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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢ مارچ ٢٨

  

  !قيام مردم سوريه را فتنه خواندن جرم است
  

نگاه پرداختن به اگر خواسته باشيم تصويری با قلم و کالم از اوضاع جاری سوريه، نه از لحاظ تاريخی و از 

جزئيات ھمه مسائل سياسی ـ اجتماعی سوريه و جھان، بلکه با عمده سازی تنھا چند موضوعی به غايت مھم ترسيم 

  .کنيم، چھار مورد از جمله مواردی ھستند که محتوای اصلی و اساسی و تأثيرگذار تصوير ما را تشکيل خواھند داد

  :اين چھار مورد عبارت اند از

  .م ديکتاتوری بسيار بيرحم و خشن و بس طوالنی در اين کشورـ وجود نظا١

  .ـ قيامی به امتداد قيام ھای بيشمار مردم تحت ستم، ناراض و به ستوه آمده عليه اين نظام٢

  .حق مردمه ـ بی تفاوتی حق طلبانۀ حاکميت مغرور و سلطه گر در برابر خواستھای ب٣

  .يم رژۀـ  توسل به زور و کشتار ھای بی رحمان۴

مردم سوريه، بدون ھيچ ابھامی طرف قبول ھمه انسان ھای واقع ۀ اين تصويری از زندگی کمی بيشتر از چھار دھ

چنين انسان ھائی . باشد ی وقايع اين کشور ھستند، میئوالنه و ريشه ؤپی بيان آگاھانه، مسبين و ھمۀ آن ھائی که در 

کنند با وضاحت و  ی که از اين کالبد شکافی میئدر نتيجه گير وقايع اين کشور، و در يک کالبد شناسی تام و تمام

شھامت کامل ـ با ديد عاطفی و انسانی ـ از قيام مردم سوريه عليه حکومت فاسد و زورگوی اين کشور پشتيبانی 

خيزند و برای سرنگونی يش از اسارت اسد ديکتاتور به پا دھند تا برای رھائی خو نموده به مردم اين کشورحق می

  .نظام منفور و سرکوبگر ضد مردمی تا احيای حقوق شان مبارزه کنند

عنوان تنھا بُعد صاحب حق قرار ه که در نمودار حوادث سوريه مردم را در مرکز قضاوت ھای شان ب انسان ھائی

 لۀ خيزش و اعتراضھای مردم سوريه عليه حکومت بشاراالسد از دريچۀ سياست ھای جھانی و نفعأدھند، به مس می

کنند، و اين قيام و قيام ھای قبل از اين را به فکر اين که در خدمت برآورده شدن منافع و  و ضرر آنھا نگاه نمی

يا مردم را به اتھام ھمسوئی فکری ـ . خوانند اھداف ژئواستراتيژيک و ژئوپولتيک غرب قرار دارد، ناموجه نمی

بيرحمانه نمی رانند و نقش مردم را به نقش عوامل سياسی با ايران و روس وغيره و غيره با چوب بی انصافی 

 نظام ديکتاتوری موجود را، ھمانگونه که حاکميت در سوريه و هسوريه علييا قيام مردم . دھند تقليل نمی... عرب و 
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دارند، به دسته ھای کوچک تروريستی و عوامل بيگانه ھای خرابکار و آشوبگر  دولت ھای ايران و روس اعالم می

  .   دانند، و آن ھا را غير قانونی و غيرموجه قلمداد نمی کنند و مربوط نمیمنسوب 

 وجود میه  بی جا ھم نيستند ـ در تصويری که ما از اوضاع سوريه بتاحدیاين گونه علت تراشی ھا ـ که البته 

 و شرق و عرب و جای داليل باال، نه به تعداد محدود و معدود عوامل غربه وريم، جائی ندارد؛ زيرا توجه ما بآ

عجم و اشرار و خراب کار است، بلکه به عمده ترين مورد، به اھّم ترين مورد، يعنی به اکثريت قاطع مردم 

مغضوب و ممقوت و مقھور سوريه است، که متأسفانه در ارزيابی ھای برخی از تحليلگران ما کمتر بدان ھا توجه 

ياد و سختی ھای توان فرسا به سر برده اند و با ھر اعتراضی شده است؛ مردمی که طی چھل و يک سال قھراً در انق

مردمی که ھزار ھزار بار در نتيجۀ روش ھای . عليه عاملين اين سختی ھا به شديد ترين وجه سرکوب شده اند

توھين آميز و تشدد و سختگيری ھای حاکميت فاسد و ستمگر و غيرمردمی به پا خاسته اند و لب به شکايت و 

حق آن ھا شنيده شود، با تفنگ و توپ و ه  ھای بهکه فرياد ھا و استغاث جای اينه وده اند، ولی ھر بار باعتراض گش

مردمی که حاکميت طی چھل .  و ساطور و زندان و شکنجه روبرو شده اندهتانک و طياره و با دشنه و قمه و سيالو

  . نوع ارزش و احترام و حق و حقوقی برای شان قايل نبوده استو يک سال گذشته ھيچ 

ـ در ارتباط ... اگر پيروی از سياست ھای جاری کشورھای متخاصم ـ امريکا و روس و ايران و عرب و اسرائيل و

يه لۀ آزادی و حق حاکميت مردم سورأبه کنار گذاشته شود و تنھا به مسبا مسائل شرق ميانه و جھان برای لحظه ای 

عنوان يگانه ارزش و صاحب ھمه حقوق در يک کشور حق داده شود، و تنھا وی را ه ، بانسانتوجه شود، و به 

  :محور و مرکز ھمه تفکرات و فعاليت ھای بشری بدانيم، انسانی تر اين است که بگوئيم

ته و طی يک دوره چھل و دنبال کودتائی نطفۀ مردار آن ھستی يافه ـ حاکميت ميراثيی که زمانی، بجا يا بيجا، ب١

يک ساله بدون توجه به خواست ھای مردم با خشونت تمام بر اريکۀ قدرت جا خوش کرده  و ھر آنچه دلش خواسته 

  ! حق است و نه معقول و مقبوله انجام داده است، نه ب

 خواھان آن رسميت بشناسد و به آنچه مردمه ـ ديکتاتوری و حاکميت خشن و ستمگر سوريه بايد حق مردم را ب٢

  .است ـ دست کشيدن از قدرت ـ تن دردھد

که خوشبينی يا بدبينی و  ـ کسانی که به ھر دليل و عنوانی مخالف اين نظرند، تنھا و فقط يک بار خود را، بدون اين٣

وابستگی فکری ـ سياسی خويش به اين يا آنکشور را ميزان قضاوت ھای شان قرار بدھند، در شرايط بينھايت 

که مردمان سوريه يا کشورھای مانند اين کشور قرار دارند، قرار بدھند و ببينند که وجدان شان در ھمچو دشواری 

  ! کند مورد چه حکم می

ـ اگر ما به اصل حاکميت مردم بر سرنوشت شان باورمند ھستيم، بايد به مردم سوريه نيز حق زمامداری و حق ۴

  .  اساس اين اصل، را بدھيمهسی ـ اقتصادی ـ فرھنگی شان، بتصميمگيری در ارتباط با شکل و فورم نظام سيا

و ما، . گيرد فراموش نبايد کرد که در نظام ھای مردمی مشروعيت حکومت ھا به رأی و خواست مردم تعلق می

  !   اکثراً، مدعی داشتن چنين اعتقادی ھستيم

ھيم؛ نه به اسد و ايران و روسيه و امريکا و ـ به نظر ما در اين کشمکش حق را انصافاً، و بايد به مردم سوريه بد۵

گردد که مردم برای حفظ و  چرا؟ چون اول فلسفۀ وجودی حکومت ھا به اراده و به اختياراتی برمی... عرب و

که وجود  شوند و دوم برای اين ناميم، واگذار می را حکومت می صيانت جان و مال شان به مجموعه ای که ما آن

وجود نيامده باشد و ارادۀ يک فرد يا جمع ه  اساس ارادۀ مردم بهوع حکومتی که با رأی و بديکتاتوری ھا ـ ھر ن
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خصوص زمانی که ديکتاتورھا، مانند حافظ ه ب. معدودی را باالتر از ارادۀ ملت بداند ـ به خودی خود مردود است

  . زنند ست به سالخی مردم میشوند و د اسد و بشار اسد، برای استمرار ديکتاتوری ھای خويش به زور متوسل می

توسل به زور برای امتداد دادن به قدرت جھنمی خصلت آشکار حاکميت ھای سوری در طی چھل و يک سال گذشته 

  .بوده است

خصوص قدرت ھای بزرگ، در ھيچ تحول يا در ھيچ بحرانی در اطراف و ه ـ انکار از تشبث ھای خارجی، ب۶

اطر اھداف و تشبث ھای خارجيان بر روی آرزو ھای قلبی و پاک ملت ھا که خه اکناف جھان عاقالنه نيست، اما ب

اصل مردم ھستند؛ منتھا مردم بايد ! خواھند آزاد و مستقل باشند، خط کشيدن ھم کار منصفانه و عاقالنه نيست می

  ! مردم را زدندھشيار باشند که طراران و راھزنان راه شان را نزنند، چنانکه طراران و راھزنان در کشور ما راه

حق در يک کشور، درھرحال، تنھا بايد به ! حق ملت ھا بايد حمايت شوده از اين آرزومندی ھا و خواست ھای ب

  !مردم تعلق داشته باشد

  !!!سوری ھا افغان نيستند، اما انسان ھستند

 سيدھاشم سديد

٢۵/٠٣/٢٠١٢  

  

 

 


