اوضاع سوریه ،از بد به بدتر
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

پس از  9سال جنگ داخلی و چند صد هزار کشته میی ویناگ ت یو سینرده یدوگ هی
دستاوردی ه نقطه آغاز ازتشیته اسیود در چنید ه تیه اخ یه وناههکننیدتاگ در منیا
جننب شهقی ادن کشنر ه خ ا اگ آمده و شعارهادی ه عل ه رژدم حاکم سیه میی دهنید
هماگ شعارهای قبل از آغاز جنگ داخلی" خدا م هن آزادی"د یه صینره هیم زمیاگ
رژدم جمع تی را در حمادو از دولو ه خ ا انها فهسیتاده اسیو لی نن خبهنایار صیدا و
س مای دولتی ه سختی می وناند دک ن ه را پ دا کند که حاضه اشد در مقا یل دور ی ن
از دولو حمادو کندد س اری از مهدم سنرده ه فقیه فسیاد و نیا ها هی معتهضیند و ادین
هماگ مشنالوی اسو که نزددک ه دک دهه پی

منجیآ آغیاز درت یهی هیا در ادین

کشنر شدد
رژدم اسد ا کمک روس ه و ادهاگ و البته ا هزدنه های سنا ن انسیانی و اقتایادی منفی
شد در جنگ داخلی ه مخال اگ خند چ هه شندد در حال حاضیه ادلیآ آخیهدن شیههی
اسو که هننز در اخت ار مخال اگ قهار داردد ولی دولو سنرده هم اکننگ ا چال
رو هوسو که نمی وناگ آنها را ا مشو آهن ن از سه راه هداشود کیاه

هیادی

شیددد ارز

پنل ملی هه روز وعداد شتهی از مهدم ادن کشنر را ه زده خی فقیه کشیانده و انتنیار
می رود وحهدم های جددد ادااله متحده شهاد را هه روز دشنار وه کندد
از آنجا که ه ننه نمی رسد شار اسد ه

راه حلی یهای حیهاگ پی

رو داشیته اشید

نشانه هادی حاکی از مخال و نزددناگ وی مشاهده می شندد  02سال پ
فنه پدر کشنر ه شار اسد ه ارث رس د سنرده کشنری ا درآمد متنس

وقتیی در پیی
ه شمار می

رفو ولی امهوز  02درصد مهدم ادن کشنر فق ه ه حساب می آدندد سیال تششیته ونل ید
ناخالص داخلی ادن کشنر ونها حدود دک سنم مقدار آگ قبیل از شیهوج جنیگ داخلیی

نی می شند در سال جاری حتی کمته از سال قبل اشدد کمبند شددد منیا

ند و پ

ارزی منجآ کاه

ارز

پنل ادن کشنر شده ه نری که قبل از آغاز درت یهی هیا

دک دالر معادل  02پنند سنری ند ولی امهوز میی ویناگ دیک دالر را در یازار آزاد یا
 0222پننیید مبادلییه کییهدد جالییآ ادننییه اخ ییهال مخال ییاگ دولییو در ادلییآ ل ییه وهک ییه را
جادازدن پنل ملی کهدند وا در مقا ل کاه
در پی افزاد

ارز

آگ مانگ اشندد

شددد ق مو ارزاق نا ه اعالم سازماگ ملل سی اری از میهدم ادین کشینر

وناگ وام ن غشای کافی را ندارندد مهدم ا کمبند شددد دارو مناجهند و هخی مغیازه هیا
که پس از ش نج کهونا اجازه ازتشادی دافتند ه دل ل کمبند مشتهی کماکیاگ وعط لنیدد
ا هدف ذخ هه منا مالی دولو ه اننها دستنر داده ه

تننه وامیی نرهداختیه و حتیی

هخی خندپهدازها جم آوری شده اسود ادن اقدام دولو شیهاد را دشیناروه کیهده و
مهدم در صف های ندل هوگ انک در والشند پس انداز خیند را از انیک هیا یهوگ
کش ده وا ا کاه

ارز

پنل ملی

از ادن متضهر نشنندد

در شهادطی که دولو نه پنلی دارد و نه راه حلی شار اسد از سه ناچاری یه سیه ک سیه
کهدگ داراگ خند روی آورده اسود هخی از سهماده داراگ وسل م خناسیته وی شیده انید
ولی عده ای از جمله رامی مخلنف زرتتهدن سهماده دار سنری و از خندشاونداگ اسید
ه ادن خناسته ون نداده و مقاومو می کندد وی ماه تششته های اول ن ار اعتهاض خیند
ه رفتار غ هقانننی دولو در مایادره امینال خیند را از هدی شیبنه هیای اجتمیاعی یه
تن

مهدم رساند و در اوادل هم ن میاه شیار اسید سینردتل زرتتیهدن اپهاوینر ول ین

همهاه را از چناال وی هوگ کش دد خشی از حام اگ س اسی شار اسد ن ز در حال پشو
کهدگ ه رژدمندد جمعی از علنداگ که زرتتهدن اقل و ددنی ادن کشینر را وشین ل داده
و خانداگ اسد و س اری از رهبهاگ حزب حیاکم ن یز منتسیآ یه آگ هسیتند در سیناحل
غه ی ادن کشنر دسو ه اعتهاض زده اندد دروزداگ که جمع و آنیاگ یه  022هیزار ن یه
می رسد ن ز در استاگ سنددا دنی از  41استاگ کشنر در اعتهاض یه وضیع و مع شیتی
خند ه خ ا اگ ها آمده اندد ه قنل ا هاه م حم دی روزنامه ناار سنری "در حال حاضه

مشنل رژدم شته ا هفداراگ خند اسو وا مخال ان "! در هخی منا

از جملیه درعیا

که مخال و ا رژدم از آنجا آغاز شد اعتهاضاه ه خشننو تهاد ده اسود
در  00خهداد شار اسد عماد خم س نخسو وزده ادن کشنر را هکنار کهدد او در حیال
حاضه ون ه ه داراگ وفاداری دارد که وعدادشاگ هه روز کمته می شندد ل نن مشیناله
او در حال افزاد

اسود در  00خهداد دولو آمهدنا وحهدم های جددد سختی را وحو

عنناگ قاننگ سزار ه سنرده اعمال کهدد سزار عناس سنری ند که منف شد  6سال قبل
عنس هادی را از شننجه و کشتار زندان اگ سنری تهفته و در معهض ددد جهان اگ قیهار
دهدد ادن وحهدم ها شامل افهاد شهکو ها و سازماگ های سنری و غ ه سنری میی شیند
که ا ادن کشنر روا

وجاری هقهار کهده و دا هه تننه خدماوی یه رژدیم ارا یه دهنیدد

هدف ادن قاننگ جددد آگ قدر تستهده اسو که ع د ه ننه می رسد هی

شیهکو ی ن

المللی حاضه ه سهماده تشاری و مشارکو در ازسازی کشنر اشیدد شینی ن سیو کیه
ال ضیع ف شیده اسیو ولیی انتنیار نمیی رود حیداقل در آدنیده نزددیک
رژدم اسد کیام ل
سهنانگ شندد مهدم سنرده خسته اند و م ل ننها ن ه چشم ام ید یه دولیو دوختیه انید ویا
کمک های غشادی سازماگ ملل را ن آناگ ونزد کندد مضافال ادننه چهار دهه وحهدم یه
رژدم آم نخته اسیو کیه چاننیه فشیار را وحمیل کیهده و وقای ه را یه تیهدگ ددایهاگ
اندازدد رژدم ادعا می کند که در پی عیدم منفق یو غیهب در سیهناننی شیار اسید یا
حمادو وسل حاوی از شنرش اگ یه جنیگ اقتایادی روی آورده اسیو و آمهدنیا را یه
دل ل آگ که منا

ن و خ ز ادن کشنر را در اخت ار اقل و کُهد قهار داده ه شده مینرد

مناخشه قهار می دهدد
اما در ادن ت هودار روس ه و ادهاگ کماکاگ ه حمادو خند از رژدم شار اسید ادامیه داده
و ام د ه ازتشو سهماده تشاری خند سته اندد چند دهه اسو که ادیهاگ چتیه حمادیو
همه جانبه خند را ه سه رژدم اسد تشنده و منض رسمی ا

ادن اسو کیه یه دعینه

دولو سنرده در ادن کشنر حضنر داردد ل نن از آنجا که در واردخ ادن کشنر ه

تیاه

انتخا اوی حتی ن مه آزاد هتزار نشده نمی وناگ ادعا کهد کیه الزامیال خناسیو دولیو و
ملو سنرده دن سود حضنر پهرنگ ادهاگ در سنرده دارای ُعد امن تی ن ز ینده و عنیناگ

می شند که فعال و ادهاگ در سنرده منجآ وقندو امن و داخلی کشنر می شیندد لی نن
از آنجا که ادهاگ فاقد مهز مشتهک ا سنرده اسو وام ن امن یو کشینر از هدی حضینر
ننامی در کشنری غ ه همساده جیای وامیل داردد لیشا حضینر ادیهاگ در سینرده شیته یا
هدف افزاد

ن نذ منطقه ای و در راستای مالحناه ژ نپل ت ک ارزدا ی می شندد

در هه حال شهاد فعلی ه تننه ای رقم خینرده کیه هنینز رژدیم اسید یا پادیاگ جنیگ
داخلی ن س راحتی ننش ده ا چال

های جدددی چینگ اعتهاضیاه مهدمیی و وحیهدم

آمهدنا دسو و پنجه نهم می کندد س اسو خارجی ادهاگ مبنی ه حمادیو همیه جانبیه از
رژدم شار اسد مستلزم صهف هزدنه های سنا ن نده اسود امیا در حیال حاضیه اقتایاد
رسمی و غ ه رسمی کشنر ا چال

های جدی مناجه نده و وداوم حمادو هیای میالی

از سنرده س ار دشنار می نماددد لشا وضع و ادهاگ در سنرده ه قمار ازی میی مانید کیه
همه پنل خند را در قمار اخته و ه سه ادن دو راهیی قیهار تهفتیه کیه واقع یو را قبینل
کهده و از سه م ز لند شند و دا ه ازی ادامه داده و آدنده را قمار کند!

