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  پاريس | حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ جون ١٠

  

   سرانجام مردم سوريه حرف زدند
Le Peuple syrien a parlé  

رأی . ابات رياست جمھوری در سوريه ھمۀ سوری ھا و ھم پيمانان و حتی دشمنانشان را نيز شگفت زده کردنتايج انتخ

 درصد رأی دھندگان را در بر می گيرد، اگر چه برخی از آنھا ٧٣،٤٢گيری که ھمه به صادق بودن آن معترف ھستند، 

 ٨٨،٧بشار اسد . تند به پای صندوق رأی برونددر مناطقی که تحت اشغال مزدوران مسلح خارجی به سر می برد نتوانس

  . سال آينده انتخاب شد٧دست آورد و برای ه درصد آراء را ب

  ٢٠١٤ جون ٥|شبکۀ ولتر

   

  

ناميده می شدند و در » دوستان سوريه«که در گذشته ( کشور باقی مانده از اعضای گروه لندن ١١ه، از چندين ماه گذشت 

» شوخی مسخره آميز« را به عنوان جون ٣انتخابات رياست جمھوری سوريه )  کشور عضو آن بودند١١٤آن دوران 

می باشد مسخره آميز ) ١(»گ داخلیجن«به باور آنھا، از يکسو برگزاری انتخابات در کشوری که طعمۀ . تلقی کردند

 از سوی ديگر، رئيس جمھور برگزيده بشار اسد يک فرد مستبد بوده و به شکل گسترده مردم سوريه را تحت ،است

 کشور تنھا راه خروج از ١١عالوه بر اين، به باور اين . شکنجه قرارداده و بمباران می کند، در نتيجه غير قانونی است

سازمان « گذاشته، واگذاری ادارۀ امور به دست يک یبر جا»  کشتۀ سوری١٦٠٠٠٠دست کم «ن اين جنگی که تا کنو

 کشور، و مردم ١١يعنی سپردن ادارۀ امور به دست اين . می باشد که آنھا تعيين خواھند کرد و نه مردم سوريه» موقت

  .از آراء خودشان قطع نظر کنند» موقتا«سوريه ھم در بھترين حالت می توانند 
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به گفتۀ وزير » انتخابات پوچ«رسانه ھای بزرگ دولت ھای عضو ناتو و شورای ھمکاری خليج مردود دانستن اين 

با اين وجود، رأی گيری برای سوری ھای . امور خارجه جان کری را در اردوی تبليغاتی خودشان پيشبينی کرده بودند

که تقريبا تمام اھالی سوريه در داخل کشور می توانند رأی مقيم خارج به تظاھرات در لبنان و اردن انجاميد، روشن بود 

 ھا را به شکلی که پيشبينی دکار شدند تا رويداه در نتيجه، رسانه ھای بزرگ باشتاب دست ب. بدھند و رأی خواھند داد

  .کرده بودند پوشش دھند

که سوری ھای تبعيدی مخالف  —جز شبکۀ ولتر ه  البته ب— مدعی بودند عموماً » دوستان سوريه«تا اين مرحله، 

در دوران رأی گيری در بيروت و . از کشورشان گريخته اند» سرکوب سياسی«جمھوری سوريه ھستند و به دليل 

عمان کاشف به عمل آمد که بخش مھمی از اين تبعيديان در واقع به علت اعمال خشونت مزدوران مسلح خارجی که به 

به شکلی که وزير امور داخلی لبنان با ھمان شگفت زدگی سفير سوريه در لبنان .  گريخته اند،کشورشان حمله کرده اند

اعالم کرد که سوری ھای پناھنده از دولت سوريه پشتيبانی می کنند، و حمله و تخريب کشور از سوی دولت خودشان را 

  .است مزدور مسلح بوده ٢٥٠٠٠٠مردود دانسته و می گويند که طی سه سال گذشته کشورشان قربانی 

پارلمان موازين . جمھوری سوريه با دقت تمام تالش کرد تا موازين و سنجه ھای دموکراتيک غربی را رعايت کند

قانونی جديدی را به تصويب رساند و برای نامزدھای انتخاباتی حق آفيش و استفاده از رسانه ھای ھمگانی را قائل شد 

  . امنيتیقطعات ھمراھی کردن آن توسط ن جنگ وبه انضمام تضمين امنيت جانی آنھا در دورا

 جايگزين ساخته ٢٠١٢ بروری ف٢٦کشور نظام تک حزبی را رھا کرده و نظام چند حزبی را مبنی بر قانون اساسی 

  .است و دو سال فرصت بود تا احزاب متعدد تشکيل شوند و بحث و جدل عمومی را به آزمون بگذارند

 پذيرفت، دو سال و نيم به خواست ھای حرفه ٢٠١١مبر غربی را از نوور روزنامه نگاران جمھوری سوريه که حض

بيش از .  به تدريج با بسياری از آنھا مناسبات مثبتی برقرار کرد٢و يبه ويژه از آغاز کنفرانس ژن. ی آنھا پاسخ گفتئ

  .د رسانۀ خارجی، با وجود جنگ، اجازه يافتند تا در آزادی کامل در تمام کشور رفت و آمد کنن٣٦٠

  

  دليل و برھان ھای سياسی

ولی ھمين . از ديدگاه گروه لندن، در کشوری که در حال جنگ به سر می برد برگزاری انتخابات ناممکن است

کشورھای گروه لندن که انتخابات سوريه را مردود تلقی می کنند، به فراموشی سپرده اند که تا ديروز برای انتخابات 

  .ين اظھار خشنودی می کردنداوکرااست جمھوری در افغانستان و ري

يک رأی دھنده از سه رأی دھنده .  ناتو برگزار شدقطعات، انتخابات رياست جمھوری زير نظر اپريل ٥در افغانستان، 

از ديدگاه کشورھای عضو گروه لندن، برای انتخاب در . از کشور گريخته بود و می توانست در خارج رأی بدھد

در اين صورت، باحساب ).  خواھد بودجون ١٤دومين دور ( درصد از آراء برآورده شود ٥٠نخستين دور  می بايستی 

  . درصد آراء تمام رأی دھندگان برگزيده شد١٦،٥ درصد غيبت در آراء رئيس جمھور با ٦٧

ن  درصد اعالم کردند، البته رأی دھندگا٦٠ می، ٢٥ين، کودتاچيان کی يف ميزان شرکت رأی دھندگان را در در اوکرا

رئيس جمھور برگزيده، . حساب نيارودند، اگر چه اين منطقه را ھمواره جزئی از کشور خودشان می داننده کريمه را ب

ا با توجه به مجموع سرزمين با اين وجود، اگر اين حجم از آراء ر. دست آورده  درصد آراء را ب٥٤پترو پوروچنکو 

  .از کل رأی دھندگان واقعی برخوردار بوده است درصد ٢٧ين حساب کنيم، او تنھا از پشتيبانی اوکرا

، ميزان ) می٢٥(در آخرين انتخابات پارلمان اروپا : نبايد از پافشاری ضعيف دولت ھای گروه لندن شگفت زده شويم 

اين انتخابات بی آن که ).  درصد در جمھوری چک١٣تنھا (شرکت در رأی گيری به شکل فوق العاده ای کاھش داشت 

  ).٢(تلقی شد» دموکراتيک«ردم تکيه داشته باشند، روی حضور م
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  ٢٠١٢-٢٠١١نقش خصمانۀ رسانه ھای آتالنتيست در سال ھای 

اين جنگ از نوع چھارمين نسل بود، به اين معنا که ناتو به ھدف سرنگون .  شروع شد٢٠١١جنگ عليه سوريه سال 

ال عربيه، ال (رسانه ھای بزرگ بين المللی . ق کردجای جنگ متعارف، مرد م را به اين امر تشويه سازی دولت حاکم ب

در ھماھنگی با اتحاديه، بر آن بود که در اذھان مردم سوريه و )  ، اسکای٢جزيره، بی بی سی، سی ان ان، فرانس 

مردم جھان اين توھم را دامن بزند که گوئی در سوريه انقالبی به وقوع پيوسته و دولت سوريه به شکل اجتناب ناپذيری 

د، و از راه جايگزين سازی يک يرسمی  به اوج خود ٢٠١٢جنگ می بايستی در آغاز . به زودی سرنگون خواھد شد

جای شبکۀ حقيقی، صحنه آرائی کنند و به گونه ای جلوه دھند که گوئی رئيس جمھور بشار اسد ه شبکۀ تقلبی سوری ب

روسيه و اياالت متحده . طرح با شکست مواجه شدولی اين . تشکيل دھند» دولت موقت«متواری شده و بر اين اساس 

 بازگشت صلح به سوريه را بر اساس ۀ خطوط اصلی توافقاتی را بين خودشان مشخص کردند و زمين٢٠١٢ جونطی 

  .تقسيم منطقۀ نفوذی ھر يک فراھم ساختند

ن، داويد پتروس، جيمز ھيلری کلينت(دموکرات در بطن دولت اوباما با اين وجود، فرانسه، اسرائيل و اپوزيسيون 

اين بار با نيروھای غير دولتی و به وسيلۀ مزدوران مسلح از نوع . جنگ را در اشکال ديگر ادامه دادند) استاوريديس

طی دور دوم جنگ، رسانه ھای آتالنتيست و شورای ھمکاری . مزدوران  ضد انقالبی نيکاراگوئه به کشور حمله کردند

ھايشان به گونه ای جلوه دادند که گوئی انقالبی در شرف تکوين است و مردم انقالبی خليج در تداوم افسانه سرائی 

شام به پيکار برخاسته اند و افکار عمومی در سوريه به تدريج دست از پشتيبانی دولت  آسوريه عليه ديکتاتور خون

 رسانه ھا داستان کامالً به ھمين گونه ھنگام شروع اردوی انتخاباتی رياست جمھوری در سوريه، . برداشته است

متفاوتی را بر اساس مکانی که در آن به سر می بردند، که در کشورھای عضو ناتو مستقر باشند و يا در شورای 

در نتيجه بايد بپرسيم که رسانه ھای آتالنتيک . ھمکاری خليج،  يا غيره گزارشاتشان از وضعيت سوريه پخش می کردند

  انه ای خواھند داد ؟چگونه اين انتخابات را پوشش رس

  

  ٢٠١٤ژی تحريف و تحقير در رسانه ھای آتالنتيست در سال يسترات

طی روزھای گذشته، رسانه ھای آتالنتيست از دليل و برھان ھای متنوعی برای بی اعتبار سازی روند انتخابات سوء 

  .استفاده کردند

در واقع نيز ھمين گونه بود، و ھيچ ترديد وجود . »نتيجه از پيش مشخص است «  دائما در بوق و کرنا دميدند که — 

 سال آينده در ٧نداشت که رئيس جمھور برگزيده، بشار اسد خواھد بود و برای سومين بار سرنوشت سوريه را برای 

  .ولی اين دليل و برھان را به عنوان گواھی بر بی اعتباری انتخابات تلقی کردند. دست خواھد گرفت

 مشابه ئی ھا خواھان مقايسۀ آن رويدادی ھستند که مقايسه پذير است، وضعيت سوريه کامالً با اين وجود اگر اروپا

، رئيس جمھور دولت موقت جمھوری ١٩٤٤ گست ا٢٦. نظر می رسده وضعيت اروپا در پايان جنگ دوم جھانی ب

نرال شارل دوگل به جفرانسه، که چند روز پيش از پياده شدن نيروھا در نرماندی،  در الجزائر تشکيل شده بود، 

در حقانيت دوگل . در آن دوران انتخاباتی در کار نبود. ھمراھی تودۀ عظيم مردم در خيابان شانزه ليزه گام برمی داشت

 وارد جبھۀ  سياست ھمکاری را نپذيرفت و فوراً ١٩٤٠ترديدی وجود نداشت زيرا او نخستين مرد سياسی بود که سال 

و به عنوان مردی که عليه تقدير مقاومت نشان داده بود استقبال کردند، يعنی مردی که فرانسوی ھا از ا. شد] مقاومت[

به ھمين گونه، سوری ھا بشار اسد را به عنوان مردی تلقی می کنند که مستعمره سازی مجدد . آنھا را به پيروزی رساند

  .سوريه را نپذيرفت و کشورش را در اين راه به پيروزی رساند
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، رسانه ھای »دو نامزد انتخاباتی ديگر شخصيت ھای ثانوی برای برجسته سازی شخصيت اصلی ھستند « —

آتالنتيست به شکل ضمنی می گويند که کشور در حد ھمان نظم سابق تک حزبی باقی مانده و اين انتخابات از يک 

  ).٣(صحنه پردازی چيز بيشتری نيست

در رأی گيريھای . باشد، امکان رأی دادن به نامزدی است که انتخاب می کنيمدر نتيجه، آنچه خاص نظام چند حزبی می 

متعدد، رأی دھندگان ھيچ يک از نامزدھا را مناسب نمی بينند، دراين صورت به ھيچ کس رأی نمی دھند، اگر بر اين 

دھند، يا به يک نامزد بی اھميت باور ھستند که تقلبی درکار بوده، يا اگر بخواھند از نھادھا پشتيبانی کنند، رأی سفيد می 

می » رأی معترض«يعنی موردی که آن را (ی رأی می دھند که آراء نامزد اصلی را تحت تأثير قرار دھد ئو حاشيه 

  ). نامند

در سوريۀ . له سطح شرکت عمومی مطرح استأاء ھر يک از نامزدھا، مھمترين مسدر نتيجه، پيش از بررسی سھم آر

 مزدور مسلح خارجی می باشد، و با ٩٠٠٠٠خشی از آن در حال حاضر در اشغال دست کم جنگ زده، کشوری که ب

 درصد از رأی دھندگان در انتخابات شرکت ٧٣،۴٢که اتحاديۀ ملی سوريه برای بايکوت فراخوان داده بود،  وجود اين

  .کردند

، بھتر از تمام )١٩٧٩از سال (لمان اروپا نظر می رسد، برای تمام انتخابات پاره  بھتر از فرانسه بهبرای مقايسه، نتيج

از سطح نازلتری )  درصد٨٠،٣۴(، ولی در رابطه با انتخابات رياست جمھوری )١٩٨۶از سال (انتخابات قانونگذاری 

  .برخوردار است، با اين حساب که فرانسه در صلح به سر می برد

، اين موضوع را رسانه ھای آتالنتيست با »ارد کشور تا حدود بسيار زيادی ويران شده و بمباران ھا ادامه د« — 

در نتيجه از ديدگاه آتالنتيست ھا انتخابات يک جزء بی اھميت خواھد بود، زيرا واقعيت . اطمينان کامل مطرح می کنند

آژانس خبری فرانسه برای اطمينان خاطر بيشتر اضافه می کند که . جز جنگ دائمی و ھمه گير نيسته روزمره چيزی ب

  . درصد مردم سوريه را در آن جای داده است۶٠ل دارد، که و درصد خاک کشور را تحت کنتر۴٠ تنھا دولت

 درصد بيشتر است، در نتيجه جای آن دارد که آمار آژانس ۶٠ولی می بينيم که در واقع ميزان شرکت در انتخابات از 

وقتی که ساحل را دوباره به تصرف خود ل ارتش عرب سوريه از ومناطق زير کنتر. خبری فرانسه را تخيلی بدانيم

مزدوران مسلح ھنوز در مرز ترکيه حضور دارند و در چند .  درصد اعالم شده است۴٠درآورده، خيلی فراتر از 

 ٧۵ کيلومتر مربع را تشکيل می دھد و تنھا ١٨٠٠٠بر اين اساس، منطقۀ دمشق . سنگرگاه اينجا و آنجا به سر می برند

دست مزدوران مسلح است، ولی آژانس خبری فرانسه اعالم کرده است که تمام منطقه درتصرف کيلومتر مربع آن در 

  . می باشد) ۴(»انقالبيان«

اين . عالوه بر اين، در برخی مناطق، ارتش عرب سوريه حضور ندارد، ولی کارمندان دولتی ھميشه حضور دارند

دشان به عھده دارند و در عين حال تابع جمھوری مورد مربوط است به مناطق کرد نشين که امنيت خودشان را خو

سرانجام بايد دانست که بخش مھم سرزمين را صحراھای غير قابل زيست تشکيل می دھد که ھر کسی . سوريه ھستند

با اين وجود، وقتی مزدوران مسلح از اين مناطق صحرائی عبور می کنند مورد حملۀ . ل آن شودومی تواند مدعی کنتر

  .ارتش نيروی ھوائی سوريه قرار می گيرندھواپيماھای 

 از سوی ديگر، تنھا با نشان دادن تصاوير حمص، شھری که به ويرانه مبدل شده، نمی توانيم نتيجه بگيريم که الزاماً 

در اين مورد نيز، اگر الگوی جنگ دوم جھانی را در نظر بگيريم، اين . »مردم خودش را بمباران می کند « دولت 

ت زيادی به ستالينگراد دارد زيرا مزدوران مسلح ھمان روشی را به کار می برند که نازی ھا در آن تصاوير شباھ

جای عبور و مرور در خيابان، ه برای حفظ جان ب. »حفر تونل موشی « يعنی روش : دوران به کار می بردند 

  .می کردندتيراندازان ماھر خارجی بين خانه ھا از اين ديوار به ديوار جانبی تونل حفر 
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سرانجام، برای بمباران مواضع دشمنان، ارتش عرب سوريه می تواند احتماال مجبور باشد شھروندان را به ھمان شيوه 

و غيره را طی پياده شدن ) ۵(ای بمباران کند که متفقين شھرھای ليزيو، وير، لو ھاور، تيلی، ويلر بوکاژ، سن لو، کن

ود، اگر در مورد شيوۀ بمباران متفقين بخواھيم بحث کنيم، به فکر ھيچ کس خطور با اين وج. در نرماندی بمباران کردند

  . فرانسوی متھم کند٢٠٠٠٠خاطر کشتار اختياری ه نمی کند که آنھا را ب

   

  نتايج رأی گيری

خالف انتظارات عمومی، ھر کجا که امکان رأی دادن وجود داشت، ميزان شرکت عمومی بسيار گسترده بود، حتی در 

  . کردھا را به بايکوت فرامی خواندنداطق کرد نشين، در حالی که رسانه ھای آتالنتيست دائماً من

  :در اينجا بايد نتيجه گيری کنيم  

  اتھامات ديکتاتور و شکنجه از جمله چيزی فراتر از اختراعات تخيلی نيست— 

حزب . نھا را سرکوب می کند رأی بدھنددر ھيچ يک از دولت ھای جھان، ھرگز ديده نشده که مردم به ديکتاتوری که آ

  . انتخابات پلوراليست را حذف کردو فوراً ) ١٩٣٣ چمار( درصد رأی نياورد ٤٣،٩لمان ھرگز بيش از انازی 

 بھتر از سوری ھای اتحاديۀ ملی که اغلب آنھا دست کم در بيست سال گذشته رنگ سوری ھای داخل کشور مطمئناً 

مريکا در مورد اآنھا به داستان سرائی ھای اياالت متحدۀ . يت داخل کشورشان آگاه ھستندسوريه را ھم نديده اند از وضع

 نفر شکنجه ١٠٠٠٠و ھرگز باورنکردند که ) ليس کودکان را در درعا شکنجه کردهوکه پ(آغاز رويدادھا باور ندارند 

  .به ھالکت رسيده اند» رژيم«شده و از فرط گرسنگی در زندانھای 

  .سوريه نمايندۀ مردم سوريه نيستاتحاديۀ ملی —

ل عربستان سعودی واتحاديه، سازمانی که توسط سرويس ھای فرانسوی ايجاد شد و امروز پس از قطر زير کنتر

با وجود فراخوان به بايکوت، امتناع . باز شناسی شده بود» تنھا نمايندۀ ملت سوريه«درآمده، توسط گروه لندن به عنوان 

 درصد بوده که منطبق است بر تعداد رأی دھندگانی که در مناطق اشغالی توسط مزدوران ٢٦،٥٨از رأی تنھا در حد 

سياه با سه  -سفيد -نمی دانيم چگونه نھادی که پرچم سبز. مسلح از شرکت آنھا در رأی گيری جلوگيری به عمل آمده بود

 می تواند مورد پشتيبانی — جنگ جھانی  يعنی پرچم استعماری فرانسه بين دو—ستاره را مورد استفاده قرار می دھد 

  .ملت سوريه قرار گيرد

  .ھمکاران قدرت ھای استعماری بی اعتبار شدند—

طی بحث جدل تلويزيونی، اعضای اتحاديه به نبود رھبری که قادر باشد با بشاراسد  ديکتاتوری که از ديرباز خفقان 

اگر دوباره اين وضعيت را با . ر سوريه ديکتاتوری وجود ندارددر نتيجه ديديم که امروز د. ايجاده کرده، روياروئی کند

، به اين معنا نبود که او ديکتاتوری خود را ١٩٤٤جنگ دوم جھانی مقايسه کنيم، نبود رقيب برای شارل دوگل در سال 

عتبار ساخته تحميل کرده است، بلکه به اين معنا بود که سياستمداران فرانسه با ھمکاری با نازی ھا خودشان را بی ا

به ھمين گونه ھيج يک از افرادی که در اتحاديۀ ملی سوريه شرکت داشتند نمی توانند به ھيچ نقش سياسی در . بودند

  .آيندۀ کشور اميدوار باشند
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را در پرانتز گذاشته است زيرا داخلی و  خارجی بودن اين جنگ يکی از نکات مھم » جنگ داخلی«تی يری ميسان  )١

آتالنتيستھا اين جنگ را داخلی معرفی می کنند، در حالی که . در ادبيات سياسی در رابطه با جنگ در سوريه می باشد

  . را يک مداخلۀ خارجی تعبير می کندجبھۀ آلترناتيو اين جنگ 

 کشورھای گروه لندن بايد نسبت ھای نزديکی با آيت هللا مصباح يزدی داشته باشند، زيرا اين حضرت نيز مشخصاً  )٢

  ). منبع يوتوب(» ...مردم چه کاره اند که در امور کشور دخالت کنند«: فرموده است که 

  . ھستندگوئی که عربستان سعودی و قطر چند حزبی )٣

را داخل پرانتز گذاشته است، » انقالبيان«خوانندگان فارسی زبان توجه داشته باشند، که در اينجا نيز تی يری ميسان  )٤

در نتيجه می بينيم که  . ١که در واقع برای ترديد آميز بودن صفت انقالبی به کار رفته است مثل مورد پيشين در شمارۀ 

ای مذھبی مثل القاعد ه را انقالبی معرفی می کنند، و آرزو مندی فرانسه در بخش رسانه ھای غربی ھمچنان جريان ھ

روشن است که دولت فرانسۀ ورشکسته، تمام . حاکم اين کشور، حکومت اسالمی از نوع القاعده برای سوريه است

ان در خود فرانسه شانزه ليزۀ فرانسوی ھا را به شيخ قطری فروخته و با شکست در سوريه، در خطر بحران جھاد طلب

در ھر صورت چنين وجه نظری از سوی اپوزيسيون ھای ايرانی در غرب نيز مورد پشتيبانی قرار . قرار گرفته است

به عنوان مثال در سايت رنگين کمان به مديريت فرھنگ قاسمی که از دوران جنبش سبز راه اندازی شد ما . می گيرد

جو کنيم، و من برای افشای تروريسم اين  و می توانيم جست» ن سوريهانقالبيا«مقاالت بی شماری برای دفاع از 

. مزدوران امپرياليسم جھانی که از بھترين ھا در طيف طبقۀ حاکم استعماری در رابطه با ايران ھستند ھمواره کوشيده ام

ه اندازی شود، ايرانی ھا به امثال فرھنگ قاسمی، البته بايد يادرآور شويم که چنانکه در فرانسه بلوای جھاد طلبان را

.  مسيحی است٧٠اجر کشتن يک ايرانی معادل کشتن » انقالبيان«نخستين اھداف خواھند بود، زيرا در اعتقادات اين 

خواھند بود و از قطع سر و دست و پا توسط » انقالبيان«خود آقای فرھنگ قاسمی و امثال او البته جزء نور چشمی ھای 

  . لی در فرانسه در شانزه ليزه يا لب چشمۀ سن ميشل در امان خواھند ماندحکومت جھانی اسالمی احتما

  اسامی شھرھا به التين) ٥
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