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  سوريه روزي سيه
  رباشي امعهانري م

 .بود پاريس در آن اقتصادي و ديپلماتيك سرويسهمچنين   ،و رباط و بيروت در خبرگزاري دفاتر رئيس). AFP( فرانسه خبرگزاري سابق خبرنگار

 اسماعيل كرم نژاد: مترجم

  

 ويراني ميان در نوعي به كه سوريه مردم. شوند نمي از صفحه روزگار محو باره يك به ها ملت

 ناشي مشكالت و بهداشت بحران تنگدستي، در اكنون بودند، مانده زنده طوالني جنگ يك هاي

 و ها قيمت رويه بي افزايش از ناشي اصلي، هراساينك  .زند مي پا و دست زمستاني سرماي از

   .گيرد مي تعلق] بدبختي[ اين از سهمي سوري هر به كه است نان خريد طوالني هاي صف

  

 شاهد خود چشمان با كه است دمشق اهل تاجر يك سعيد ابو .است سوريه مردم روي پيش سختي زمستان

 بر بمب اين از پيش تا«: كند مي بيان را خود تاسف گونه اين ،است خود اطراف درفالكت بي رحمانه 

 ادامه در . »نيست تصور قابل آينده براي دورنمائي هيچ شود، نمي پيدا نان هم حاال باريد، مي سرمان

 هاي تحريم شديد، فقر مد،آناكار اقتصاد گسيخته، افسار تورم« :كند مي بيان اينگونه را محتوم سرنوشت

 بايد ها اين همه به و دهد، مي قرار تاثير تحت را وبازار كوچه مردم همه از بيش كه غربي كشورهاي بيهوده

     » شود؟ مي مگر هم اين از بيشتر... افزود نيز  را ١٩-يدوكو بيماري بيرحمانه تازيانه

  

 آنها براي فقط ظاهراً  كه روند مي هايي رستوران به ها شب رژيم، نزديكان: اوضاع اين هناك ظهورواند نماد

 ها بنزين پمپ و ها نانوايي مقابل در هايي صف كشور، تاريخ در بار نخستين براي كه حالي در هستند، باز
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 هائي، صحنه چنين شود، مي دار جريحه صحنه اين ديدن از ها سوري از بسياري احساسات .شود مي ديده

   .شود مي واقع جهان كشورهاي ترين فقير در كه است حقيقتي

  

 و دوستان معدود سوي به كه است گدائي دست سابق، غله انبار اين ورشكستگي و ناكامي داليل ديگر از

 امور وزير الوروف سرگئي  كه كشور اين گندم اصلي كننده تامين ، روسيه مانند. كند مي دراز متحدانش

 و است كرده ارسال سوريه به »گندم تنهزار  ١٠٠« مسكو كه كرد اعالم نو سال شب در آن خارجه

 صنعتگر يك .داشت خواد ادامه »دوستانه بشر هاي طرح قالب در« آينده در حمايت اين كه افزود همچنين

 سرمايه كشور اين در خواهد مي واقعاً كسي چه«: پرسد مي بماند، ناشناس دهد مي ترجيح كه حلب اهل

   »؟ كجاست شده ويران كشور اين در سرمايه بازگشت كند؟ گذاري

  

 مرز به سوريه و بودند كار به مشغول كشاورزي بخش در كشور جمعيت از ٪٢٠ تقريباً ،١٩٩٠ دهه تا

 شد، مي ناميده »حاصلخيز هالل« آنچه از بخشي كه كشور اين اقتصاد حال، اين با. بود رسيده خودكفايي

 سال در آغازگردرگيري،  عوامل از يكي كه دارد خشكسالي ويژه به جوي، رخدادهاي به زيادي بستگي

  .بود ٢٠١١

  

 ميدان يك به كشور اين جنگ، زمان از. متكي باشد خودش به تواند نمي اي زمينه درهيچ ديگر سوريه امروز

 را كشور ثروت بيشتر كه اش اصلي متحدان است، شده تبديل ايران و روسيه منافع جهت در باز شكار

 مترصد همواره  كه اسرائيل، تيربراي ميدان  همچنين و. )غيره و فسفات معادن ، بنادر( اند كرده تصرف

 از بخشي كه نكنيد فراموش را تركيه. است لبنان اهللا حزب ايران، طرفدار نظاميانشبه  دادن قرار هدف

   .دارد سر در اي نقشه چه نيست معلوم و كرده اشغال نشين كرد شمال در را كشور اين خاك
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  »قيام آغاز زمان از اوضاع وخامت نهايت«

  

 ، لوكاك مارك. كند مي نگراني ابراز بشردوستانه هاي كمك تحويل شرايط از ملل سازمان ، معمول طبق

 مردم«: داد هشدار دسامبر ماه در امنيت، شوراي اعضاي مقابل در بشردوستانه، امور در دبيركل معاون

 به رو مشكالت اين زمستان، فصل در كه دارد وجود انداز چشم اين و برند بسرمي دائمي رنج در سوريه

 »رسمي« اعالم شكست و دولت سوي از تصرف تحت هاي سرزمين سازي آزاد رغم علي ».بگذارد وخامت

 و بار خشونت منازعات« ،دارد؛  بسياري فاصله آرامش و صلح از همچنان كشور ،)داعش(»اسالمي دولت«

 گير«  سوريه به امنيت شوراي ويژه فرستاده است، »ها سوري براي ملموس حقيقت يك كماكان تروريسم

 كه كساني تعداد همانند درست ، تغذيه سوء و غذايي امنيت عدم«  كه دارد اصرار خود به نوبه »پدرسون

   .»است افزايش به رو شدت به هستند، انساندوستانه هاي كمك نيازمند

  

 اين عملياتي قدرت ، ش در محلهاي فعاليت و ملل كمك از سوي سازمان مايوسانه هاي درخواست وجود با

 شده محدود شدته ب امنيت شوراي و اروپا اتحاديه ، ، اين ارباب جهانواشنگتن هاي تحريم دليل به سازمان

 پاريس در ٢٠٢٠  دسامبر در كه كنفرانسي طي ،»سوريه گزارش« اينترنتي نشريه مدير يازيقي، جهاد .است

 آغاز از« : داشت عنوان آورد مي هم گرد را يهرسو دولت مخالفين كه تشكلي ،»آزاد يهرسو«  ابتكار به و

 افزايش شاهد ، ٢٠١٩ سال همچنين از .  .بوده ايم روبرو ممكن وضعيت بدترين با ما كنون تا ها شورش

 خدمات و كاالها سبد ،٢٠٢٠ ژوئيه و ٢٠١٩ ژوئيه بين« :كند مي نشان خاطر وي ».هستيم تورم شديد بسيار
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 نان قيمت  خود، اساسي محصوالت يارانه اصالح با دولت كه حالي در بود، برابر ٢٥٠ قيمت رشد شاهد

 در  »سوريه گزارش« نشريه قاسيون، سوري نامه هفته پژوهش يك به استناد با ».كرد برابر دو را اي يارانه

 سال نخست ماهه ٩ در دمشق ساكن خانواده يك ماهيانه هزينه كه داد نشان ٢٠٢٠ سال نوامبر ١٠ تاريخ

   .است يافته افزايش درصد ٧٤ غذايي، مواد قيمت شدن برابر دو با ٢٠١٩

  

 وابسته ايران به اول درجه در تا كند مي وادار را رژيم آنها كمبود كه نيز نفتي هاي فرآورده ترتيب، همين به

 با روياروئي جهت. كردند تجربه را ها قيمت چشمگير افزايش!)  شده تحريم كشور دو براي شرم مايه( باشد

 شركت براي ها قيمت افزايش اعمال بدون كه كرد اعالم ٢٠٢٠ سال اكتبر ١٩ در سوريه دولت شرايط، اين

 هاي شركت به شده فروخته مازوت قيمت نقل، و حمل هاي شركت و كشاورزان خاص، افراد دولتي، هاي

 اين در شكيبائي و سوخت كردن پيدا امكان اصوالً كه شرطي به. دهد مي افزايش درصد ١٢٠ را خصوصي

   .باشد داشته وجود زمينه

  

  كمبود گاز و برق 

  

 ژانويه ١١ نسخه در رژيم، ضد و حامي هاي رسانه به وابسته هاي نشريه مجموعه بازرس يك سوري، ناظر

 هاي صف ايجاد باعث و  دارد ادامه همچنان بنزين كمبود« دمشق پايتخت در كه دهد مي گزارش  خود

 وب يك پايتخت، صداي( العاصمه صوت. است شده »بنزين خالي هاي جايگاه مقابل رانندگان كيلومتري

 .است شده متوقف كامالً بانياس در اصلي پااليشگاه كه داد گزارش ٢٠٢١ ژانويه ٩ شنبه روز) مخالف سايت

The Syrian Observer  را ندارد اطالعات و اخبار اين تائيد امكان كه اعالم كرد.   
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 نفتي ميادين از بسياري اكنون. بود گاز و نفت  كوچك كنندگان توليد جزو سوريه ها، درگيري آغاز از پيش

 از اوقات گاهي دولت. شوند مي محسوب دمشق مقامات كنترل از خارج حدي تا كه دارند قرار نواحي در

 كرده تأسيس را روژاوا خودمختار منطقه كه عرب-كرد عمدتاً ائتالفي ،)SDF( سوريه دموكراتيك نيروهاي

   .كند مي خريداري نفت اند،

  

 شمالي مرز مانند نيستند دولت حاكميت زير كه مناطقي در« سوريه، اوضاع ناظران ديگر و يازيگي اعتقاد به

 ،»شوند مي مبادله دالر يا و ترك ليره به گاهي محصوالت كرد، نيروهاي كنترل تحت هاي بخش يا تركيه

 همچنان  كه مناطقي در اعتماد، قابل هاي داده وريآ جمع مشكالت شناسائي، داشت دور نظر از نبايد البته

 و نفتي ثروت بيشتر كه سوريه خاك كل از% ٣٠ عبارتي به يعني نيستند، مركزي دولت قدرت سيطره در

   .پابرجاست كماكان داده، جاي خود در را كشور كشاورزي

 

 هاي زمين از هكتار هزاران ، ٢٠٢٠ پائيز و تابستان در كه بود تعمدي هاي سوزي آتش بدبياري، نهايت

 از بسياري نااميدي موجب و كرد نابود را كشور از مختلفي مناطق زيتون هاي باغ و جو و گندم زيركشت

 اين از پيش پديده همين .ناميدندمي  »استثنائي«  را سال اين و بودند  برداشت انتظار در كه شد كشاورزاني

 آتش اين مقصر را يكديگر مخالفان، و حكومت. بود پيوسته وقوع به شرقي شمال در ويژه به ٢٠١٩ سال در

   .دانند مي مخرب هاي سوزي

 

 غيرقابل نان. دارم برق ساعت ٣ تنها روزانه« :گويد مي ما به تلفن طريق از حلب  ساكنان از تاراكجي فادي

 نانوائي صف در هم كنار ها ساعت مجبوريم ما و ،)شود مي استفاده الجزايري گندم از غالباً(است خوردن
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 ها قيمت سيم، عنوان با دولتي بندي جيره هاي كارت توزيع وجود با .شويم نان تهيهبه  موفق تا بمانيم منتظر

 اسالمگرايان« چنگال از آزادسازي زمان در كشور بزرگ شهر دومين چند هر» .دارد تصاعدي روند همچنان

 نيروهاي توسطكه  نبردهائيزخم هاي  بود؛ پرداخته يكوبياپ و رقص به خونين، نبردهاي دنبال به و »افراطي

   . هويداست شهر هاي گونه بر كماكان،  نشست ثمر به روسيه هوائي لجستيكي پشتيباني و دولتي

  

 

  »هستند جنگ هاي سال حسرت در مردم«

  

 پزشك انطاقي نبيل ».بود بهتر وضع باريد، مي سرمان بر خمپاره كه زمان آن« :افزايد مي پا خرده تاجر اين

 و تغذيه حوزه در ويژه به(را ها كمك بيشترين هاست سال كه آبي، ماريان انجمن مسئول و حلب اهل

 موقع نآ چون ،دخوردن مي را جنگ دوران حسرت مردم« :كه پذيرد مي كرده، نيازمندان به )آموزش

 جلو به رو  نظامي و سياسي نظر از چيز هيچ« اينكه از تأسف ابراز با پزشك اين ».داشتند بهتري زندگي

 حال در مسيحيان« و »دارد ادامه كماكان مهاجرت«:گفت ما به اي نامه در ٢٠٢٠ سال دسامبر در ،»نيست

   .»آرزو مي كنند   گونه اين خود روياي در كم دست يا هستند زندگيشان محل ترك

  

 وقفه از پس و ٢٠٢٠ مارس از كه شويم مي دمشق به حلب جاده وارد و  اتوبوس سوار وقتي« :گويد مي او

 ،)حلب حوالي محله دو(النعمان مآرت و ساراقب نزديكي در گرفته، برداري بهره مورد مجدداً ساله هفت اي

 مي ما عصبانيت موجب و اند افراشته بر را هايشان پرچم كه كنيم مي عبور تركيه نظامي مقر سه كنار از

 نبردهاي به دادن پايان براي تركيه و سوريه ارتش بين بس آتش از پس باني، ديده هاي پست اين. شود
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 ١٩-يدوكو و اند مدهآ گرد جا آن در وخيمي شرايط در پناهندگان  كه محلي است، شده ايجاد ادلب استان

   .يافته گسترش آن در شدت به

  

 مي ارائه را قرباني هر شغل و اسامي كه پزشكي، سايت يك توسط سال ابتداي در كه آوردي بر اساس بر

 .»اند داده دست از را خود جان ويروس، اين از پيشگيري كافي تجهيزات كمبود دليل به پزشك ١٧١« دهد،

 و ابتالء مورد هزار صدها با بود، شديد بسيار سپتامبر و اوت ماه در«گيري همه: كند مي تصريح آنتاكي دكتر

 بازسازي تهج در تالش يا و اقتصادي هاي فعاليت رونق امكان بهداشتي، وضعيت نيا .»بستري نفر صدها

 نزديك منابع گفته به .كند مي دشوارتر حتي را، بود شده اختالل دچار ها تحريم بواسطه قبل از كه ،]كشور[

 را بزرگساالن فقط ديگر« و شده »تر خطرناك« گيري همه اين سوري، گزارش نشريه از نقل به و دولت به

  .»هستند خطر در نيز كودكان بلكه سازد نمي مبتال

  

  دالرهاي از دست رفته در لبنان

  

 در كه اقداماتي .دارد كشور در فقر درتشديد اي عمده نقش ارز كمبود المللي، بين هاي تحريم تأثير بر عالوه

 منظور به تجارت، و رايج معامالت در خارجي ارزهاي از استفاده عليه دولت، توسط ٢٠٢٠ سال دسامبر

 تالش بركت به مسلحانه، درگيري يك پايان .نشد واقع ثمر مثمر ، گرفت انجام ملي پول ارزش از محافظت

 در. دارد همراه به خود رابا اقتصادي بهبود طليعه غالباً گذاري، سرمايه هجوم وهمچنين بازسازي براي هائي

پول ملي  برابري ارزش، خارجي هاي كمك كمبود و دولت خزانه بودن خالي با .نداد رخ چيزي چنين سوريه

 كرد، خواهد سقوط كجا تاپول ملي  كه بداند تواند نمي كس هيچ و است سقوط حال در هاي خارجي، ارزبا 
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 انتقال امكان ديگر كشور، از خارج در شاغل سوري كارگران اين، بر عالوه .است مبهم  بسيار آينده از اينرو

  .ندارندرا  خود هاي خانواده به پول

  

 در گذشته سال يك طي كه كشوري است،درست  لبناندر مورد كارگران سوري در  ويژه به مسئله اين

 ارزش برو   مستقيمبه طور  لبنان پول ارزش كاهش در موضوع اين و  بوده مالي بحران   ضربات معرض

 ارزش برابري اوج به بوسه حاضر حال در دالر است، گذاشته تأثير غيرمستقيم اي گونه به) LS( سوريه پوند

 از از پيش  ٤٩ رقم مقابل در آمريكا، دالر يك ازاي به) LBP( لبنان پوند ٣٠٠٠ زده، لبنان پوند با خود

   .است جنگ سالهاي از بارزتر بسيار سقوط اين و دارد ادامه همچنان سقوط. جنگ شروع

  

 يك از شد، مي نگهداري لبنان هاي بانك در سوري حقيقي اشخاص و تاجران توسط كه دالري ميلياردها

 كه تازه هواي اين از را ها سوري و  شده مسدود همسايه، كشور اين بانكي نظام فروپاشي دليل به پيش سال

فروپاشي  علت ، كرد اعالم ٢٠٢٠ سال نوامبر ٥ تاريخ در اسد بشار .كرده محروم هستند، نيازمندش بسيار

 تا ٢٠ بين«  :نگذاشتالمللي  بين هاي تحريممسئوليت آنرا به دوش  براي اولين و است لبنان كشورش مالي

 لبنان بانكي بخش در بحران بروز از پس ها، سوري سپرده) يورو ميليارد ٣٥ تا ١٦ معادل( دالر ميليارد ٤٢

   .»مي كنيم پرداخت را آن بهاي ما] …. [است شده ناپديد

  

 فراموش اسد رسد مي نظر به ، است دشوار لبنان، در بانكي رازداري دليل به ويژه به دقيق، مبلغ تأييد اگر

  برايش را شيراطمينان نقش كه مدتهاست همسايه اين كه  - كرده فراموش كه كند مي وانمود يا - كرده

 ازنظام استفاده با ساده، گذاران سپرده و سوري بازرگانان نظام، هاي آقازاده كه است سالها .است كرده بازي

. اند كرده گذاري سپرده جا درآن را خود پول باال، بهره نرخ با سدر درخت سرزمين ليبرال نهايت بي بانكي



orient XXI.  

     ٢٠٢١ آوريل  يپلوماسياقتصاد، داست، فرهنگ، اجتماع، يدرباره س ينترنتيه اينشر

  
 
 

 تجارت ويژه به معامالت انواع براي كه مدتهاست شود مي شناخته اي منطقه مركز يك عنوان به كه بيروت

   .گيرد مي قرار استفاده مورد سوريه

  

 اجتماعي ساختار ،١٩-كوويد نهايت در و  تحريم اقتصادي، بحران وطن، جالي كشور، مردم آوارگي جنگ،

 كنترل تحت كه مناطقي در آموزان دانش و است ريخته بهم آموزشي نظام .است پيچيده هم در را كشور

 صدها كه مناطقي در. بروند امتحانات در شركت براي ديگر نطقه به اي نقطه از توانند نمي نيستند، دمشق

 برخي گفته به و روند نمي مدرسه به ديگر كودك هزار ٥٠٠ اند، يافته اسكان فشرده صورت به پناهنده هزار

 خانه به خانه ها، اردوگاه در آموزش براي  شوند مجبورمي گاهي غيردولتي، هاي سازمان كارشناسان، از

  .كنند سركشي

  

نسبت  تمايل عدم كلي طور به »جنگ پايان زمان از «:كند مي تأكيد سياسي كودماني، كارشناس امور باسما

 سوريه از خارج در چيز همه. تركيه و ايران روسيه، طرف از جز به مده،آبه وجود  سوريه ] حضور در [ به

  كشور حال همين در ندارند، درآن نظر اظهار  براي فرصتي مخالفان نه و رژيم نه كه جايي خورد، مي رقم

 توافق مسير، از شده منحرف از كشور اين براي »بشردوستانه هاي كمك« مورد در تنها اروپا، اتحاديه هاي

   .دارند

  

  

 


