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یاسین الحاج صالح، روشنفکری سوری است که به تازگی کتابی با عنوان »انقالب ناممکن: در فهم تراژدی 

شده  منتشر  این  از  پیش  که  است  عربی  نسخه ی  انگلیسی  ترجمه ی  کتاب  این  است.  کرده  منتشر  سوریه« 

بود. وی در سال ۱۹۸۰ و در ۱۹ سالگی، هنگامی که دانشجوی پزشکی دانشگاه حلب بود به دلیل عضویت 

در دفتر سیاسی حزب کمونیست، که ریاد الترک۱  موسس آن بود، بازداشت شد. صالح ۱۶ سال را در حصر 

معنای  به  که  »جایی  نوشت  آن  توصیف  در  بار  یک  او  بود.  پالمیرا  بدنام  زندان  در  سالش  یک  که  گذراند 

انسان را می خورد.« واقعی کلمه 

دست تقدیر دوباره زندگی صالح را دشوار کرد، هنگامی که بعد از شروع قیام در سوریه در سال ۲۰۱۱ 

همراه با همسرش، سمیرا خلیل۲،  که خود سابقه ی بازداشت سیاسی داشت، از دمشق به سمت دوما3  در 

رازن  فعاالن،  از  دیگر  برخی  همراه  خلیل   ،۲۰۱3 دسامبر  در  گریخت.  پایتخت  نزدیکی  به  و  غوطه4   شرق 

1( Riad al-Turk 
2( Samira Khalil
3( Douma  
4( Ghouta 
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اسالمِی  ارتش  کار  افراد  این  ربودن  که  می رود  گمان  شد.  ربوده  حمدا7،   ناظم  و  حمدا۶   وائل  زیتون5،  

مترصد  و  کرده  ترک  رقه،  خود،  موطن  قصد  به  را  آنجا  صالح  زمان  آن  در  باشد.  بوده  اسد  رژیم  مخالف 

فرصتی بود تا دوباره به همسرش بپیوندد، ]و این[ پیش از آن بود که مجبور به کوچ به ترکیه شود. امروز 

به  با  ماه آگوست هم زمان  میانه ی  دیوان در  استانبول زندگی می کند، می نویسد و چاپ می کند.  صالح در 

بازار آمدن کتابش مصاحبه ای با او کرده که در ادامه می خوانید.

بابت کتاب تازه تبریک می گویم. ممکن است به ما بگویید ایده های اصلی ای که می خواهید به خواننده 

چیست؟ کنید  منتقل 

ممنون. بخش اعظم کتاب در سوریه و بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱3 نوشته شده است. مقاله هایی که هر 

کدام به عربی نوشته شده اند و قرار هم نبود در یک کتاب منتشر شوند. وقتی در دمشق زندگی مخفیانه 

داشتم، این مقاالت را نوشتم تا به این شیوه در نبردمان مشارکت کنم. این ویژگی مشخصا در خصوص دو 

مقاله ای که در دوما و رقه نوشتم، صادق است، هنگامی که در تابستان ۲۰۱3 ]در این دو شهر[ نیز مخفی 

بودم. تالش کردم آنچه را که در حال رخ دادن بود، شرح دهم و مختصات هدفی، که به لحاظ اخالقی و 

سیاسی مترقی، و در مخالفت با رژیم اسد است را ترسیم کنم.

)نیروهای  شبیحه  در  تجسم یافته  نهیلیسم  رشد  خیزش،  اجتماعی  ساختار  تحلیل  با  کتاب،  این  امیدوارم 

لباس شخصی سوری( یا جهادی ها- که هر دو مثالی برای فاشیسم سوری اند- آرایش اجتماعی چهار سوریه  

در جنگ و چندپاره شدن کشور، دفاعی در برابر عاملیت معرفت شناسانه دیده شود، عاملیتی که غرب حتی 

طوالنی ترین  و  آخرین  است.  آن  منکر  می شود(  انکار  نیز  خود  نوبه ی  به  )که  ما  سیاسی  عاملیت  از  بیش 

رژیم  ساختار  از  عمیق  تحلیلی  تا  است  تالشی  شده  نوشته  استانبول  در  که  مدرن،  سلطان  درباره ی  مقاله، 

اسد و نقش فرقه گرایی در شکل گیری آن را نشان دهد.

خیزش سوریه کجا به راه اشتباه رفت؟ در کدام نقطه اتفاقی رخ داد که موجب نگرانی شما شد؟

خیزش یک فرد یا یک حزب نیست. تالشی جمعی برای تصاحب سیاست است. می خواهد مالکیت سوریه 

5( Razan Zeitouneh 
6( Wael Hamadeh 
7( Nazem Hamadeh 
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بدل  بیگانه  به  را  مردم  کشور،  نامیدن  اسد"  "سوریه ی  با  که  خانواده ای  بگیرد،  پس  اسد  خانواده ی  از  را 

و  عمومی  مسائل  درباره ی  چون صحبت  حقوقی  برای  [اجتماعی]  خیزش  که  است  شرایط  این  در  می کند. 

ابتدا  همان  از  سوری ها  آزادی،  برای  عظیم۸   تالش  این  مسیر  می کند.  تالش  عمومی  مکان های  در  تجمع 

از  و  امنیتی  گسترده ی  دستگاه  ارتش،  از  شد،  متوسل  جنگ  به  اسد  بشار  شدند.  مواجه  خشن  نیروهای  با 

گروه های فشار )شبیحه( علیه مردم خودش استفاده کرد تا مقاومت آنان در برابر رژیم را بشکند.

انحصار  سیاست،  کردن  خود  آن  از  برای  تا  شد  خیزش  شدن  مسلحانه  به  منجر  که  است  چیزی  این 

فرقه گرایانه و وحشی خونتای حاکم را در استفاده از ابزار خشونت بشکند. با این حال، این واکنِش موجه، 

دینامیسمی غیرقابل کنترل از افراطی سازی، اسالمی سازی و فرقه سازی پدید آورد که موجب شکست ساختار 

مداخله  بین المللی  و  داخلی  امور  در  که  شد  دنیا  تمام  در  سرگردان  جهادی های  هجوم  و  منازعه  ملی 

می کردند.

فراموش نکنیم که سوریه کشوری در خاورمیانه است، که تحت سیستمی خشن از نظم جهانِی شکل گرفته 

امروز روسیه  و  پشتیبانی قدرت های غربی  و  افراد تحت سلطه  بردگی سیاسی  و  اسرائیل  پایه ی سروری  بر 

از سوری ها  نیستیم. دو نسل  باید قوی  آنقدر که  این جنگل  اشتباه ما سوری ها آن است که در  قرار دارد. 

مانند  حاکم،  نخبگان  که  جایی  کرده اند،  پرداخت  را  منطقه  این  در  سیاسی  زیست  از  محرومیت  هزینه ی 

بهره می برند. بین المللی  قوانین  ]اجرای[  از  معافیت  از  اسرائیلی شان،  استاد 

از  پیش  ماه  پنج  ربوده شد.  دوما  در  اسالمی  ارتش  توسط  ۲۰۱۳ همسر شما، سمیرا ظاهرا  در دسامبر 

آنکه برادرتان فراس9  توسط دولت اسالمی در رقه ربوده شود. از سرنوشت آنها اطالعی دارید؟

همان  در  تقریبا  اسالمی،  دولت  همان  یا  داعش،  اول  پست.  جنایتکاران  سال  بود،  چرکی  و  پست  سال 

دینامیسم  بعد  به  زمان  آن  از  آمد.  پدید  می جنگید،  قصیر۱۰   در  سوری  شورشیان  علیه  حزب الله  که  زمانی 

فاز دوم کشمکش سوریه شدیم که  وارد  ما  و  برگشت ناپذیر شد  اسالمی سازی  نظامی سازی و  افراطی سازی، 

جنگ شیعه و سنی بود. در اوائل جوالی، عبدالفتاح سیسی در مصر کودتا کرد، او بر شانه ی مردمان صادقی 

که به قوانین اخوان المسلمین اعتراض داشتند ایستاد و باال رفت، شانه هایی که خیلی زود پسشان زد. پس 

8( Herculean effort 
9( Feras 
10( Al-Qusayr 
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از آن بود که در ۲۱ آگوست حمله ی شیمیایی شنیعی در شرق غوطه صورت گرفت که منجر به کشته شدن 

توافق شیمیایی  اسرائیل  پیشنهاد  اساس  بر  آمریکایی ها  و  که روس ها  بود  این حمله  از  نفر شد. پس   ۱4۶۶

شنیع تری کردند.** امری که موجب حفظ رژیم جنایتکار و رشد سریع جهادی های نهیلیست سلفی در همه 

جای کشور شد.

دولت اسالمی که برادرم و دوستانش را ربود و جیش االسالم که همسرم و دوستانش را ربود از این تغییرات 

تغییرات  همان  اثر  در  ما  هم زمان  و  شد،  شخصیتشان  جنایتکارانه ی  بعد  تقویت  موجب  که  بردند،  بهره 

ضعیف شدیم. ربودن سمیرا و فراس، و »ناپدیدی«شان از آن زمان، برای من به سه شاخص غیرانسانی گره 

عزیزان  آزادی  الیگارشیک جهان.  نظام  و  اسالم گرا،  نهیلیست  سازمان های  اسد،  رژیم  فاشیسم  است:  خورده 

من و آینده ی جهان به هم گره خورده است. ما باید هیوالی دولت، دین و جهان را رام یا انسانی کنیم اگر 

که آرزوی آینده ای کمتر خشن داریم.

یک  دنبال  که  شما  مثل  سوری هایی  برای  این  ماند.  خواهد  پابرجا  اسد  رژیم  که  است  مشخص  امروز 

سوریه ی دموکراتیک بوده اند چه معنی دارد؟

نفر کشته هیچ  نیم میلیون  یعنی  داشته ایم.  آزادی  برای  که  مبارزاتی  و  فقدان ها  رنج ها،  تمام  انکار  یعنی 

نیز  زنده اند  آنهایی که هنوز  نخواهد شد، در حالی که جان  تغییر سیاسی  آنها موجب  است و کشته شدن 

قوانین  حافظان  را  خود  که  کسانی  جانب  از  حتی  بی آنکه  شوند،  کشته  است  ممکن  آنها  نیست.  امان  در 

بی معنی  نیز  ما  زندگی  است،  بی معنی  ما  مرگ  وقتی  طبعن  بگیرد.  صورت  اعتراضی  می دانند  بین المللی 

برای  و  زندگی  برای  معنی  کسب  منظور  به  باید،  ما  که  است  معنی  این  به  من  برای  این  و  بود.  خواهد 

شرایط  در  بودن  انقالبی  معنای ضروری  این  و  باشیم.  داشته  عاملیت  جهانی  تغییرات  در  فداکاری هایمان، 

است. کنونی 

آن فرصتی که قرار بود منجر به سوریه ای دموکراتیک شود برای همیشه از بین رفته است. دموکراسی در 

توصیف ناپذیر  جنایتکارانی  دستان  در  جهان  آینده ی  بحران.  این  قربانی  سوریه  و  است  بحرانی  دنیا  تمام 

چون اسد، که ما را در شرایط ظاهرا باثباِت بدون تغییر و غیرقابل تغییر زندانی می کند، جای امنی نیست. 

سوریه  دنیا  کل  آنها  رهبری  تحت  اما  ماند،  خواهد  باقی  امن  برایشان  سوریه  شرایط  که  می کنند  فکر  آنها 

می شود. آنها نسخه های دیگر اسد هستند. دنیا باید تغییر کند، و این تغییر به دلیل محافظت از میلیاردها 
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است. انسان 

یک بار به من گفتی که رهایی و خاورمیانه مانند سالمتی و بیماری با هم ناسازگارند. همچنان همانطور 

می کنی؟ فکر 

خشونت  انحصار  آن  محلی  مشخصه ی  که  است  سیستمی  منظور  نیست.  خاورمیانه  جغرافیای  منظور 

عربی  رژیم های  خشونت  انحصار  الزم االجرا،  بین المللی  قوانین  از  معافیت  اسرائیل،  توسط  درون دولتی 

انکار حقوق سیاسی مردمانشان است. داخل مرزهایشان و 

خاورمیانه سرزمین »سیاست کُشی« است، که من آن را از عنوان کتابی از جامعه شناس فقید اسرائیلی براچ 

مثالش هم  بهترین  و  کند  ترسیم  را  تا وضعیت فلسطینی ها  ابداع کرد  را  واژه  این  او  کیمرلینگ۱۱  گرفته ام. 

اگر  بود. تقدیر فلسطینی ها مظهر تقدیر مردمان خاورمیانه است.  اسرائیل آریل شارون  تبه کار  نخست وزیر 

در برابر سیستم سیاست کُشی مقاومت کنند، با کشتاری واقعی روبرو می شوند، همانطور که در سوریه رخ 

داد. و این همان شیوه ای است که من مورد استثنایی دموکراسی منفی عرب ها یا مسلمانان را با آن توضیح 

می دهم. ما نابود خواهیم شد مگر آنکه در برابر سیستم برده داری جنایتکاری که کلیدهایش در واشنگتن، 

مسکو و تل آویو است متحد شویم.

زندگی در تبعید و در ترکیه برای تو که همیشه دنبال تغییر بنیادین در سوریه بوده ای چه معنی دارد؟

این ادامه ی زندگی من در سوریه ی تحت رژیم اسد است. آنجا هم در تبعید بودم؛ هنوز گذرنامه ندارم. 

هرچند که فکر می کنم دانش و تجربه ی بیشتری درباره ی دولت ها در حالت کلی دارم. آنها در ذات خود 

است که  برای همین  و  نیستند.  بر سوریه حکومت می کنند،  که  آدمکشی  آن خانواده ی  از  متفاوت  چندان 

قیام کرده  برابر رژیم  این در  از  افرادی که پیش  تا  این خانواده احساس می کنند  به  قرابت بیشتری نسبت 

بودند. هم زمان من جزیی از شبکه ی آزادی از تمام دنیا هستم که برای عدالت و آزادی می جنگند. حمایت 

زیادی از آنها می گیرم.

جنازه ی  آب  کنی،  صبر  کافی  اندازه ی  به  رودخانه ای  کنار  اگر  می گوید  که  است  چینی  ضرب المثلی 

11( Baruch Kimmerling 
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دشمنان را با خود می برد. چنین امکانی برای سوریه وجود دارد؟

ابزار کارم را در جهتی تغییر می دهم که امیدم را زنده  هرگز امیدم را از دست نمی دهم. کار می کنم و 

نگه دارم. من از فرهنگی آمده ام که برای صبر ارزش زیادی قائل است. تجربه ی شخصی من در چارچوب دو 

نسل و از خالل دو مبارزه ی عمده در سوریه به من یاد داده که بر روی تغییرات بلندمدت سرمایه گذاری 

تا  می کنند  را  تالششان  تمام  آنها  می شود.  کنترل  ندانم کار  دشمنانی  توسط  امروز  تاریخ  رودخانه ی  کنم. 

جلوی تغییرات و مالکیت ما بر تغییرات و تاریخمان را بگیرند. اما با این کار تنها رودخانه های ما را شبیه 

هم می کنند، رودخانه هایی که از جنازه های آنها پر شده و به زودی رودخانه ی بزرگی خواهد ساخت. من 

سرشار از امیدم.
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پی نوشت ها:

است.   )Political entity destruction( سیاسی  وجود  تخریب  معنای  به   )politicide( *سیاست کُشی 

در  آپارتاید  سیستم  تخریب  همانند  مستقل  سیاسی  اجتماعی  وجود  هر  نابودی  جهت  در  نظامند  تالشی 

کتابش »سیاست کُشی: جنگ شارون  در  را  واژه  این  کیمرلینگ  براچ  اسرائیلی  آفریقای جنوبی. جامعه شناس 

مقاالت  بسیاری  و   )Politicide: Ariel Sharon's Wars Against the Palestinians( فلسطینی ها«  علیه 

جهت  نظامند  اما  تدریجی  تالشی  یعنی  فلسطین  مردم  »سیاست کُشی  او  تعریف  طبق  برد.  کار  به  دیگر 

با  نابودی هر وجود اجتماعی سیاسی مستقل«. چیزی که وی معتقد بود وضعیت جاری مواجهه ی اسرائیل 

قوانین  تحت  می بایست  غیرمستقیم  و  مستقیم  که  )شارون  شارون.  آریل  مثالش  بهترین  و  فلسطینی هاست 

اسرائیل رسید. واقعه ای که در  به ریاست جمهوری  به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه می شد  بین المللی 

واکنش، انتفاضه ی دوم را بین سال های ۲۰۰۰ تا حدودا اواخر ۲۰۰5 رقم زد.(

از  پس  آمریکا،  در  استاینیتز۱۲،   یووال  اسرائیل،  سابق  سفیر  از  نقل  به  تایمز  نیویورک  گزارش  طبق   **

حمله ی شیمیایی اسد، اوباما طبق قولی که درباره ی خط قرمز استفاده از سالح شیمیایی داده بود باید به 

سوریه حمله می کرد. حال آن که اسرائیل فکر می کرد نه اوباما حمله خواهد کرد و نه حمله اتفاق درستی 

روسیه  و  آمریکا  توافق  پیشنهاد  استاینیتز  یووال  که  بود  رو  این  از  بود.  سوال  زیر  هم  اوباما  اعتبار  است. 

مبنی بر خلع سالح های شیمیایی سوریه را داد که به قول او یک بازی همه طرف برنده بود.

بخوانید:  را  اینجا  بیشتر  اطالعات  برای 

دیوان منبع: 

12( Yuval Steinitz 

https://www.nytimes.com/2015/06/16/world/middleeast/israeli-helped-inspire-us-russia-weapons-deal-with-assad-memoir-says.html
http://carnegie-mec.org/diwan/72850?lang=en
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