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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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   حزب کمونيست استرالياۀگاردين، نشري: منبع

  عثمان حيدری: فرستنده
 ٢٠١٩ اپريل ١١

  

 وحدت   وئیسوی رھاه ب
  چرا جوانان کمونيست سوريه نسبت به آينده خوشبين ھستند

اتحاديۀ جوانان «الملل  و دببر دفتر روابط بين» نشگاه دمشقاتحاديۀ دانشجويان دا«س ئيجک تراستام با خالد بکتاش ر

  . کرده استصاحبهم» کمونيسيت سوريه

  
  

 در بھترين حالت مبھم است، گرچه بسياری از  تانيا، شناخت بسياری از مردم از جنگ در سوريه در بري:جک تراستام 

ممکن .  از مداخالت امپرياليستی اعتماد نکنيم ھا ھای رسمی و تحريفات آشکار آن کنيم که به رسانه ما بخوبی احساس می

  د؟ئياست شما يک مرور اجمالی از جنگ در سوريه ارائه نما

سوريه سومين دخائر بزرگ گاز طبيعی را دارد . نخست، حمله به سوريه به دليل منابع طبيعی بود. ً قطعا:شخالد بکتا

 ۀ تأمين کنندۀمثابه  به اروپا که به روسيه ب-ويژه از قطره ب-و در برابر ايجاد يک خط لوله نفت و گاز از خليج فارس

طلبی  وريه تنھا دولت عربی است که با توسعهامروزه، س. اصلی گاز اروپا لطمه خواھد زد مقاومت کرده است

  .نمايد و يک ستون حمايت از مقاومت در عراق، لبنان و فلسطين بود امپرياليستی مقابله می
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جنگ سوريه با عراق . دانند ھای ارتجاعی مانند عربستان سعودی، قطر و اردن سرمشق سوريه را نابخشودنی می رژيم

ھای اياالت متحده شکل  با شروع دولت اوباما، جنگ.  پرھزينه و ناموفق بود متفاوت استءو افغانستان که از ابتدا

  .خود گرفته  را ب-البته مدرن شده- اروپای شرقی» ھای رنگی انقالب« يا ادر ليبي» بھار عربی«غيرمستقيم 

  :رفته جنگ چھار مرحله دارد رويھم

  .شد سی تشکيل می بی ويژه الجزيره و بیه ھا، ب  که از تظاھرات و تحريکات رسانه٢٠١٢ تا ٢٠١١

  . و قتل دانشمندان و کشتار در روستاھا آغاز شدئیربا ، حمالت تروريستی با آدرم٢٠١٢از 

 درصد قلمرو ٨٠ تا ٧٠ اوج خود ۀجھاديون در نقط. ، جنگجويان خارجی ورود به سوريه را آغاز کردند٢٠١٣در 

  .کردند ل میو کنتر-بدون احتساب شھرھا-سوريه را

که به  طريقی توانستند بدون اينه ھا ب  آن- مستقيم امپرياليستی با دستاويز جنگ با تروريسم آغاز شدۀ، مداخل٢٠١۴در 

  .»بجنگند«آسيب برسانند با آن » داعش«

  .ر کرديي روسيه به درخواست دولت سوريه کل وضعيت تغۀ با مداخل٢٠١۵در 

تواند  ای را که يک خط لوله از خليح از طريق سوريه می  اقتصادی بالقوهۀھا لطم آن. ھا به چند دليل درگير شدند روس

 حریب از جمله پايگاه - ی خودئ خواھند نفوذ منطقه ھا می آن. ندھا داشته باشد و ھمچنين پتانسيل گاز سوريه را ديد برای آن

ھا ھمچنين از  آن.  مانند اوکرائين بھبود بخشندئیست دادن متحدين اروپاويژه در بستر از ده  را ب-خود در سوريه

  .ترسيدند دست آمده در جنگ سوريه میه  بۀ مانند چچن با دوستان و تجربئیبازگشتن جھاديون به کشور خود به جاھا

دھم  ه يکاما، با کاھش ارزش پول ب. کند ل میو درصد قلمرو سوريه را کنتر٧٠، دولت بيش از ٢٠١٩امروز، در 

حزب کمونيست . شود ھای نوليبرالی، شرايط اجتماعی و اقتصادی در کشور بدتر می ارزش سابق آن به علت سياست

 خصوصی از کشور، که دولت به ۀر سرمايلا ميليارد د١٨٠سوريه در صف مقدم اعتراض عليه موضوعاتی مانند فرار 

  .بوده است» بايد محترم شمرده شود«ما گفت 

اگر .  و ھمچنين بھبود حقوق و شرايط مردم استدست آوردن دوبارۀ وحدت آنه  سوريه و بئیکنون رھاھدف اصلی ا

شود، در نبرد با متجاوزين بھتر مجھز  ھا تشکيل می حقوق و شرايط مردم بھبود يابد، آنوقت ارتش، که از فرزندان آن

  .خواھد بود

 -حتا پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث- با احزاب مترقیھای ائتالفی ھا در دولت  بدين سو، کمونيست١٩۵٠از دھۀ 

ما يک وزير . که منتقد دولت ھستيم، خط ضدامپرياليستی را ادامه داده ايم ، ما در حالیز لحاظ تاريخیا. شرکت کرده اند

شرق -شمال» داعش«که حلب تحت محاصره بود و  زمانی.  در شوراھا داريم در دولت، و نمايندگانی در مجلس و

  .رسيد ا احاطه کرده بود، فقط روزنامۀ ما، پيام ما بود که به مردم در آن مناطق میسوريه ر

 از جمله تظاھرات عليه تفنگداران اياالت متحده که در آن پرچم اياالت متحده را -ما تظاھرات بسياری برگزار کرده ايم

ترين رھبران  يکی از بزرگ. يه بوده اندالبته، ھميشه کردھای زيادی در حزب کمونيست سور. ھا آتش زديم در برابر آن

  .است، کرد بود] حزب[تاريخی ما، که نام او بر شاخه جوانان 

ھا را  ھای تروريستی آن اکنون کجاست؟ گروه] متحد اياالت متحده[ارتش آزاد سوريه «: پرسم ھا می ًمن صرفا از آن

» داعش« النصره و ةھای جھادی مانند جبھ ھا متحد سازمان آن. تر از آنچه بودند ساختند ھا را بزرگ ھا آن رسانه. بلعيدند

  .ھا تفاوت وجود نداشت  سياسی بين آنۀ النصره خيلی نزديک بودند زيرا حتا در يک نکتةھا به جبھ در واقع، آن. بودند
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 توليد اسلحه يکی از :جک تراستام

. ترين صنايع بريتانيا است مھم

سازی و دولت  ھای اسلحه شرکت

ھا به  بريتانيا برای ارسال آن بمب

 همناطق جنگی مانند يمن و سوري

شما به کسانی که در .  استمسئوول

 ند چه ااين تجارت مرگبار درگير

  د؟ئيگو می

 البته، من معتقد نيستم :خالد بکتاش

که کارگران در اين صنابع 

اما معتقدم اشخاص درگير . مسئوولند

. دھندمی انجام را کاری چنين قدرت 

کنندگان  فاکت اين است که توليد

 اسلحه به مرگ مردم ئیبريتانيا

گناه، زنان و کودگان بسيار، در  بی

  .درگيرھای ناعادالنه عادت دارند

  

 دربارۀ نقشی که :تراستامجک 

بريتانيا در سوريه يازی کرده است، 

ھا  ويژه چون طبق گزارشه ب

 بريتانيا در سوريه ۀنيروھای ويژ

  کنيد؟  چه فکر می،آورد وجوده  بئیرا يک مزدور بريتانيا» کاله سفيدھا«ھستند، و 

ھا فقط بعد از اياالت متحده  آن. ھا است ترين امپرياليست ُترين و محيل قه حاکم بريتانيا يکی از باھوشب ط:خالد بکتاش

ھای اطالعاتی  المسلمين در مصر و شبکه وجود آوردن اخوانه ھا نقش بزرگی در ب ، آنز لحاظ تاريخیا. قرار دارند

 در سوريه تحقيق ئی بريتانيائیکنم که پارلمان بايد پيرامون حضور نيروھا من فکر می. قوی و نيروھای ويژه داشته اند

  کنند يا به منافع اياالت متحده؟ ای دارند؟ آيا به منافع مردم بريتانيا خدمت می کنند و چه برنامه ھا چه می آن. کند
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 در پايان، آيا نسبت به :مجک تراستا

  ؟آينده در سوريه خوشبين ھستيد

ھای شواريديکی از  :خالد بکتاش

ل ئي ترکيه و اسرا،حرکت به پيش

خواھند بود که سعی خواھند نمود با 

 اراضی يا چيز -دست آورد چيزیه ب

 از جنگ پيروز بيرون بيايند، -ديگر

رفته، من دربارۀ کشور و  اما رويھم

 و بازگشت به مردم ما در بازسازی

  .قدرت سابق خود خوشبين ھستم

  مورنينگ استار: برگرفته از

  تارنگاشت عدالت

  

  


