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یتیابی در سوریه: مأموریتی ناممکن و ضروری جه

*رمزی بارود

 ترجمه: عسل اخوان

 من این هفته یک دوست فیسبوکی دیگر را از لیست دوستانم حذف کردم. ممکن است امری نتتاچیز و مبتتتذل
گنوگونه نیست. دلیل این کار من، سوریه بود. سوریه نیتتز هماننتتد مصتتر، بستتیاری از  به نظر آید، اما برای من ای
گی بروگردانند، مردمی که تا آن موقع، مورد احتتترام و گههای اجتماعی را واداشت [برانگیخت] تا از مردم رو  رسان

تحسین بودند. 

گیهای سوریه نهفته است، با گههای اجتماعی نیست. مشکل ت در مرکز اصلی دروگیر  اما این امری وابسته به رسان
گیکه گهوگرایانه و ایدئولوژیک، و خواه فرهنگی یا روشتتنفکری. درحتتال گگیشان، خواه سیاسی، فرق گهی انواع پدیدار  هم
گپها (البته نه چپ رسمی)، بستتیاری از متترد ِم دارای عقایتتد مشتتابه را بتته دور هتتم جمتتع  فلسطین در میان چ

گههای کوچک فرو پاشانده است.  هّر رُخردتر و به ذ رُخرد کرد و سوریه آن را  گیکرد، مصر آن اتحاد را  م

گیهایی گگیرسید که خیلی نگتتران فلستتطین  آنهایی که برای قربانیان جنگ اسرائیل در غزه وگریه کردند، به نظر نم
گهی دمشق، از وگرسنگی در حال متترگ بودنتتد. برختتی مستتتقیمأیارموکباشند که در کمپ پناهندوگی    در حوم

گیکه دیگتتران گرحتتال گیکردنتتد، د گهای که موجب کشتن صدها نفر شد سرزنش م گهخاطر محاصر  دولت سوریه را ب
گشتتتر گهها با سرزنش کردن ساکنان کمپ حتتتی -قتتدری- پی گیکردند. بعضی از نویسند  شورشیان را سرزنش م
گیشتتدند و لزم بتتود کتته بتترای نشتتان دادن گکجرم بدبختی خودشتتان تلقتتی م  رفتند. پناهندوگان به نوعی شری

گششان به اپوزیسیون سوریه به طور جمعی تنبیه شوند.  وگرای

گن است که هیچ منطقتتییارموکتنها خط منطقی که در روایت    و به طور کلی در ماجرای سوریه وجود دارد ای
گی گیها محدودیت دارد. وضع اسفناک پناهندوگان فلستتطین  وجود ندارد. روشن شده است که همبستگی با فلسطین

گیشود که نیروهای وفادار به    به سوی اردووگاه آنان تیرانتتدازی کننتتد، وبشار اسدتنها زمانی به بحث وگذاشته م
بمباران و وگرسنگی ایجاد کنند. 

گیوگیرنتتد، بتته نتتدر ت از  همچنین روشن شده است که برخی از کسانی که ژست فعالن حقوق بشر را به خود م
گهای هستند که چنتتان ستتفت و گموگرایان گتتاثیر ایدئولوژی جز گیکنند، بلکه بیشتر تح گتهای اخلقی پیروی م  اولوی

گیوگذارد.  گی جدی حقایق باقی نم گل منطق ِی برآمده از بررس گل سخت است و که هیچ جایی برای یک استد
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گهاند که  گیدانند، تصمیم وگرفت گیخواه م   را تا سطح آخریتتن ختتط دفتتاعیبشار اسدبعضی از کسانی که خود را ترق
  لیتتبی نیتتز انجتتام دادنتتد. ختتطمعمتر قتتذافیعلیه امپریالیسم آمریکا ارتقاء دهند. آنها همین کار را در متتورد 

گیهتتای کتتامل گیوگیرد، بلکه برآمده از یک رشته بازنمای  استدللی آنها از فهم جدی میر ِا ث این دو مرد نشأ ت نم
 متفاوتی است که در تفکر خود غرب در مورد لیبی و سوریه رایج است. این درست استتت کتته ستتوریه بتترای

گبالمقاومتش در برابر اسرائیل، از    حمایت کرده است. درست است. همچنین ایتن نیتز درستتحماس و حز
گه زانو درآوردن هر وگونه مقاومتی علیه هژمونی استترائیل، گهکار ایال ت متحده، برای ب  است که پیشروان نومحافظ
گهاند. امتا در مستیر ترستیم کتردن ایتن گلهای سال است که برای دخالت و تغییر دولت دمشق نقشه کشید  سا
گههای گتهای هولناک جنگتتی، محاصتتر گهی آنچه دولت سوریه انجام داده است  جنای  –حقایق و دیگر حقایق، هم
گیوگیرند، گن حقایق اخیر مورد بحث قرار نم گه نحوی فراموش شده است. ای  دائمی، نقض بدون مانع حقوق بشر- ب

گنها هروگز اتفاق نیفتاده است.  گهای، ای گیشوند. در حقیقت، برای عد یا حتی به رسمیت شناخته نم

گتهتتایی کتته نیروهتتای اپوزیستتون و گمها و جنای  طرف دیگر هم به همین شکل قابل سرزنش و مقصر است. جر
گهای در اخبار، حجم عظیمتتی از گهاند فجیع و وحشیانه است. جستجوی ساد گههای وابسته به القاعده انجام داد  وگرو
گهها یتتا افتترادی کتته متعلتتق بتته فرقتته یتتا متتذهب گیدهد، قتل عام کل روستاها، و کل خانواد  جنایا ت را نشان م

گیشده است. م].  گهاند [که ناجور تلقی م «دیگری» بود
 

گیوگیرنتتد.بشار اسدجماعت روشنفکری که مخالف  گهی این موضوعا ت تحت تأثیر قتترار نم   هستند نیز توسط هم
گیافتتتد، انگشتتت اتهتتام را روی    یتتا اوبتتاش اواستتدآنها معمول برای هر جنایتی که در هر جای سوریه اتفاق م

گیآید که قربانیان متعهد به  گیوگذارند. و وقتی اخباری در م گههایی برای پیچانتتدن داستتتاناسدم گنها را گهاند، آ   بود
گیکنند تا تقصیر و سرزنش را در هر صور ت به وگردن نیروهای    بیندازند. اما وقتی که مسئولیت شبهاسدپیدا م

گیوگردانند و بته قتتل عتام گیشود، آنها به راحتی موضوع را برم  نظامیان اپوزیسیون یا یک باند بیشتر مشخص م
گیکنند.  در جای دیگری، که واقعی یا ساختگی است، منتقل م

 
گمهای ختتوب» وجتتود ندارنتتد، وقتتتی کتته گیتوان راه و جهت خود را در سوریه پیدا کرد، وقتی که «آد  چگونه م
گهوگرا، دیگر قابتتل تصتتور گردموکراتیک، و قبیل  بازوگشت به وضعیت موجود قبلی، با دولتی ذاتأ فاسد، سرکوبگر، غی

گهی دیگتتری پتادزهریدولت اسلم ِی عراق و شام، نه النصرنیست؟ و جایی که نه  گردهند  ، و نه هیچ جناح هشدا
گیکنند. گتآمیز از اسلم عرضه م گیدهند؟ و بدتر اینکه، تفسیری کهنه و اساس ًا خشون  به مشکل ت سوریه ارائه نم

 
گمبنتد یتا گیتوان راه و جهت خود را در سوریه پیدا کترد، وقتتی هتر دو روایتت موجتود، بتا حقتایق نی  چگونه م
گنها وابسته به حذف و برکنتارکردن دیگتری استت؟ گهاند، و هرکدام از وگفتما گغهای آشکار کامل غربال شد  درو
گیشود که بسیاری از روشنفکرانی که در لبتتاس گیتوان راه خود را در این منطقه پیدا کرد وقتی معلوم م  چگونه م

گنباوری هستند؟  گهبین و فاقد هروگونه انسا گگهایی کوت گیشوند، ایدئولو هّد ِل «فعالین حقوق بشر» اظاهر م مب
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گیست تا هتزارانبشار اسد گهاند کاف گهوگوارا هم نیست. جنایاتی که نیروهای او انجام داد   خدا نیست. او همچنین چ

گیبخش نیستند. تعتتداد انتتدکی  نفر از کسانی که پشتیبان او هستند را به حبس ابد فرستاد. مخالفان او نیز آزاد
گنهتتا گتهتتایی کتته آ گنها واجد این پتانسیل هستند که پیشگام دموکراسی و عدالت تلقی وگردند. جنای  در میان آ

 شرمناک و وحشتناک است.  انجام دادند

گگهای از کلمتتا ت  روایت سوریه خیلی پیچیده است، چرا که یک «راه حل عادلنه» ربطتتی بتته چینتتش هوشتتمندان
گ تهای غربتتی، گههای دیگری همه در این روایت دروگیر هستند؛ شامل قتتدر گحهای سوریه، وگرو  ندارد. جدا از جنا
گنهتتای گسهای امینتتتی و اطلعتتاتی و لژیو گههای مختلتتف ستتروی گتهای عرب، اسرائیل، روسیه، ایران، دستتت  دول
گهای توستط دروغ هتدایت گنهتای رستان گههای کاری این نیروهتا معمتول بتدخواهانه استت. کمپی  خارجی. برنام

گهی شیمیایی  گه داستان حمل گهویژ گیشوند. ب گتانگیز بود. نزدیک در سال وگذشته  )Ghouta(قوتا م  بسیار زننده و رق
 ستتیموربود که به این بهانه و با تشویق کشورهای عربی، ایال ت متحده جنگی را آغتتاز کنتتد. تحقیقتتا ت اخیتت ِر 

گهنگاری هرش گیدهد که همه چیز ممکن است سناریویی با مشارکت ترکیهپولیتزر، برنده جایزه روزنام  ، نشان م
گیدانستند اما با وجود ایتتن گیها این را م گیکند که آمریکای  بوده باشد، تا دولت سوریه را متهم کند. او استدلل م

.هنوز آماده بودند که جنگ را آغاز کنند

گیوگناه نیست؛النصراوگر وگروه  گه است، ارتش سوریه نیز ب گیوگناهان سوری بود  ، در واقع عامل کشتار صدها نفر از ب
گهای بتته تخریتتب و انهتتدام گبهای بشک گه است. بم  دقیقأ برعکس، چرا که ارتش نیز هزاران نفر از مردم را کشت
گههای متنتتوع گر بردنتتد، بتته شتتیو گهد گههای شیمیایی جان سالم ب گیدهند. آنهایی که از حمل  مناطق مسکونی ادامه م

دیگری کشته شدند. 

گهی سوریه، بتته صتتلیب کشتتیده گیدهد. در واقع، هم  الگوهای جدید کشتار، خبر از به صلیب کشیدن قربانیان م
گیها و گ تهایشتتان، همتته در ریختتتن ختتون ستتور گهی تفاو  شده است. در واقع، احزاب مختلف سوریه جتتدا از هم

گیافتد. وقتی بیتتش از  گیها متحد هستند، به خاک و خون کشیدنی که به طور روزانه اتفاق م   هتتزار1۵۰فلسطین
گهاند، و دو و نیتتم گهاند، و شش و نیم میلیتتون در داختتل ستتوریه آواره شتتد گه شد گی، شامل ده هزار بچه کشت  سور
گیوگناه نیست. آن دسته از روشتتنفکرنماها کتته تعتتداد گچکس ب گهاند، هی  میلیون نفر نیز از مرزهای کشور فرار کرد
گیوگیرند، باید با این حقیقت بیدار شتتوند گه م گههای طرف دیگر را نادید گیشمارند و کشت گههای یک طرف را م  کشت

که تنها یک مجموعه از قربانیان وجود دارد: مردم سوریه. 
 

 برای این نقل قولش معروف است: دزموند توتواسقف 

گهاید.« گیطرف هستید، طرف سرکوب کنندوگان را وگرفت گیعدالتی ب » اوگر در شرایط ب

گهانتتد، حتتال ایتتن را در متتورد ستتوریه  کسانی که این نقل قول را در مورد فلسطین بسیار مورد استفاده قرار داد
گههایشان منطبق نیست، وقتی فضا تنهتتا بتترای یتتک روایتتت نتتاب و گیوگیرند، چرا که خیلی خوب با اید  نادیده م
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گهاند، که به تجلیتتل از گهی حقایق به دقت در مسیری انتخاب و روی هم چیده شد گهانگارانه مساعد است. هم  ساد
گنها، داستان متقاعد کننده روشن است، و آنهتتایی  یک حزب و اهریمن جلوه دادن دیگری بیانجامد. در دنیای آ

گبدار  گبال و طرفدار اسدکه با هر بخشی از آن موافق نباشند یا باید جهادوگرا باشند، یا صهیونیست؛ یا جان  حز
گههای امنیتی-اطلعاتی.  باشند، یا با در خدمت یکی از دستگا

 
گت را پیدا کرد؟ پاسخ چنین است: باید طتترف قربتتانی گیتوان در متن یک داستان ناممکن راه و جه  اما چگونه م
گیکند که حقیقتتت  ایستاد، بدون توجه به رنگ او، یا فرقه یا مذهبش. باید متعهد به حقیقت باقی ماند، فرقی نم
گماندیشتتی و گضها را رها کرد، خود را از ایدئولوژی رها کتترد، جز گشفر گهی پی  چقدر فرار و وگریزپا باشد. باید هم
 تعصب را برای همیشه کنار وگذاشت، و با میزان بالیی از انسانیت و فروتنی به سوریه نزدیتتک شتتد. متتا بایتتد
گهختتاطر متتردم گههای این جنگ وحشتناک را بیابیم، اما ما همچنین نیاز داریم که این جنتتگ تمتتام شتتود، ب  ریش
گههای خونین سیاستتی غتترب، روستتیه، استترائیل، ایتتران و گهای برای توطئ  سوریه. دروگیری در سوریه نباید صحن

گهی  گهی قبیل   و دوستانش نیست، یا فضایی برای یک آزمتتایشاسدکشورهای عربی باشد. سوریه، میرا ث خداداد
گپهتتای فضتتای مجتتازی گهی افغانستان یا سومالی، و یا رزمگاه خیال ِی دیگتتری بتترای چ  افراطی دیگر، مانند نمون
گسبتتوکی بتتا مشتتتی گمآنهایی که ادعایشان در متتورد سوسیالیستم یتتک عکتتس مناستتبت ِی پروفایتتل فی  نیست، ه

گهداری است.  گندهنده در مورد شکست دادن سرمای گهخورده، یا یک نقل قول تکا وگر

گبوگران هستید.  گیوگیرید یا با سرکو سوریه متعلق به مردمش است. شما یا سمت آنها را م

 * * *
 

گهیرمتتزی بتتارود*  گهای و همچنیتتن ویراستتتار نشتتری گنالمللتتی استتت. او مشتتاور رستتان گهنگتتاری بی ، روزنام
PalestineChronicle :داستتان است. عنوان آخریتن کتتاب او چنیتن استت: «پتدرم یتک مبتارز آزادی بتود 

گهی غزه ». بازوگونشد
 

گهی زیر:  گیست از مقال گها متن فوق ترجم
Navigating Syria: The Impossible, Indispensable Mission 

By Ramzy Baroud, May 08, 2014  
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