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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  ِکلِر. به قلم گابريال ام

  برگردان از حميد بھشتی

  ٢٠١١ می ٢٢

  

  ما به سوريه ای تازه نيازمنديم

  مصاحبه با ياسين حاج صالح

   

. اج صالح مطمئن است که تحول سوريه به انجام می رسدنويسنده و دگرانديش سوری ، ياسين ح 

  .او اکنون ھفته ھاست مخفيانه زندگی می کند

.  سياسی نامداری در دمشق می باشيد و ھفته ھاست که در خفا زندگی می کنيدۀآقای صالح، شما نويسند:  تاتس- 

  چه کسی دنبال شماست؟

در واقع نيز آنروز .  من منزلم را ترک کردمجنوریدر سی ام . بله ؛ درسته، من مخفی شده ام:  ياسين حاج صالح- 

در اين بين . اما با اينحال تصميم گرفتم پنھان شوم تا بتوانم آزادانه حرفم را بزنم. ھنوز کسی مرا تعقيب نمی کرد

 موبايلم زيرا از طريق. ليس مخفی دنبالم است و ھر لحظه حساب اين را می کنم که مرا بگيرندوفکر می کنم که پ

  .اما من نمی خواھم آنرا خاموش کنم تا اينکه قابل تماس بمانم. می توانند محل اقامتم را پيدا کنند

   تان چگونه می گذرد؟نۀ آيا ممکن است توضيح دھيد که زندگی روزا- 

 يک ھرگز برای مدتی طوالنی در.  من در محل مطمئنی به سر می برم، يعنی دستکم اميدوارم که چنين باشد- 

مخفيگاه نمی مانم، لپ تاپم را ھمراھم دارم و توسط آن ھر يکشنبه برای الحياة مطلبی می نويسم و می کوشم با 

  .گاھگاھی ھم برای مالقات ھا بيرون می روم ولی حد اکثر دو يا سه روز درميان. دوستانم در تماس بمانم

  وضع چگونه سر می کنيد؟شخصا با اين .  آنچه شما شرح می دھيد خيلی تحمل می خواھد- 

اما از .  سال زندانی سياسی بوده ام و می دانم چه معنی دارد١٦زيرا . می ترسم که مرا بگيرند.  البته دلواپس ھستم-

ما بايد در اين مبارزه پيروز شويم و خود : زيرا سوريه در وضعی بحرانی به سر می برد. تصميم خود پشيمان نيستم

  .ه، کشوری آزاد به وجود آوريمرا با مشکالت مواجه نمود
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سوريه تعلق داريد که از دھھا سال پيش بدون حمايت قابل توجھی از جانب مردم  دگرانديشان  شما به نسلی از-

و اکنون ھزاران تن از مردم بی نام که اکثرشان ھم جوان ھستند به خيابان . برای اصالحات دموکراتيک می کوشند

  ؟شما به چه ميزان در اعتراضات اخير سھيم ھستيد. دموکراسی ھستندھا رفته و خواھان آزادی و 

کوشش ما تبيين . سوريه طرح ريزی کنيمۀ  من تصور می کنم نقش ما در اين باشد که چشم اندازی برای آيند- 

. ی کننداموريست که در خيابان ھا به وقوع می پيوندند که تظاھر کنندگان به خاطر آزادی و وفاق ملی اينکارھا را م

بسياری تصور می کنند . اين چيزی است که از شعارھائی که بر پرچم ھا و َعلَم ھای آنھا نوشته شده است بر می آيد

اين جنبش اعتراضی، دموکراتيک بوده و . اما اين درست نيست. که قيام از جانب اسالمگرايان صورت می گيرد

  .ما قصد بيانش را داريمو اين چيزی است که . خواھان جدائی دين از دولت است

 پس چرا آنچه را که شما و ساير اپوزيسيون با تمام کوششی که کرديد نتوانستيد انجام دھيد و نتوانستيد ھزاران - 

  ن جوان با موفقيت انجام داده اند؟تن را عليه نظام استبدادی حاکم بشورانيد، اين فعاال

آنھا . اينکه در اختيار اينھا وسائل جديد ارتباطات قرار دارنداول :  من فکر می کنم اين حاصل چندين عامل است- 

 انقالب صلح آميز در تونس و مصر به ۀدوم اينکه نمون. می دانند چگونه از ماھواره، موبايل و اينترنت استفاده کنند

آنھا کمتر به . و سوم اينکه اين نسل جوان در خواسته ھای خود بسيار عملگرا تر از ما ھستند. آنھا ايده داده است

  .مجردات پرداخته و کمتر از ما ايدئولوژيک ھستند

اين سايِت فيس . ن، فھرستی از درخواستھای خود را اعالم کردندا در پايان ھمين ھفته برای اولين بار مخالف- 

ر االسد از رياست جمھوری نشده است، بلکه ابش  خواھان استعفای فوری(Syrian.Revolution٢٠١١„)بوک 

آيا با اطمينان می توان گفت که اين گروه .  خواھان اين است که انتخابات آزاد پس از شش ماه صورت گيردفقط

  اکثريت شورشيان را نمايندگی می کند؟

بلکه يکی از برداشت ھا از خواسته ھائی است که .  رسمی اپوزيسيون در سوريه نيستۀ اين درخواست، برنام- 

اما .  اگر ما پس از شش ماه موفق به انتخابات آزاد گرديم، انقالب موفق بوده استمن فکر می کنم. مطرح می باشند

زيرا يک چيز مسلّم است و آن اينکه ما ديگر حاضر نيستم در . ما نمی توانيم به قول ھائی که می دھند اطمينان کنيم

  .ی آنرا تحمل کنيميک نظام تک حزبی زندگی کنيم و ديگر نمی توانيم اين رژيم زورگو و دستگاه امنيت

گو دارد اما نمی داند با  و چند روز پيش گفته می شد، رژيم قصد گفت.  جنبش اعتراضی ھمچنان فاقدر رھبريست- 

خاطر اينکه تشکيالت و سازماندھی مشخصی ندارد، ه آيا اين خطر وجود دارد که توانمندی شورش ب. چه کسی

  تحليل رود؟

عالوه . در اعتراضات تونس و مصر نيز رھبری سياسی وجود نداشت. نه باشدله اينگوأ من فکر نمی کنم که مس- 

در سوريه ھر . عمل آورده استه بر آن فقدان اپوزيسيون قابل اتکاء خود يکی از نتايج تلخی است که رژيم حاضر ب

: ندو اکنون مدعی می شو. فعال سياسی، ھر دگرانديش و ھر مدافع حقوق بشری در معرض دستگيری می باشد

 حيات سياسی سوريه را از بين می ءابتدا. کسی نمی تواند جای ما را بگيرد و ھيچ جايگزينی برای ما وجود ندارد

  .برند و سپس اين وضع را برای باقی ماندن خودشان بر قدرت مبنای استدالل خود می کنند

عالوه بر اين مردم پيرو مذاھب .  سوريه پس از دوره االسد چگونه بايد باشدۀ با اينحال روشن نيست که آيند- 

  .رود که سقوط رژيم موجب آغاز درگيری ھای مذھبی گردد مختلف بوده و بسيار بيم اين می

ھيچ کس ادعا . ستا پيش رويمان ۀ رزمجويانه ایمن انکار نمی کنم که آيند.  به ھيچ وجه فکر نمی کنم چنين باشد- 

اما رژيم، مردم سوريه و جامعه جھانی را با اين . وجود آيده ی کند که عرض چند ماه دموکراسی با ثباتی بنم
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اين خود بخشی از داستانسرائی است که رژيم برای . استدالل که، يا ما و يا اغتشاش، تحت فشار قرار می دھد

بيشتر بر سر قدرت باقی بماند، به ھمان ھرچه اين رژيم : عکس آن صدق می کند. کار می برده مشروعيت خويش ب

اينھا به ھيچ وجه : کافيست به تظاھر کنندگان توجه کنيم. نسبت وحدت ملی در کشور ما در معرض خطر است

طور مسالمت آميز برای کسب آزادی در تظاھرات شرکت ه افراطيون اسالمی نبوده، بلکه مردم عادی ھستند که ب

  .ت حاکمه اندأ مذھبی سخن می رانند، در ميان ھياز درگيری ھایتنھا کسانی که دائم . می کنند

.  ارتش ھمچنان می کوشد محورھای اصلی اعتراضات در درعا، بانياس و حمص را با تمام قدرت سرکوب نمايد- 

  آيا می توانيد تصور کنيد در آن نقاط چه می گذرد؟

آنجا نه . ال نظامی می باشند اين شھرھا تحت اشغ. به من ديگر اطالعات مستقيمی از درعا و بانياس نمی رسد- 

اين رژيم ملت خود را با مرگ مواجه ساخته، کشور را به . ست و حتا آب را ھم قطع کرده انداست، نه تلفن ابرق 

عمل ه  کمکی به درعا از جانب سازمان ملل متحد جلوگيری بۀامروز از رسيدن يک محمول. نابودی کشانده است

  .ين فقط می توان حدس زد که وضع آنجا چگونه استپس بنابرا. آمد

   چگونه به اطالعات دسترسی داريد؟ شما در مخفيگاه خود اصالً - 

فقط ارتباط با درعا و .  قابل اطمينانی از دوستانم در رابطه ھستم که دائم به من اطالعات می دھندۀ من با شبک- 

  .بانياس را به کلی قطع کرده اند

ظاھرات در مقابل زره پوش و تانک چه کار از دستشان بر می آيد؟ شما فکر می کنيد با توجه به  اما مردم در ت- 

  اين قدرِت برتر طرف مقابل اعتراضات چقدر بتوانند ادامه يابند؟

تا . مردم تظاھرات می کنند و ھفت ھفته است که پاسخ آنھا را با تيراندازی می دھندبدين سو  از ھفت ھفته پيش - 

. من فکر نمی کنم که آنھا ده ھا ھزار نفر را بکشند. با اينحال اعتراضات ادامه دارند.  نفر را کشته اند٨٠٠کنون 

اما من مطمئن . ممکن است اين فکر خيال پردازی باشد. اين کار ھم حّدی دارد و به زودی ما به آن خواھيم رسيد

ھمين ه گر به مردم چيزی ندارند عرضه کنند، بآنھا دي. ھستم که صدای ناقوس مرگ رژيم به صدا در آمده است

  .دليل ھم سرانجام بازنده خواھند بود

رئيس جمھور جوان سوريه تا .  بسياری شگفت زده ھستند که بشار االسد اينچنين خشونت بار عمل می کند- 

  ؟آيا برداشت عمومی از او اشتباه بوده است. کنون اصالحگر به نظر می رسد

. اين بدان معناست که او نظام را با عصر جديد وفق داده است.  می باشد ولی اصالحگر نيست اسد يک مدرنيست- 

کشور با . وجود آمده انده قيود را از اقتصاد کاسته است، نخبگان جديدی ب. اکنون بانک ھای خصوصی وجود دارند

وجود نيامده، ه زادی بيشتری بآ. اما تغييرات بيشتری ايجاد نگشته است. آنچه که در زمان پدرش بود فرق دارد

زيرا . من فکر نمی کنم که اين رژيم قادر به اصالحات باشد. کرامت انسانی بيشتر نشده، جامعه بازتر نشده است

  . وجود آيده ساخت قدرت بر اراده ملت استوار نيست و اين فقط در صورتی قابل تغيير است که در ساخت ھا تغيير ب

رژيم بر اختناق افزوده است، به موازات آن اعتراضات گسترش : ی اوج گرفته است از چند ھفته پيش درگير- 

  آيا اين روند خشونت ادامه خواھد داشت؟. يافته اند

 کند که دارای خصلت  رژيم می کوشد با استفاده از عضالت خويش مشکلی را حل.  اين دلواپسی وجود دارد- 

من فقط می توانم اميدوار باشم که . توافق سياسی عرضه نکرده اندآنھا تا کنون پيشنھادی در جھت . انديشه است

فقط بدينگونه ممکن است . فشار در داخل رژيم فزونی يابد و عده ای را در درون دستگاه قدرت به انديشه وادارد

  .دور خشونت پاره شود
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  د؟چگونه توان تحمل اين را داري.  سال در زندان به سر برده ايد١٦ شما در گذشته - 

من تمامی جوانی خويش را در زندان گذرانده ام، يعنی .  شايد درست ھمان مدت اقامتم در زندان دليل آن باشد- 

توضيح دادن آن مشکل است، ولی به . زمانی را که سايرين برای تحصيالت دانشگاھی مورد استفاده قرار می دھند

و اکنون اميدوارم که ملتم و بيش از . زندگی ام شده استيک نحوی اين تجربه مرا آزاد ساخته و آزادی مبنا و اساس 

  .دست آورده ھمه نسل جديد، زندگی بھتری از ما ب

_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _     
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