اروپا و سایر مناطق بودند. 

گسرتش  که توانسته بودند در سوریه را ییهاها و تاکتیکجهات مختلف مجبور بودند بسیاری از آن اسرتاتژی

انجام  متوجه ی اطالعات، خطرِ ی، شکنجه، مبادلهدر مورد جنگ، ناامنهایی اسرتاتژی از نو ابداع کنند. ،دهند

پزشکان با این کار خطرات زیادی را به جان شده و قاچاق دارو. ی محارصهاحقاچاق کاال در نو  این کار،

 گرفتند تا این اطمینان حاصل شود که تجهیزات و، گاهی از ده تا پانزده بار مورد بازرسی قرار میخریدندمی

از تجهیزات خاطر این نوع واضح است که اگر ش� را بهکنند. شده فراهم میداروها را برای آن مناطق محارصه

 و داروها متوقف کنند، احت�ل دارد به عنوان یک دکرت شکنجه و یا کشته شوید.

 تا حدآن صداها کنند، اما ح�یت می هابه این شیوهخرند و از انقالب مردم هنوز هم آن خطرات را به جان می

 گویند که رصفاً برای مخاطب غربی قابل رؤیت نیستند، زیرا که به زبانی سخن می ها لزوماً اند. آنزیادی نامرئی

های غربی و ی سیاستدیدهبرای مخاطبانی که آموزش است که لزوماً  دهندهسازمانکه زبانی عربی نیست بل

م مرد. دهدشکل میرا کنم این خود بخشی از رسدرگمی فکر میفضاهای غربی هستند قابل فهم نیست. 

وانایی تشخیص و درک ت، هاتفاهمها یا سوءبرخورد فرهنگخاطر به عبارتیه، یا بگسست اینبه سبب [غرب] 

مردم سوریه  ندارند. ،بودند و هنوز هم هستند در سوریه در جریانرا که  ایای باورنکردنیتوده هایپروژه



نیز  هاغربیاملللی و غربی انجام دهند، اما ای را برای مخاطبان خارجی، مخاطبان بینبایستی چنین ترجمه

و از مسل�نان  شناسانهانگارانه و رشقهای سادهن روایتبایستی خود را آموزش دهند و سعی کنند از ای

[به کنند و ها در سوریه عمل �یاری از این دوگانهها فراتر روند، زیرا که بسیدار یا سکوالر بودن آندین

اند، بنابراین دار و هم مسل�ندر سوریه بیشرت جمعیت هم دین ها] برای سوریه اهمیت ندارند.ی غربیاندازه

در حال حارض نیز چنین چیزی گرایانه نیست و اقعو  ها سکوالر باشندچون غربیبخواهیم که هم مردمکه از این

و تالش  شناسانههای رشقمادامی که مردم متایلی به فراروی از دوگانهکنم فکر می. افتدیه اتفاق �یدر سور

 اهمیت انقالب سوریه نخواهند بود.برای فهم این فرآیندها نداشته باشند، قادر به فهم دامنه و 

 

 جا مانده است؟سوریه بههای بخش منبج و چه در سایرچه در  دهاز آن ساختارهای خودسازمانچه چیزی 

، به ترصف داعش درآمد، اما حتی در این دوره از جا را ترک کردمکه آنی پس از آناندک ۲۰۱۴ منبج در سال

دهی ترسیده بود و نسبت به واقع از آن سازمان. داعش بهدهی و اعرتاض بودندمردم در حال سازمان نیز ترصف

را  گسرتده [حضور] داعش اعتصابی ید در طول دورهتوانستنمیکرد. مردم جمعیت احساس خطر می

) PYD( یکحزب اتحاد دموکراتتحت کنرتل و  حال، شهر از دست داعش آزاد شده است دهی کنند. سازمان

ها دهی هستند. آنرژیم سوریه در حال سازمان [تحت ترصف] داعش یاحتی در مناطق مردم قرار دارد؛ اما 

ها بی�رستان شود. مردمطور زیرزمینی انجام میواقع بهدهی بهدهند. بخشی از سازمانمی انواع کارها را انجام

کنند، دهی میهایی را برای کودکان سازمانها فعالیتگاه نیز دارند. آنمدارس زیرزمینی دارند. حتی تفریحو 

پارک  بهها. واضح است که دیگر کسی مایل نیست کودک خود را برای بازی و انواع دیگری از فعالیتنقاشی 

طور زیرزمینی هستند. یک زندگی کامل در زیرزمین جریان ها در حال ایجاد این فضاها بهآنبنابراین  و بفرستد

 هایی در سوریه در حال وقوع است.چنین فعالیتدارد. 

ها وجود ها، از متامی طیفمورد از آنشورای انقالبی و شوراهای محلی همچنان موجودند. بیش از سیصد 

اند، برخی از بسیار نزدیک گراهای جهاد به برخی از گروه هاها بسیار سکوالر هستند، باقی آنز آن. برخی ادارند

، کننددریافت میی بسیار بیشرتی های مالککمبرخی  . و...استقالل کمرتی دارند ها مستقل هستند، برخی آن

این  آغاز به کار کردند. ۲۰۱۲بسیار فقیرند اما همچنان وجود دارند. این شوراهای انقالبی اوایل سال  هاباقی آن

که مورد شکنجه قرار گرفت و در  یکی از روشنفکران مهم سوریه عمر عزیز مطرح شد؛ بار توسطایده نخستین

دهی محلی بود، زیرا در ی سازمانبخش ایدهیکی از کسانی است که الهام او .ن جان سپردندادر ز  ۲۰۱۳سال 

، اند. برخی از مردم مایلند در مورد جمهوری روستایی حرف بزنندبسیاری از موارد این نواحی از هم گسسته

و  ردهعمل کزیرا مجبورند از بسیاری جهات خود را طوری سازمان دهند که بتوانند در یک سطح محلی 

انتقال کاال از یک ناحیه  دشواریو بودن  در محارصهواقعیت  از پس، تا تأمین کننددر سطح محلی  را جمعیت

 ی دیگر برآیند.به ناحیه

های هایی که سیاستهای خرد یا روشدهی در سطح خرد بوده است. سیاستهای سازماناین یکی از چالش

های توانیم در مقیاسشوند: چگونه میهایی روبرو میاغلب با چنین چالشکنند، ها عمل میخرد از طریق آن

در واضح است که های متفاوت قرار دارند؟ تر عمل کنیم در حالی که نواحی متفاوت تحت کنرتل گروهبزرگ



توانند با یکدیگر ه�هنگ باشند، همکاری مردم بیشرت می اما [اکنون] هایی وجود داشتند،گذشته کشمکش

هستید،  دارای قدرتی متمرکز در دولتزمانی که ش�  نند و با هم عمل کنند، اما این چالشی بزرگ است.ک

هایی نیز اکنشو  جهاتی خوب است فقدان این قدرت متمرکز اگرچه ازمدیریت مناطق متفاوت آسان است. اما 

اما مردم همچنان بسیار فعال و ها فقدان مبادله و همکاری میان مناطق متفاوت است، دربردارد. یکی از آن

وضعیت سوریه را و ها و مجالتی که فعالند اد روزنامهاند، تعداند. تعداد رادیوهایی که تأسیس شدهمشغول

ها نیز که آنزیرا  ،وقوع استدر حال نیز ی ر های سو در کمپکه چه آن و ، تئاتر خیابانیدهندپوشش می

 ...هستندسوریه  عصیانبر  ایافزونه

ملت در حال وقوع است درک -به عنوان چیزی که داخل یک دولت انقالب سوریه را رصفاً  کنم نبایدمیفکر 

 بیندازیم های پناهندگی و اجت�عات سوری دور از وطنکنیم. بسیار مفید خواهد بود اگر نگاهی هم به کمپ

های متفاوتی ا در حال ایجاد روشهاند. همچنین فضاهایی وجود دارند که مردم در آنپراکنده شده کلکه به

های مالی، افزایش وری کمکآ جمع ی چونطرق مختلفبه هستند؛ ح�یت از انقالب سوریه برای پشتیبانی و

 .ها و...فشار قرار دادن سایر حکومت تحت، رسانیاطالع آگاهی،

 

هر دو  رژیم نیستند، که تحت ترصف ایشده و نواحیند که مخالفین و مردم مناطق آزادکنبرخی ادعا می

 هستند. واکنش ش� نسبت به این توصیف چیست؟ گراو جهاد  تروریست

بلندگویی در اختیار دارند و صدای  گرایانکنم جهاد بسیار نادرست است. فکر می [توصیف] کنم اینمن فکر می

ها را با خیل عظیمی از کسانی که آن ،دارندهای اجت�عی متفاوتی ها رسانهرسانند. آنخود را به گوش می

ضعیتی که در واقع وجود شود. این بسیار متفاوت است از و ها شنیده می، بنابراین صدای آنکننددنبال می

 وجود دارند. جهادگراهای] [گروهتا  خواهترقیهای] سکوالر و [گروهاز نیروهای متفاوت از  دارد. طیف کاملی

 های جهادگراید. گروهنمتعددی وجود دار های متفاوت مهمی را برقرار کرد. گروه کنم بایستی متایزفکر می

ای به براندازی رژیم سوریه عالقه لزوماً  املللیبین گرایاند. این جهاد نشو که شامل داعش و القاعده می املللیبین

عالوه بر  ت سوریه دارند.ها هدفی فراتر از ملخواهند دولت خود را تأسیس کنند. آنندارند بلکه بیشرت می

ها . برخی از آندهندرا تشکیل میملی نیز یک طیف  گرایانملی وجود دارند. جهاد  های جهادگرایهگرو  اینها

االسالم و ترینشان از جمله جیشها و حتی رادیکالاز برخی دیگرند. بسیاری از آن گراترگراتر و جهاد فرقه

کنند و مردم یک تحول ملی دموکراتیک ح�یت میکه از  انداعالم کرده وضوحبهاحرارالشام در بیانات متعددی 

ها مایلند وارد ها رسنگون کردن رژیم سوریه است. آنخواهند توانست �ایندگان خود را انتخاب کنند. هدف آن

ز سوریه که ارتباطات و اهدافی فراتر ا املللیبین گرایانجهاد  از فضای سیاسی شوند. این بسیار متفاوت است

 دارند.

های ارتش آزاد سوریه وجود دارند. ارتش آزاد سوریه یک [ترکیب] مصطلح ناهمگن است گروه از تعداد زیادی

های ها سیاستبسیاری از آن های متفاوتی نیز دارند.ئولوژیهای متفاوت که ایددی از زیرگروهتعداد زیا با

کنند. ارتش آزاد ها از ارتش آزاد سوریه ح�یت میسوریدر واقع بسیاری از  تری دارند.سکوالرتر و معتدل

برند. در کار میبه گراجهاد  هایسوریه تبدیل به شعاری شده است که مردم در بسیاری از موارد علیه گروه



اگر که این  - کنندالنرص اعرتاض میجبههمناطق معینی ممکن است اعرتاضی را مشاهده کنید، مردمی که علیه 

در  .کنندی ارتش آزاد سوریه تکرار میو مردمی که شعارهایی درباره -در منطقه حارض نباشند ها][گروه

 است. عمومی یاری از مناطق سوریه این احساسیبس

دانیم که مخالفتی چشمگیر با داعش وجود دارد. مردم در واقع از روز نخست، از زمان ظهور ما اکنون می

های متفاوت انجام ها این کار را به بسیاری از شیوهبا آن هستند. آن در حال جنگ ۲۰۱۰،۲۰۱۳داعش در سال 

دارند. این فرهنگ منطقه نیز هست. کم و بیش دین آن و مردم است دارانهدین یفرهنگ سوریه دارایاند. داده

 اند.آسیب دیده و تخریب شده طور کلی دیکتاتورهای عرب کامالًگرا توسط رژیم اسد و بهاحزاب چپ

ای بودند که اند. در بسیاری از موارد مسجد و اسالم سیاسی تنها عرصهفضاهای سیاسی تخریب و محو شده

خاطر ی و اجت�عی را ابراز کنند. بدینهای سیاسو نارضایتیمباحثات مردم توانستند در آن برخی از اشکال 

فاده از آن نوع گفت�ن مسل�ن یا ریه را با استمخالفت خود با رژیم سو  و عصیاناست که بسیاری از مردم 

های دیگر را خواهند گفت�نیای هستند یا مها فرقهکنند. این بدین معنا نیست که این گفت�نمی می ادااسال 

ها ندارد، اما یک از اقلیتقمع کنند. در بسیاری از موارد این گفت�نی فراگیر است که مخالفتی با هیچو قلع

ی اند که با خشونت و حکومت اقتدارگرایانهها در موارد زیادی نشان دادههستند. آن داردینمردم کم و بیش 

فکر  االسالم یا داعش مخالفت خواهند کرد.، چه القاعده باشد و چه احرارالشام یا جیشگراهای جهاد گروه

د فراتر نکنتلقی می گراکه هر شکل از زبان اسالمی را جهاد  شناسانهم اگر نتوانیم از این گفت�ن رشقکنمی

های سیاسی خود را با استفاده از ئولوژیمردم ایدطور واقعی بفهمیم. وضعیت سوریه را به توانیم�یرویم، 

 ئولوژیِ معنای یک نوع ایدهاست. این بهین زبان و فرهنگ آندهند زیرا که ااسالم ابراز کرده و گسرتش می

گذریم تا عمق و جغرافیای شناسانه در های رشقیم از گفت�نکنم ما نیاز دارای و توتالیرت نیست. فکر میفرقه

 اپوزیسیون در سوریه را بفهمیم.

ن این دو میای رابطه های نظامی؛ی گروهطور دربارهش� در مورد شوراهای غیرنظامی حرف زدید، همین

ی غیرنظامی جنبش با شاخه کارِ سازی مبنی بر ه�هنگ »داریا«جانب  هایی ازدرخواست در ابتداچیست؟ 

 ها چقدر موفق بودند؟. این تالشمطرح بود آن ی نظامیشاخه

تر از برخی دیگر ها موفقبه منطقه بستگی دارد. برخی گروه سته به زمینه است.ببه شدت وااین [موفقیت] 

کردند یا نه. در ها را کنرتل میآنده بر آن مناطق مسلط بودند، علقابودند. به این بستگی دارد که آیا داعش یا ا

بسیاری از موارد، اگر یک گروه قدرمتند نظامی وجود داشته باشد، این شوراها استقالل خود را از دست 

های اگر تنها گروه شوند.می بدل های نظامیبه گروه شده[نیروی] امدادی و الحاق یک به ها رصفاً دهند. آنمی

های نظامی ی همزیستی بیشرتی میان شوراهای غیرنظامی و گروهنظامی کوچک در منطقه حارض باشند، رابطه

خواهد که بیرون از کنند و اغلب شورای غیرنظامی از گروه نظامی میها یکدیگر را تکمیل میآنوجود دارد. 

 . داخل شهر اجتناب کند و... در الیتیو از هرگونه فعدر خط مقدم فعالیت کند  شهر باشد،

از  های نظامیبنگریم. در برخی مناطق گروه بایستی به موارد خاص برای ارزیابی واقعی موقعیتکنم فکر می

ها حالتی کردند و به نوعی وابسته به این شورا بودند. در جاهای دیگر آنشوراهای غیرنظامی محافظت می

طور که گفتم بیش از آوردند. ه�نرای غیرنظامی را تحت انقیاد خود درمیاجباری و هژمونیک داشتند و شو 



 و در بسیاری از موارد بسیار سامل و همکارانهها] روابط [میان آنسیصد شورای غیرنظامی یا انقالبی وجود دارد. 

نوع  یا فاقد هرو  وابسته کامالً شورای غیرنظامی یا شورای محلی و یک شکست استدر سایر موارد 

 خودمختاری است.

 گران موجود در سوریه داشتهکنش خیل را در میان مشیترین خطخواهانهترقیدها ر که کرسد به نظر می

ها با انقالب، رژیم، ترکیه، ی آنوا بفهمیم و رابطهها را در روژآ انیم دستاوردهای آنتو باشند. چگونه می

 متحده و نیز با یکدیگر چیست؟االتای

در ردنشین ی کافقی را در منطقهو نوعی سیاست  دارد ایخواهانهترقیهای وضوح جنبهروژآوا به یتجربه

 زنان نقش مهمیکرده است. تالش می های محلیهای مبتنی بر سیاستش�ل سوریه اجرا و برای ساخنت شبکه

 یهای جدیدو ایده کنندگیخودتعیینخودمختاری و آزمودن ها در حال آنکنند. در آن مناطق ایفا می را

ی مهم در ارتباط با های مثبت است. با این حال، مسألهبدون شک دارای برخی جنبه که به اعتقاد منهستند 

و بر هر شکلی از مخالفت فائق آمده  دارددر منطقه هژمونی  یکحزب اتحاد دموکراتاین است که  آزموناین 

کردند رد که از انقالب ح�یت میای کُ های تودهبا جنبش ۲۰۱۲و  ۲۰۱۱ در سالاز این تر پیش[حزب] است. 

دخالت  مشعل متودر ترور  یکحزب اتحاد دموکراتمخالف بود. حتی گزارشاتی وجود دارد مبنی بر این که 

 آن. [حزب] همچنین متامی احزاب کرد را فراتر ازنیز هربان روشنفکر مهم در آن منطقه و یکی از ر داشته است. 

ستاد یک حزب  ها اخیراً پذیرفتند به حاشیه راند. آن�ی ها نبودند یا آن را به کلهای آنسیاست موافق که

 و جاهای دیگر تبعید کردند. مداران را به حسکه، قامشلوسیاست سیاسی را به آتش کشیدند و بسیاری از

ی هیچ نوع در منطقه هژمونیک است و اجازه واقعبه یکاتحاد دموکراتحزب است.  این ی اصلیمسأله

حزب کنم بایستی میان آورد. فکر میگیری را تحت انحصار خود درمیتصمیمدهد و را �ی ایمخالفت یا مذاکره

ای طوالنی برای خودمختاری و حق تعیین دوره دردارند و  مطالبات قانونیرد که و جمعیت ک یکاتحاد دموکرات

ی اصلی مربوط ، متایز قائل شد و از ترکیب این دو اجتناب کرد. مسألهاندبه کشمکش پرداخته ٢رسنوشت خود

 [اتحاد] ایناست.  ایجاد کردهها و رژیم سوریه است که با روس اتحادیو نوع  یکحزب اتحاد دموکراتبه 

رژیم سوریه میان  تقابلاز هر نوع  ی استاتحادی ضمنی با رژیم سوریه و اجتناب نیست. اغلب،شفاف همواره 

نگه داشته  مواجهاتی که آن مناطق بیرون از منطقهاین است  رس بر توافق اصلی. یکحزب اتحاد دموکراتو 

به مخالفت  مستقی�ً ردها وجود ندارد و ک دولتیخشونت  نوع کند. هیچها را مبباران �یشوند. رژیم سوریه آن

 با رژیم سوریه نخواهند پرداخت.

آن را بدنام کرده و اغلب با عباراتی  بوده، انقالبسوریه یا  عصیانخالف م یکخاطر، حزب اتحاد دموکراتبدین

 شناسانهرشقسوریه به طریقی شوونیستی و  عصیانها اغلب در مورد بسیار منفی توصیف کرده است. آن

ی با استفاده از کلیشه اساساً ها متایل دارند که در غرب هستند. آن ژه زمانی کهویزنند بهحرف می

ت همراه به عنوان انقالبی باز�ایی کنند که با خشون راسوریه، آن  انقالبی جریان اصلی علیه شناسانهرشق

کنند، هیچ نقشی ایفا �ین سوریه تحت ستم قرار دارند، شود، که زنارهربی می های جهادگرااست، توسط گروه

با رژیم سوریه  تقابلیو هر نوع  انقالبح�یت از واسطه از تا بدینسوریه ندارند و...،  خیزشهیچ نقشی در 

بدهد. ها کمی فضا و خودمختاری به آن متایل داردرژیم سوریه خاطر چنین موضعی است که بهاجتناب کنند. 
                                                            

٢- Self-determination ترجمه شده است. »کنندگیخودتعیین«بنا به اقتضاء منت به  ،االاین واژه در پاراگراف ب 



دارند و ما بایستی  مطالباتی قانونیطور واضح ها بهکردها است، اما آنی شکل اصلی در ارتباط با مسألهاین م

 ردنشین در سوریه یا ترکیه مخالفت کنیم.ی کترکیه علیه غیرنظامیان منطقهبا جنگ 

توانیم پیدایش داعش را بفهمیم و چه کسی مسئول ظهور و رشد آن است؟ حکومت سوریه، چگونه می

ظاهر در حال جنگ علیه داعش هستند. پس همگی بهالفی به رهربی آمریکا، الله و ائتروسیه، ایران، حزب

 ؟است چگونه جان سامل به در برده

روسیه  یمواجهه درکنم باید ظهور آن را های متعدد و متفاوتی دارد. فکر میواضح است که داعش تبارشناسی

از زمانی که  در گذشته پی گرفت، ،هاافغان-عرباز  یو ایاالت متحده در افغانستان و روانه شدن مجاهدین

 شدند. فراخوانده خلیج و سایر مناطق به افغانستان

برانگیز نیست. اسناد شدند و این یک تاریخ بحثوضوح توسط ایاالت متحده ح�یت میها بهآن ترپیش

ها به آندین را ح�یت و که چگونه ایاالت متحده و عربستان سعودی کشمکش مجاهبسیاری وجود دارد از این

در تضعیف حضور روسیه در  [مجاهدین] نامیدند.می» مبارزان آزاد«ها مجاهدین را کردند. آن اعطا کمک مالی

تحاد ج�هیر ا فروپاشیطریقی در وضوح در تضعیف شوروی و بهها بهآنافغانستان بسیار کارآمد بودند. 

عد دیگر . بُ نیز بودلقاعده ا تر رسمنشأپیشنخستین رسمنشأ داعش است که  ینا شوروی سودمند بودند.

زاب از ظهور اح وه مخالفت سیاسی را رسکوب در منطقه است. دیکتاتورهای عرب هرگون یدیکتاتوری عرب

به  ها راو اغلب آن سیاسی را تبعید، زندانی یا شکنجه کرده هایشخصیت متامی آنها .اندسیاسی جلوگیری کرده

مساجد و فضاهای  در دسرتس مردم بود گونه بحث سیاسی معناداربرای هر اند. تنها فضایی که قتل رسانده

در مسائل سیاسی دخالت  هاها و صوفیسلفیکه مادامیهای عرب رژیم سوریه و سایر رژیممشابه بودند. 

خود و... را داشته  هایکلینیک ،مدارس خودها اجازه یافتند . آناندها باز گذاشتهنکنند فضاهایی را برای آن

ها برای تضعیف قدرت هژمونیک بودند. رژیم سوریه از سلفی و کامالً کردندمی فعالیتدر سوریه  هاآن .باشند

که از ، هر نوع فهمی از داعش برای نیز یعد از دیکتاتوری عرباملسلمین استفاده کرده است. این بُ اخوان

 اساسی است. ،ی عرب تشکیل شدهمنطقهدر  های سلفی متفاوتگروه

ئولوژی وهابی را به کل منطقه ها اید. سعودیدر میان استها نیز ئولوژی وهابی سعودیی ایدهمچنین مسئله

ها آن. هستندو نفت موجود در منطقه  خود ثروت مدیوناند و توانایی این کار را کردهو فراتر از آن صادر می

شدند، ها را که تهدید اصلی برای عربستان سعودی و منافع ایاالت متحده تلقی میتوانستند چپهمچنین می

. سعودی کم و بیش در حال هژمونیک مخالفتی نکردسعودی  یپرژه باغرب  روست کهاز اینتضعیف کنند و 

ئولوژی وهابی، با ین از خالل این ایدها و محققگاهها به نوعی با کمک مالی به مدارس، دانششدن بود. آن

 این کنمبنابراین من فکر می کردند.و کمونیسم مخالفت می خواهترقیعبدالنارص و ناسیونالیسم عرب و احزاب 

های اصلی جمعیت سوریه و عراق. و فقر بخش شدگیراندهحاشیهبهی متام این عوامل به اضافه ی است ازترکیب

و سپس  ده در عراقترین دلیل برای ظهور القاعمستقیمدر نهایت، جنگ عراق و تجاوز ایاالت متحده به عراق 

ی کنم بایستی داعش را در نوعی چارچوب فرعی قرار داده و آن را به عنوان نتیجهفکر میداعش است. 

 یم.های چندگانه فهم کنتبارشناسی



 ، ایاالت متحده و دیگران در حال جنگ با داعش هستند، امااللهبرای بخش دوم پرسش، بله، روسیه، ایران، حزب

از  ۲۰۱۵الله و رژیم سوریه حداقل تا سال روسیه، ایران، حزب وجود دارد. زیادی اجتناب جهات از بسیاری

داعش برای تضعیف انقالب، متوقف کردن  انداز رژیم سوریهجنگ مستقیم با داعش اجتناب کردند. از چشم

یعنی گروه تروریستی بنیادگرا،  یکگ جهادی میان یک رژیم سکوالر و تبدیل انقالب به یک جن و خیزش جریانِ 

 ی]به صورت [مبارزهروی غرب نهادند و مبارزه را دو گزینه را پیش اینها آن بسیار سودمند بود. داعش،

روسیه و ایران به نوعی  .نشان دادند. غرب مجبور بود رش کمرت را انتخاب کندها علیه رژیم سوریه تروریست

امی که داعش ، اجتناب از مواجهه با داعش مادامی که رضوری نبود یا مادبردنده�ن اسرتاتژی را به کار می

با داعش  خودی عمومی خاطر [حفظ] وجههرصفا به وتنها در زمان اخیر  هاآن کرد.طور مستقیم حمله �یبه

با داعش  ایی واقعیهیچ مواجهه ۲۰۱۵اما تا سال بگویند که در جنگ با داعش هستند،  ند تا به جهانجنگمی

[در  بیشرت مبارزات علیه داعش در واقع توسط ارتش آزاد سوریه و اپوزیسیون سوریه ودر کار نبوده است. 

 ردها انجام شده است.اخیرتر توسط ک زمان]

داعش رش کمرت  در مقابلست خواهد داد؟ آیا اسد واقعا و ایدئولوژی ارتجاعی آن را شک داعش چه چیزی

 است؟

که اسد از وجود ندارد، مگر این های جهادگرادادن داعش و دیگر گروه کنم هیچ راهی برای شکستفکر می

و  ییکتاتوری عربی ارگانیک میان دمنطقه و نوع رابطهشکست بخورد. این در مورد کل  یا قدرت کنار رود

ها به یکدیگر نیاز دارند و از یکدیگر ها به نوعی مکمل یکدیگرند. آن. آنکندصدق می های جهادگراگروه

و بنیادگرایان شکست  های جهادگرارا در دست دارند، گروه مادامی که دیکتاتورهای عرب قدرتکنند. تغذیه می

از اسالم سیاسی و میزان زیادی بهدیکتاتورهای عرب  تر اشاره کردم،طور که پیشه�ن نخواهند خورد.

که اند؛ و نیز برای حصول اطمینان از اینکردهی خود استفاده میاستحکام بخشیدن به سلطهگرایی برای سلفی

ها کوالرها، مخالفان سلفیها و ستا این پیام را به اقلیتگرایان همواره حارض است تهدید بالقوه از سوی اسالم

 ها دیکتاتورهای عرب هستند.جلوگیری از تصاحب قدرت توسط این گروه هتنها را القاعده برساند کهو 

تاتورهای عرب ده در منطقه رسنگون کردن دیکو القاعشکست دادن داعش  برایی ورود کنم نقطهمن فکر می

اغلب  های جهادگراوهاست، زیرا گر  در منطقه -غربی یا روسی- ی خارجیگونه مداخلهو نیز مخالفت با هر 

در حال جنگ با غرب  در کار است و ی خارجیمداخله کهاین کشمکش خود را با نشان دادنو جنگ 

وجود  یی خارجی و دیکتاتوری عرب. اگر مداخلهکنندتوجیه می و تهدید غرب وجود دارد و... استها مسل�ن

به فقر،  ها بههرج و مرج نیاز دارند. آن بهها توانستند عمل کنند. آنا �یهکنم این گروهنداشتند، فکر می

دیکتاتوری، فقدان فضاهای سیاسی نیاز دارند تا عمل کنند و کارکرد داشته باشند. در غیر این حاشیه راندن، 

 ها نیرو و قدرت چندانی نخواهند داشت.صورت آن

ن این املللی برای شکست دادای و بینهلحاظ محلی، منطق که به ایهای اجت�عیاز نظر ش� نوع جنبش

تحقق بخشیدن به  نیز برای و ؟اند، کدامرضورت دارند ها،نیروهای ضدانقالبی، از داعش تا دیکتاتوری

 آرزویش را داشتند. ۲۰۱۱ی در سال عرب هایخیزشکه  ایدموکراسی



های خیزشای که ماهیت های تودهنیاز داریم، جنبش خواهترقیاجت�عی  یهاروشن است که ما به جنبش

 و نوع اتحادها گیری آنی شکلشیوه؛ درک کنندهای عربی را توانند خودمختاری رژیمفهمند و میعربی را می

های گوناگون عمل کنند. از ها بایستی در جبههآن. برای مخالفت با آنان ایجاد کنند توانندکه می ایاسرتاتژی و

های متفاوت جمعیت ، به بخشباشدکه دموکراتیک  ،تولید کنند افقیبیش نوعی سیاست و بایستی کم ی،طرف

متحده و  تهمچنین با منافع ایاال  و اندرا چه قومی و چه مذهبی به حاشیه نر کند، هیچ گروهی توجه 

 های دیگر در منطقه مخالفت کند.تقدر 

ای و جهانی در سمت بازیگران منطقهی نظامی اشاره کرده بودید، پس اجازه دهید بحث را به ش� به مداخله

، در به اسخدام درآوردکه ارتش سوریه نتوانسته است افراد کافی را در جنگ  مدانیسوریه تغییر دهیم. ما می

شیعه از عراق و دیگر نظامیان شبهو  اللهحزب یگانعوض به نیروی هوایی روسیه، نیروهای نظامی ایران، 

 برای بقای رژیم رضورت دارند؟ تا چه حدجاها اتکا کرده است. این نیروها 

طور که قبال اشاره نخست، ه�نلیل] [دکنم رژیم سوریه به دو دلیل به مبارزان خارجی متکی است. فکر می

و روسیه به ایفای نقش در  یعراقی و ایران یشیعه نظامیانالله، شبهحزباز با دعوت ، وریهکردم، ارصار رژیم س

ها و مناطق ها همچنین دولتآن .رجی استی خاانگیخنت مداخلهو  ناقشهاملللی کردن مبرای بین ،نزاع سوریه

رژیم سوریه همچنین این کار موفق بودند.  انجام کردند و درتحریک می اساسیدیگر را به ایفای نقشی 

به شدت رسبازان خارجی و نیروهای خارجی نیاز داشت. ارتش سوریه  اینبه  ۲۰۱۳یا  ۲۰۱۲ویژه از سال هب

الله و حزب عراقی نظامیانشبهجنگید. در ابتدا از می متفاوتهای و تحلیل رفته بود و در جبهه شده پخش

این تنها یک بهانه بود. بعدها های مقدس شیعیان محافظت کنند اما دعوت کرد تا به سوریه آمده و از مکان

چه تعداد معلوم نیست که  این �ایش بود.ی کل کنندهکردند و ایران ه�هنگتری را ایفا این نیروها نقش مهم

هزار نفر از  ۳۰تا  ۲۰های متفاوت، بین اما بنا به تخمین جنگنددر حال  نظامیشبههای] از اعضای [گروه

 اسالمی دارند؛ عالوه بر پاسداران انقالبالله حضور و حزب عراقی، افغانستانینظامی شبه های][گروهاعضای 

 ی مستقیم بیشرتی یافتند.ها که در سپتامرب مداخلهی ارتش سوریه و روسایرانی، به اضافه

الله و ایرانیان نقش زمانی که حزب ۲۰۱۳رو به سقوط بود. در سال در پنج سال گذشته رژیم سوریه دو بار 

ها طور آشکار در جنگالله بهین ه�ن جایی است که حزبا و ویژه در جنگ القصیر ایفا کردندهی را بمهم

ها روس ۲۰۱۵در تابستان سال ی اسد خوردهشکست که پس از سخ�انی مداخله کرد. بار دوم زمانی است

از آن موقع راه انداختند. کمپینی را برای مبباران هوایی  ی بیشرت احساس رضورت کردند ونسبت به مداخله

. ایران و ها رضوری استی] آن[مداخلهو سایر مناطق افزایش یافت. بنابراین  در حلب و ادلب [رژیم] خشونت

فکر  و کنندتأمین مینیز مالی، تجهیزات و سالح رژیم سوریه را  که کمکبلنظامی نیروهای شبهروسیه نه تنها 

 پایید.ان �یها رژیم سوریه چندکنم بدون آنمی

ی روسیه در سوریه کنند که مداخله؟ حامیان اسد در غرب پافشاری میروسیه چه منافعی در سوریه دارد

 .ه بودندها توسط حکومت سوریه دعوت شدتحت منشور سازمان ملل قانونی است زیرا آن

دولتی تروریست است، نه به معنای غربی این رژیم یک دیکتاتوری است.  است. فاقد مرشوعیترژیم سوریه 

کند، بنابراین حکومتی که تروریست به این معنا که مدت پنج سال است که جمعیت سوریه را ترور میآن بل



این  به همین دلیل... ی اع�لش نیز غیرقانونی است از جمله دعوت ایران و روسیه وغیرقانونی است و همه

 کننده نیست.چندان قانع و سایرین هاچپبرخی از  ستداللِ ا

اقتصادی و ، ژئوپولتیککنم بایستی به سطوح اند. فکر میویژه سوریه چندگانههمنافع روسیه در منطقه و ب

پیش از  و در منطقه حضور داشته باشد ، روسیه مایل خواهد بود کهژئوپولتیکحاظ سیاسی نظر افکنیم. به ل

ای . روسیه، سوریه را منطقهنددریایی در طرطوس داشت یک پایگاه نیروی آنها. ضور داشتح سوریه نیز خیزش

روسیه همچنین از  سازد.به مدیرتانه و کل منطقه را ممکن می این کشوربیند زیرا که دسرتسی ژیک میاسرتات

رایزنی برای استحکام بخشیدن به جایگاه خود در سایر مناطق مانند اوکراین و بالکان ی مهرهسوریه به عنوان 

ترسد که برخی از کشورهای بالکان به ناتو بپیوندند. جنگیده است و میکند؛ جایی که با غرب میاستفاده می

 .استطق مانند یمن و ایران سایر منا ی درمشابه هدف در خدمتها سوریه برای آن

پوتین قدرت را به دست از زمانی که  ی روسیه، اقالًسیاست خارجه محرکسیاسی نیز وجود دارد.  یک سطح

ضور آمریکا نه تنها در منطقه که فراتر از آن نیز بوده است. سوریه گرایی و مخالفت با حنتیکتال آ -ضدگرفت، 

و  تی در برابر غرب بایستندجا بایسدر آن کندمیاحساس تبدیل به یکی از نقاط مهمی شده است که روسیه 

استفاده  های جهادگراالفت با برخی گروهن کشور را به غرب واگذارد. همچنین از سوریه برای مخایخواهد �ی

وجود دارد و  این کشورای علیه اد ج�هیر شوروی توطئهاتح فروپاشیکند، زیرا روسیه معتقد است پس از می

بالقوه  ،های عربیعصیانی متفاوتی وجود دارند که در صورت ادامه یگراها یا مناطق جهاد که گروهاین

در مراحل اولیه، روسیه با انقالب عربی مخالفت کرده و احساس کرده است که این  توانند منشعب شوند.می

ه سوری عصیانهای مخملی است و... بنابراین به این دلیل دوم با ی انقالبای غربی علیه روسیه و ادامهتوطئه

ی دالیل سیاسی و این دالیل به اندازهکرده است. در نهایت، دالیل اقتصادی نیز در کارند. مخالفت می

ی مبادلهحداقل بیست میلیارد دالر  ۲۰۰۹پیش از انقالب سال  اساسی نیستند اما وجود دارند. روسیه ژئوپولتیک

کنم در نظر گرفنت توسعه دهد. فکر می بازرگانی با سوریه داشت و مایل است در آینده آن را حفظ کرده و

 ی این ابعاد حائز اهمیت است.همه

های چه نقشی را در مسلح کردن و تأمین مالی گروه های خلیجامیرنشینایاالت متحده و  سوی دیگر،از 

 های انقالبی عیله دیکتاتوری را متأثر کرده است؟کنند و چگونه این [نقش] انسجام جنبشمعین ایفا می

جمهوری] اوباما نسبت آمریکای تحت [ریاستسوریه داشت.  عصیانای در ایاالت متحده جایگاه بسیار دوگانه

های جدید رسبازان جدیدی را به کار گیرد یا به جنگخواست �یمیل بود زیرا ی زیاد در سوریه بیمداخلهبه 

 دولت اوباماضور در آسیای رشقی و مناطق دیگر داشت. ی بیشرتی به حبرساند. او عالقهمالی  در منطقه کمک

 . برای مثال مواضع فورد سفیر و هیالری کلینتون اندکی متفاوت بود.را در خود داشتتضاد و نوعی تنش 

گری با ارصار به نظامی ی عربی را متوقف سازد و سوریههامتحده همچنین عالقه داشت جریان عصیان ایاالت

که گاه ممکن است عرب مبنی بر این هایجمعیتعربی و رساندن پیامی به  عیف خیزش، تضفرساینده و جنگ

ها کنم این بخشی از پیام آنفکر می است.برای انجام این کار جای خوبی ، انقالب به شکلی خونین پایان یابد

سوریه و تضعیف له در الایران و حزب یفزایندهی با مداخله ن، ایاالت متحده لزوماً عالوه بر ای .بود

 مخالف نبود. در این مورد مهم در منطقه و کمک به ارسائیلن دو قدرت ایخودی خودبه



اغلب خلیج به عنوان حامی اپوزیسیون و حامی سوریه داشت.  عصیانخلیج نیز دالیل مشابهی برای تضعیف 

 در ابتداسوریه است. خلیج  عصیاناز  ایشدهتحریفکنم این فهم انقالب نشان داده شده است اما من فکر می

تا شش ماه ادامه داد تا زمانی که احساس کرد  حداقلکرد و پشتیبانی از سوریه را از رژیم سوریه ح�یت می

های کارترین گروهترین و محافظهبه پشتیبانی از ارتجاعی . سپسخورده استی شکستکه این یک پروژه

تر و های مرتقیها و تضعیف گروهطریق کمک مالی به این گروههان ایفای نقش از ااپوزیسیون روی آورد و خو 

کار را در ها این حائز اهمیت بود و آن ژئوپولتیکسکوالرتر شد. برای عربستان سعودی و قطر ایفای نقشی 

 دادند.سوریه انجام می

تونس  و مرصاملسلمین در سوریه، مواجهاتی نیز میان عربستان سعودی و قطر وجود داشت. قطر از اخوان

ها ت از آنو ح�ی های سلفی و جهادگرامک مالی به گروهکرد در حالی که عربستان سعودی به کح�یت می

کردند؛ یامی به ملت خود استفاده میرساندن پ برای ن از سوریهیهمچن کشورهای خلیج ی بیشرتی داشت.عالقه

این  و باشد بارپایان یابد و ممکن است بسیار خشونت ممکن است به صورت جنگ داخلی عصیانکه این

چیزی خواهد داشت که اکنون در پایانی شبیه آن انقالْب ها که آغاز و راه انداخنت یک بود برای ملت آن یتهدید

خلیج  یفزایندهتر و کنم این ترکیبی از ابعاد متفاوتی است که به نقش مهمسوریه در حال وقوع است. فکر می

 وریه منجر شد.در س

که برای دفاع از خود در برابر  هایییه اجازه نداد تا به سالحبه نیروهای اپوزیسیون سورچرا ایاالت متحده 

تباط با سوریه چیست و یابند؟ سیاست ایاالت متحده در ار  رژیم و حمالت هوایی روسیه نیاز داشتند، دست

 خواستار رسنگونی رژیم سوریه است؟ آیا واشنگنت واقعاً 

خواست می خواستار رسنگونی رژیم سوریه بود یا رصفاً  های اولیه واشنگنت واقعاً معلوم نیست که آیا در دوره

وضوح از مبارک ح�یت به در بادی امر ایاالت متحدهدازد. راه بیان اشی عمومیبرای ترمیم وجهه یک کمپین

برای  یاندازی کمپینابراین خواستار راهای انقالبی در کل منطقه بود و بنتودههای کرد و مخالف جنبشمی

این  بود. ند و...کقانونی ح�یت میهای عصیانکه از بهبود تصویر خود در منطقه و رساندن پیامی مبنی بر این

الله، ران و حزباحساس کرد که ای [آمریکا]گرا ظاهر شدند و های اسالمکه برخی گروهمحض اینسیاست به

ین سیاست به رسعت تغییر یافت. آمریکا ا د کردنتری را ایفا خواهتر اشاره کردم، نقش مهمطور که پیشه�ن

، وجود آمدبه داعش ی که اضطرارکنم از زمانمن فکر می را سبب شد. را کنار گذاشت و یک جنگ فرساینده

داعش ریزی حمالت تروریستی توسط ترس از پی و [داعش] اثر ُمرسیِ  االت متحده سیاست خود را به دلیلای

ی بیشرتی در ت متحده احساس کرد که مجبور است مداخلهال طور کلی تغییر داد، ایادر اروپا و غرب به

ی بر پایان رژیم سوریه ر ارصا ۲۰۱۲ست داشته باشد، اما تا سال جا که داعش حارض ای ش�لی، آنسوریه

 نداشت.

طی پنج سال گذشته بازیگر مهمی در سوریه بوده است. منافع ترکیه  جمهوری] اردوغان[ریاستترکیه تحت 

های ترکیه اند؟ آیا ما شاهد تغییراتی در سیاستتأثیر قرار دادهد و چگونه وضعیت را در سوریه تحتانکدام

 نسبت به انقالب سوریه هستیم؟



 ،جریان انقالب ترسیدمیکرد و رژیم سوریه ح�یت می ازهای خلیج کشور  ماننداردوغان نیز  در ابتدای امر

 ترکیهتغییر یافت.  این کشور[موضع] سوریه مخالف بود، اما  عصیانو بنا به این دالیل با  ترکیه را نیز بیاالید

که احساس کرد ممکن است ی خلیج و کشورهای خلیج، قطر و عربستان سعودی، به محض ایننیز مانند منطقه

مشی ع خود را عوض کرد. خطاملسلمین نقش مهمی را ایفا کند و احت�ال رژیم سوریه را براندازد، موضاخوان

 ترکیه از ه�ن ابتدا چنین صورتی یافته است.

ها را مجهز کرده و به رساند، آنهای اپوزیسیون متعددی کمک مالی میبه گروه در ابتدااردوغان همچنین 

اند در طول یک دوره ایفا توانستهرد مینوع نقشی که مناطق ک کرد و و از هرار میجنگ با مناطق کرد واد

املسلمین به حاشیه رانده شد، سیاست خود را تغییر داد و که اخوانکرد. اما به محض اینکنند جلوگیری می

ود اردوغان مبنی بر محدکند زیرا روسیه از سیاست اکنون برای ایجاد اتحاد با روسیه تالش و از آن جانبداری می

ازانی را به سوریه پوتین به اردوغان اجازه داده است که رسب و کندردها در سوریه ح�یت میساخنت تأثیر ک

میان  یتاکتیک[اتحاد] ک ی رد جلوگیری کند. این اساساً جنگد و از ظهور هرگونه موجودیت کردها ببا ک ،بفرستد

و از ظهور یک  ردهان ترکیه و سوریه ایجاد کمی ای حایلایل است ناحیهست. اردوغان بیشرت مپوتین و اردوغان ا

ی قانونی اپوزیسیون یا موفقیت انقالب از هرگونه خواسته [بخواهد] کهرد جلوگیری کند تا اینجودیت کمو 

 سوریه ح�یت کند.

 بایستی چه موضعیضدجنگ در غرب ها به این رویدادها بازگردم. به نظر ش� جنبش مایلم به واکنش چپ

های خواسته نسبت به مبباران سوریه توسط روسیه اتخاذ کند؟ آیا یک جنبش ضدجنگ غربی باید رصفاً 

 ها داشته باشد؟معطوف به حکومت آن

سط روسیه و واضح است که چپ جهانی، جنبش ضدجنگ در غرب و ورای آن، بایستی با مبباران سوریه ت

توان داشت و باعث رسدرگمی ترین موضع با عقل سلیم است که میابقترین و مطمخالفت کند. این عقالنی

جنگ هایی از چپ از یا بخشی چپ و برخی احزاب ضدامپریالیست هاگروه ازخی ر بینیم باست که می

و داعش و  گرایانها معتقدند که این جنگی است علیه جهاد آن .کنند�یت میدر سوریه ح روسیه یتجاوزکارانه

 بنابراین چپ حقیقت داشته باشد.تواند �یاصال این از یک حکومت ضدامپریالیستی در سوریه. در ح�یت 

که باید و جهان عرب بگیرد، بل هی غرب در منطقه، سوریای مخالف با مداخلهجبههبایستی  تنهانه

ای را که روسیه در سوریه ایفا بار فزایندهو خشونت های جهانی و نقش تهاجمیر سیاستهای جدید دپیرشفت

 .ریزی کندپیبرای مخالفت با این نقش فزاینده  را ییهاها و تاکتیکها و سیاستکند بفهمد و اسرتاتژیمی

ها نباید موضعی نسبت به اسد اتخاذ کنند و مردم کنند ضدامپریالیستها نیز استدالل میبرخی از چپ

ها مربوط رانی کند، زیرا که این تنها به خود سوریسوریه حکم د تعیین کنند که چه کسی برآمریکا حق ندارن

 ی اصیل چه شکلی باید داشته باشد؟از نظر ش� یک موضع ضدامپریالیستاست. 

بخشد تنها قدرت بیشرتی به رژیم سوریه می ،بار و پرهزینه استح بسیار زیانوضو ای بهطرفانهچنین موضع بی

ها در شود. بسیاری از ضدامپریالیست هاتودهب خشونت علیه دهد مرتکبه رژیم سوریه اجازه می اساساً و 

ها نباید اند که چپکردهاند و استدالل میمورد وضعیت سوریه و ماهیت رژیم سوریه دچار سوءتفاهم بوده

ی از رژیم سوریه است زیرا [رژیم] ح�یت تاکتیک به نوعیاما در واقعیت، این موضع  ،ای داشته باشندمداخله



 لبنان را به ایفای نقشی مهم دعوت کرده است. ان و عراق و از جهاتیدولتی، روسیه و ایر  گرانکنشبسیاری از 

 عصیانشکست دادن ی خارجی برای دهند از نیروهای خارجی و مداخلهبه رژیم اسد اجازه می ها اساساً آن

طور سوریه و به عصیان ،چپ این موضعی قابل دفاع و قابل پشتیبانی نیست.کنم سوریه استفاده کند. فکر می

خاطر فهم این به و شودرهربی مییان گراکند که توسط جهاد گرا تلقی میاسالم یعصیانعربی را  عصیانتر کلی

ها و احزاب هستند و تنها گروه ها فاقد عاملیتعربکند ی بخش اصلی چپ است که گ�ن میشناسانهرشق

ها هرگونه آن. کنندعرب ایفای نقش میی طور کلی منطقهدر سوریه و به کهدارند  نیروی تحرکگرا اسالم

 کنند.سوریه انکار می عاملیتی را در بخش سکوالر و چپ

ین جنگی است علیه فهمند؛ با این استدالل که امی ژئوپولتیکی ادریچه ها همچنین وضعیت سوریه را ازنآ 

است، این جنگی است  یها سوریه یک نیرو یا دولت ضدامپریالیستانداز آنجایی که از چشماز آن و سوریه

شده است. ما بایستی در عوض  دچار تحریف کنم این فهم نیزفکر میمرتقی.  یکشور  مرتقی یا ینیروی علیه

که در ، های خردنیز اهمیت سیاست و های اجت�عی در سوریه و کل جهان عربقدرت جنبش ،نزاع سوریه

ال نزاع و ایجاد نهادها و روزه در حهمه مردم ای بفهمیم.توده منظراز یک  ، رامتامی مناطق سوریه وجود دارند

واقع ها بهاین یستهای ضدامپریالچپآن منظر  سیاست و ایدئولوژی و فرهنگ و... هستند. از عریفبازت

کند؛ ها آشناست کار �یبینیم زیرا در چارچوبی که برای آنوجود ندارند؛ قابل مشاهده نیستند. ما آن را �ی

طور کلی از تغییر کنم چپ بهمن فکر می دهد.را تنها واحد تحلیل قرار میچارچوبی ژئوپولتیک که دولت 

محور اجتناب روکاسنت سیاست به ژئوپولتیک دولتایستی از فاز سیاست در منطقه نفع خواهد برد و بفهمش 

بفهمد. این  را هاو قدرت آن نیروی تحرکای و های تودهو جنبشو تالش کند اهمیت فرآیندهای خرد  ورزد

 به توجهی به آن نداشته باشید یاد و اگر ش� در منطقه درگیر نباشید نکنها در یک سطح افقی عمل میجنبش

 ».وضعیت ضدامپریالیستی«ایجاد یک مگر برای شوند سختی درک می

های غربی ی خود از منطقه و نیز استفاده از سیاستهراسانههراسانه و عربچپ همچنین باید خوانش اسالم

مردم در حال استفاده از ابزارهای  ، زیرا مشخصاً را پایان دهدهای منطقه به عنوان تنها مدخل فهم سیاست

های عصیانکنند. ماهیت یکسان استفاده �ی یزبان ها ازهستند. آن برای فعالیت یی و فرهنگی متفاوتاسسی

به اصطالح  چپطور همین دارد.چه در حال وقوع است بازمیاز چپ را از فهم آن یها بخشعربی و تازگی آن

کاهد. این مسأله الیستی فرومیامپری تجاوز خارجیِ  و جنگ جهادگرایانه ،همه چیز را به توطئه ضدامپریالیست

سوریه  عصیانویژه و به یکنم انقالب عرببار است. من فکر میمدت بسیار زیانمدت و دراز وضوح در کوتاهبه

ها را بشناسد و تواند نزاع سوریکه �ی نیز چپ را از ایدئولوژی منسوخکه این نوع ، بلنه تنها رژیم سوریه را

 ، رسنگون خواهد کرد.درک کندها را آن کرامت ا وهها و آالم آنرنج

ی پرواز ممنوع است. چپ چگونه باید ناحیهی مسأله برانگیز شدهاتی که بسیار بحثیکی از موضوع

فراخوانی است برای ی پرواز ممنوع بر فراز سوریه را بفهمد؟ آیا این به سادگی ناحیههای مبنی بر درخواست

 ؟ی امپریالیستیمداخله

ی پرواز ممنوع ناحیه پیامدهای ضمنیی پرواز ممنوع مخالفت کند. ناحیهی کنم چپ باید با مسألهمن فکر می

، تاریخی طوالنی دارد. من فکر به بار آورده استکه  یگناهانو تخریبات، درد و رنج و کشتار غیرنظامیان و بی

برای ها را فهم کرد. آن مطالباتخت و بایستی میرند هیوال ساها میکنم نباید از مردمی که زیر آن مببمی



طور کلی وارد فشار کافی را به آمریکا و غرب بهمثال یکی از کارهایی که چپ باید انجام دهد این است که 

خواهد اپوزیسیون سوریه به آمریکا �ی وجود دارد. تا حدی تنش کنم بر رس این مسألهکند و من فکر می

ها را به خواهند این سالحکه برخی از کشورهای غربی میمنپادها دست یابد، در حالیهای ضدهوایی یا سالح

که تحریم آمریکا از ورود این  کردهی پرواز ممنوع ناحیهاما اپوزیسیون از این رو درخواست  بفرستند.سوریه 

ی پرواز ناحیهاختیار داشت،  ها را دراین نوع از سالح ون واقعاً یکند. اگر اپوزیسها به سوریه جلوگیری میسالح

های سوریه و توانستند از خود دفاع کنند و در صورتی که جتداشت زیرا که مردم میممنوع رضورت �ی

ند. این موضع من است و دز میی متقابل دست کردند به حملهها را مبباران میروسیه شهرها و روستاهای آن

 کنم باید موضع چپ نیز باشد.ر میفک

 ؟، چه باید بکنندداد خود با سوریه را حفظ کننخواهند اتحد مردم آمریکا که میکنیفکر می اً نهایت

مردم سوریه را  قانونیها باید خود را آگاه سازند، پیچیدگی انقالب سوریه را فهم کنند، مطالبات کنم آنفکر می

هایی که داخل هایی را با سوریشبکهاتصاالت و  و بشناسند، تاریخ طوالنی دیکتاتوری در سوریه را بفهمند

طور ران سوری و پناهندگان سوری بههاجکنم مفکر می جاد کنند.ند ایهایی که دور از وطنکشورند و نیز با آن

یک  ه این ترتیبب تا ندنکا و اروپا و سایر مناطق ایفا کها در آمریجنبش ایننقش مهمی را در ایجاد باید کلی 

برای پایان دادن به آفرینان و دیگر نقش و روسیه برای وارد آوردن فشار بر رژیم سوریه مردمیائتالف جهانی 

شد. های متفاوتی انجام میاین کار باید به صورت .شودایجاد  از قدرت سوری وریه و برکناری دیکتاتورجنگ س

های متعددی وجود دارد المث و ای در گذشته بسیار قدرمتند و خالقانه بودندهای تودهکنم این جنبشفکر می

های اخیرتر نزاع و تاید آفریقای جنوبیدجنگ ویتنام، جنبش علیه آپار ها یاد بگیریم؛ جنبش ضکه باید از آن

 ).BDS( [ارساییل] ی و تحریمگذار رسمایهکمپین جهانی بایکوت، عدم و سطینیفل

خاطر خاطر جنگ و بهبا فعاالن سوری که بهو محرتمانه ای آزاد ی آغاز این است که مباحثهکنم نقطهفکر می

های ، داشته باشیم. بسیاری از آنان به میزانحضور دارندی جوامع در همه اند و تقریباً انقالب تبعید شده

ا هیتوانست از آن دسته از سور ند. چپ اروپا و آمریکا میاهای سوریه درگیر بودهای تودهمتفاوتی در جنبش

جنبش ضدجنگ در است که  یائتالف برای ایجاد ایکه در حال ساخنت اسرتاتژییرد، در حالینفع برده و یاد بگ

) و LGBT)، جنبش زنان، جنبش دگرباشان جنسی (LBM( »جان سیاهپوستان مهم است«آمریکا را با جنبش 

 ) متحد سازد.BDS( [ارساییل] گذاری و تحریمرسمایهجنبش بایکوت، عدم

 ینزاع این نزاع،کنم ما نیاز داریم به سوریه و جهان عرب در درازمدت فکر کنیم. متأسفانه من فکر می

است و انقالب در بسیاری از شهرها و  پیروز شدن. در حال حارض ضدانقالب در حال خواهد بودمدت طوالنی

توانیم محارصه را ا چگونه مین سوال این است که م. بنابرایی محارصه شدهروستاهای سوریه به میزان زیاد

چگونه نزاع سوریه را برای های در صحنه را به گوش برسانیم؟ توانیم صدای سوریبشکنیم و چگونه می

که ند ترجمه کنیم؟ منظور من صحبت به زبان عربی نیست بلز به آن زبان حرف �ی ی که لزوماً مخاطب غرب

ها آن کنند.و مقاومت می طور متقابل مبارزهبهمردم نزاع و و طریقی است که  ،سیاسی و فرهنگی یبیشرت زبان

عربی و خاص بودن دیکتاتوری عرب  عصیانمردم سوریه به دلیل تازگی  و ها آشنا نیستنداغلب با این اسرتاتژی

در غرب شناخته شده نیست. همین  اند که لزوماً های جدیدی را ابداع کردهها و تاکتیکو سوریه، اسرتاتژی

ی آغاز باید کنم نقطهسازد. من فکر میای غرب و مردم سوریه را دشوار میهای تودهایجاد اتحاد میان جنبش



ها بتوانند صدای خود را به گوش برسانند و نزاع و انقالب تالش برای ایجاد یک فضای مشرتک باشد تا سوری

 ح دهند.خود را برای مخاطبان غربی توضی

تر باشد. چنین کاری آسان نخواهد ها متواضعای غرب بایستی در فهم مردم سوریه و ح�یت از آنجنبش توده

های ضدانقالبی را بفهمیم و از ما باید ماهیت جنبشمدت فکر کنیم. ی طوالنیود، ما باید به یک دورهب

که ابزارهایشان دیگر کارآمد نیست، اجتناب  »ضدامپریالیسم«های توطئه یا های ساده از طریق تئوریتبیین

ای از مطالبات از اپوزیسیون سوریه و مردمی که در نه درخواست مجموعه ،ی آغاز یک ائتالفکنیم. نقطه

. نه با طور کلی استی عرب بهیه و منطقهدر سور فعالیتکه بیشرت فهم دشواری اند، بلمنطقه در حال نزاع

خاطر که به حد کافی ا یا به شدت مذهبی هستند یا بدینگر به شدت اسالم ر کهخاطها بدینبدنام کردن سوری

شناسانه های رشقکه بدون کلیشهکه بیشرت با اینسکوالر نیستند، یا به حد کافی فمنیست نیستند و...، بل

نیز باشد و  بخشتواند رهاییکند. بفهمیم که اسالم مینیسم در این منطقه چگونه عمل مییبفهمیم که فم

 .های مبتنی بر کرامت انسانی برخوردار باشنداز سیاستحق دارند  داردین که مردماناین

ها توانیم ظهور برخی از آنکنم میکر میو ایجاد این جنبش دشوار است اما ف وسیعی است ی کاریاین برنامه

تکه شدن است. را در غرب و آمریکا مشاهده کنیم. برای مثال، جنبش ضدجنگ هرچه بیشرت در حال تکه

ی روسیه در سوریه و که خشونت مداخلهی خارجی است، در حالیبخشی از جنبش ضدجنگ مخالف مداخله

ی مورد مخالفت قرار گیرند و های مطلقی بایستکند. چنین سیاستژیم سوریه را به کل انکار میخشونت ر 

هایی که دور از عالوه سوریهجنگ جدید ظاهر شود. بکنم بایستی یک جنبش ضد که فکر میخاطر است بدین

که نزاع ند، با فهم این) را بفهمند و از آن ح�یت کنBLMجنبش ( برند بایستی برای مثال نزاعرس میوطن به 

نیز  هراس در فرانسهنزاع مهاجران علیه احزاب بیگانه و هاستی نزاع آنعلیه حکومت پلیسی در آمریکا ادامه

 ایپرسش این است که چگونه چنین جنبش جهانی ها در فرانسه، بریتانیا، آملان و... است. اساساً ی نزاع آنادامه

های متفاوت را های نزاعاولویت و ایجاد کرده و یکدیگر را ترجمه کنیم بسازیم، چگونه این ارتباطات را

 ها را مطرح کند؟بفهمیم، تا یک جنبش افقی چندالیه ایجاد کنیم که متامی این پرسش

هراسی که در غرب ظاهر کنم این کار در مورد بحران سیاسی رضورت دارد؛ در مورد احزاب بیگانهفکر می

اند. یافته نیروی تحرککه در کل منطقه یه بلتنها در سورکه نه های جهادگراییمورد گروهد؛ همچنین در انشده

... گ غرب علیه بنیادگرایان اسالمی وها و جنهای قدیمی مانند برخورد متدناز گفت�ن برخی نیروی تحرک

یه و جهان عرب باشیم؛ و بایستی مورد مخالفت قرار گیرد. در عوض ما باید به دنبال اشرتاکات میان غرب، سور

 و جنبش ضدجنگ و جنبش ضدنژادپرستانه و... ایجاد کنیم. گریارتباطاتی میان جنبش کار 
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