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  انتخابات دموکراتيک در سوريه
  

ری خليج در معرفی رژيم سوريه به عنوان نظام ديکتاتوری پافشاری در حالی که دولت ھای عضو ناتو و شورای ھمکا

 جون آغاز خواھد شد، ٣انتخابات رياست جمھوری در سوريه . می کنند، سوريه به روند اصالحات خود ادامه می دھد

ار گرفته دمشق تمام تالش خود را به ک. جريان ويرانگر جنگ ھمچنان در بخشی از سرزمين سوريه ادامه دارد اگر چه 

است تا انتخابات به شکل کامالً دموکراتيک و بی ھيچ نقطۀ ضعفی برگزار شود، از سوی ديگر متجاوزان دستور 

 نيز برای  صادر کرده اند که رسانه ھا تا حداکثر ممکن گزارشاتشان را محدود کنند و عالوه بر اين جھاد طلبان را

  .مخدوش ساختن آن بسيج کرده است

                                ٢٠١٤ اپريل ٢٥|)سوريه(دمشق|شبکۀ ولتر                   

  

  
کرده است، نمايندۀ کمونيست حلب، ماھر حاجر نامزدی خود را در حالی که بشار اسد ھنوز نامزدی خود را برای دور جديد انتخابات رياست جمھوری اعالم ن

  .برای مقام رياست جمھوری سوريه اعالم کرد

تصويب موازين نوين انتخاباتی توسط شورای خلق جمھوری عربی سوريه قدرت ھای ناتو و شورای ھمکاری خليج را 

  .قوياً تحريک کرد و واکنش ھای ھيستريکی از خودنشان دادند
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 مارچ، اخضر ابراھيمی برداشت خود را از ١٤ه تصويب رسيدن موازين نوين انتخاباتی در سوريه، روز پيش از ب

ترديدھای « :  ھمگانی سازمان ملل متحد اعالم کرد، و در پايان سخنرانی اش گفت جاسۀ در ٢و ي ژنمذاکراتشکست 

 به مشکالت گر برای چنين مقامی بتواند سال دي٧بسياری دارم که انتخابات رياست جمھوری و گزينش بشار اسد طی 

تحمل ناپذير مردم سوريه پايان دھد و از ويرانی باز ھم بيشتر کشور جلوگيری نمايد و در عين حال موجبات اعتماد 

  ).١(سازی متقابل را در منطقه فراھم سازد 

مون و نبيل العربی چنين تحليلی  - بايد بپرسيم که چه عاملی سبب شد که اخضر ابراھيمی به عنوان نمايندۀ ويژۀ بان کی

دست آمده می داند، در حالی که ه را عرضه کند ؟ از يک سو انتخاب بشار اسد را به عنوان رئيس جمھور حتمی و ب

بشار اسد ھنوز نامزدی خود را برای انتخابات رياست جمھوری اعالم نکرده است، و از سوی ديگر به چه مناسبتی بايد 

  وری را تعيين کنندۀ سرنوشت جنگ بدانيم ؟انتخابات رياست جمھ

علت اين است که برای اخضر ابراھيمی، و برای آنھائی که نمايندگی شان را به عھده دارد، تنھا موضوع مھم پيروزی 

 کشور ١١ در لندن توسط اپريل ٣اين موضع گيری در گردھمآئی . ناتو و شورای ھمکاری خليج فارس در سوريه است

بيانيۀ نھائی آنھا .  روشن شده استرا تشکيل می دادند، کامالً » دوستان سوريه «در آغاز کشوری که ٧٠باقی مانده از 

تداوم «تمرکز دارد و مدعی می شوند که ھدف از آن » ھجونامۀ دموکراسی«روی افشای انتخابات به عنوان 

  ).٢(است » ديکتاتوری

ھجو « مطابق بر قوانين کشورھای بزرگ اروپائی تنظيم شده ولی بايد بپرسيم که بر چه اساسی موازين انتخاباتی که

  تلقی شده است ؟» نامۀ دموکراسی

در اين مورد، سخنگوی وزارت امور خارجه جين .  نيستمذاکرهاز ديدگاه اياالت متحده، موضوع حتی شايستۀ بحث و 

 خواھد بود که دريابيم که پسرش بشار  اعالم کرد که تنھا با نگاه کردن به تاريخ حافظ اسد کافیاپريل ٢١پساکی روز 

عالوه بر اين که واشينگتن چنين انتقادی را به بنيانگذار سوريۀ مدرن، وقتی که ). ٣(نيز نسبتی با انتخابات آزاد ندارد 

از آزاد سازی کويت پشتيبانی می کرد، وارد نمی دانست، بايد بپرسيم که از کی عمل فردی را بر اساس رفتار و منش 

  و می سنجند ؟پدر ا

توافق بر اين است که رسانه ھايشان در سطح حداقل انتخابات سوريه را پوشش دھند و حتی » دوستان سوريه«از سوی 

  . نديده بگيرند، و از ھم اکنون اسالمگرايان جھاد طلب را برای مخدوش ساختن آن آماده کرده اندآن را کامالً 

 در مناطقی که تحت کنترل رژيم می باشد ناممکن است، زيرا ميليون در شرايط جنگی، تنھا» «دوستان سوريه«برای 

» ھا نفر از ساکنان سوريه که آواره شده اند و در اردوگاه ھای پناھندگی به سر می برند از حق رأی محروم می مانند

 را تبريک در اين صورت پس چرا انتخابات رياست جمھوری افغانستان. برگزاری انتخابات معتبر ناممکن است) ٤(

و انتخابات اوکرائين را از پيش و برای آينده معتبر )  درصد شھروندان آن در خارج به سر می بردند٤٠که (گفتند 

  دانسته اند ؟

 ميليون نفر در کريمه زندگی می کنند که در ٢ ميليون اوکرائينی، ٤٥، از »دوستان سوريه«به گفتۀ دولت ھای عضو 

که به شکل سرخود اعالم استقالل » جمھوری خلق دونتسک« ميليون نفر ديگر در ٢است و » اشغال نظامی روسيه«

در واقع تنھا اختالفی که بين وضعيت اوکرائين و سوريه وجود دارد، اين است . کرده انتخابات را بايکوت خواھد کرد

 دمشق مورد حملۀ ناتو قرار ف سرکار آمد توسط ناتو انتخاب شده بود ولیديد اوکرائين که با کودتا در کی يکه قدرت ج

  .گرفته است

شھرداری :  برگزار کرد ٢٠١٣ و ٢٠١٢را طی سالھای » پلوراليست«در واقع، دولت اسد پيش از اين چندين انتخابات 

دو انتخابات اوليه به شکل مناسب و رضايت بخشی برگزار . ھا، ھمه پرسی در مورد قانون اساسی نوين، و قانونگذاری
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از يک سو به اين علت که مديريت جمعيت آواره در کشور به مشکل : با مشکالتی چند برخورد کرد شد، ولی سومی 

برخورد کرد و از سوی ديگر احزاب مخالف ھيچ تجربه ای در اين زمينه نداشتند و به ضرورت اتحاد برای گزينش 

  .خود پی نبردند

اگر اھالی . ناھنده و آواره انتخابات را ناممکن می پنداردبازگرديم که با وجود اين ھمه پ» دوستان سوريه«به انتقادات 

آوارۀ سوريه در داخل کشور بسيار ھستند، جالب است بدانيم که تعداد سوری ھائی که از جنگ به کشورھای خارجی 

ه است سازمان ملل متحد اطمينان داد. فرار کرده اند نيز بسيار است و می توانند در سفارتخانه ھای سوريه رأی بدھند

ولی وقتی به .  ميليون جمعيت سوريه، سه ميليون و دويست ھزار نفر در اردن، لبنان و ترکيه پراکنده ھستند٢٢که از 

:  پناھنده نيستند واقعاً » پناھندگان«لبنان می رويم می بينيم که به اين ارقام چندان اطمينانی نيست، زيرا اکثر به اصطالح 

بدون جواز کار، قانون مانع انتقال خانواده ھای .  مھاجر در لبنان وجود داشت کارگر سوری٥٦٠٠٠٠پيش از جنگ 

 ٣٠٠عالوه بر اين ھر فرد بالغ . امروز تجمع خانواده با دور زدن قانون زير پوشش پناھنده انجام می گيرد. آنھا می شد

روری ھستند، کار می کنند، البته در از آنجائی که افراد با غ. ر در ماه دريافت می کند، به عالوۀ بنيادھای خيريهالد

ر حقوق ماھيانۀ ال د٣٠٠در لبنان (بازار سياه کار، يعنی وضعيتی که سطح زندگی مناسبی را برای آنھا فراھم می سازد 

 بی آن که از سوری ھائی بگوئيم که با پشتيبانی دولتشان، ھر ماه برای دريافت کمک ھای مالی  ).يک آموزگار است

» پناھندگان«آمار دقيقی وجود ندارد تا نشان دھد که اين . بور می کنند و دوباره به کشور باز می گردندشان از مرز ع

در گذشته در مورد که به ھمان شکلی . چه کسانی ھستند زيرا جريان سعد حريری آينده از اين کار جلوگيری کرده است

 سنی مذھب بودند به شکلی که بتواند تعادل الباً ساب می کرد که غحفلسطينی ھا وجود داشت، روی تراکم سوری ھا 

  .جمعيتی لبنان را به نفع اجتماع سنی ھا حفظ کند

دسته » اردوگاه پناھندگان«در ترکيه، وضعيت به شکل مسخره ای درآمده، زيرا اردوگاه ھای نظامی القاعده به عنوان 

  .بندی شده و عبور و مرور روزنامه نگاران در آنجا ممنوع است

 سال ٤٠و کد انتخابات رياست جمھوری بايد بيش از ) ٥(مبتنی بر قانون اساسی : مورد شرايط انتخاب شوندگان در 

شھروند سوری باشد، مليت ديگری نداشته باشد، عدم سوء پيشينه داشته باشد، با يک ھمسر سوری ازدواج کرده باشد، 

  .ر برده و مسلمان باشد سال در سوريه به س١٠ پارلمانی را داشته و بيش از ٣٥رأی 

به اين معنا که ده سال اقامت در کشور نامزدھای تبعيدی را که توسط کشورھای : دو شرط آخری مشکل ايجاد می کند 

 که برخی از آنھا ھرگز در سوريه — نامزدی اعضای اتحاديۀ ملی عمالً .  حذف می کند،خارجی تأمين مالی شده اند

 را ممنوع اعالم —ش در ھتل ھای بزرگ استانبول، پاريس و دوحه مستقر شده اند زندگی نکرده اند و از سه سال پي

  .می کند

.  باقی مانده است٢٠١٢شرط مذھبی آخرين بازمانده از رژيم مذھبی است که در حزب بعث و حتی در اصالحات 

ا اکثريت مردم مسلمان کارکرد رئيس جمھور مشروط به چنين خصوصيتی است که به نام قرآن که می خواھد دولتھائی ب

نظر می رسد، زيرا اين اکثريت مسلمان ه چنين قاعده ای نه تنھا غير ھوشمندانه ب). ٦(توسط رھبران مسلمان اداره شود

ھستند که تصميم می گيرند چگونه به چنين قاعده ای احترام بگذارند و يا آن را تعبير کنند و نه قانون اساسی، بلکه 

، در حالی که ٢٠١٢ فبروریھنگام اصالخات قانون اساسی طی .  پايمال می کندمان را قوياً حقوق شھروندان غير مسل

 ناتو و شورای ھمکاری خليج که فرار از پادگان ھا را پاداش می ۀ اسالمگرا بودند به عالومخالفان مسلح که مشخصاً 

با اين وجود درھای اين . خريدار نشددادند، رئيس جمھور بشار اسد خطر منازعه با رھبران مسلمان را در اين مورد 

  .منازعه باز است
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در ھر صورت شرکت در انتخابات حرکت سياسی بسيار مھمی و در کشوری که توسط ناتو و شورای ھمکاری خليج 

وليت دولت را در مورد تأمين امنيت نامزدھای کد انتخاباتی مسؤ. اده خطرناک استمورد حمله قرار گرفته فوق الع

  .تعداد پليس ھائی که بايد بسيج شوند افزايش يافته است. ری مشخص کرده استرياست جمھو

سر انجام، کد جديد انتخاباتی امکانات نامزدھای رياست جمھوری را تضمين کرده و ھر يک از آنھا مبلغ قابل توجھی 

ی در اين زمينه وزير اطالعات دستورات مشخص. برای دسترسی برابر به رسانه ھای ملی را دريافت خواھند کرد

برای نخستين بار است که شھروندان سوری می توانند اردوی ھر يک نامزدھای انتخابات رياست . صادر کرده است

  .جمھوری را از طريق روزنامه ھا و راديو و تلويزيون پی گيری کنند

وری دموکراتيک خواھد  گذاشته شود، انتخابات رياست جمھءطور مشخص، اگر آئين نامۀ جديد انتخاباتی به اجراه ب

 دموکراتيک زيرا از يکسو اھالی مناطق اشغالی توسط جھاد طلبان اسالمگرا نمی توانند در اين بود، اگر چه نه کامالً 

با اين وجود . انتخابات شرکت کنند، و از سوی ديگر مسيحيان ھستند که نمی توانند در اين انتخابات نماينده داشته باشند

 و شورای ھمکاری خليج تا وقتی که سوريه مقاومت می کند، اين انتخابات را به رسميت اعضای کشورھای ناتو

  .نخواھند شناخت
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٢٠١٢ بروری ف٢٦، شبکۀ ولتر »٢٠١٢قانون اساسی جمھوری عرب سوريه «)٥  

]٦ [ Il ne faut pas comprendre ici le terme de musulman comme indiquant que les leaders 

doivent adhérer à la religion de Mahomet, mais comme le fait qu’ils partagent la même foi 

dans l’unicité de Dieu. Ainsi le Coran fait du juif Abraham, « le premier des musulmans » 

(Sourate 12, verset 78.( 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٤ لاپري ٢٦

  »زير چشمان ما « 

   مين واقعه نگاری سياست بين المللی٧٩

 »Sous nos yeux«   

Élection démocratique en Syrie 


