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 جنگ امپرياليستی در سوريه
  

نيروھا و  تمام عياری که در سوريه می گذرد نماد يک جنگ تيپيک امپرياليستی است که الجرم با توجه به نقش ۀفاجع

 ھا خواھد ئیھم از اين رو نگاه تحليلی من يکسره معطوف به تحليل چيستی منافع باال .ن شودئيدولت ھای درگير بايد تب

زحمتکش سوريه در ھمان نخستين روزان قيام از زمين و ھوا اعتراض مسالمت آميزمردم چنان که دانسته است  .بود

ه رانده شد و زمينه برای دخالت دولت ھای امپرياليستی و حضور توسط نيروھای دولت حاکم  سرکوب و به حاشي

صل سر در گريبان خود فرو کرده و توحشی أبه محض جنگی شدن بحران مردم مست. نيروھای تروريستی مساعد گرديد

ه ناپيدای  خود را تبديل به احسن کرده و رائیبرخی نيز اندک دارا. کم مانند از ھر دو سوی منازعه را به نظاره نشستند

 .لمان بسته اندادولت دست راستی " نجات بخش"مھاجرت برگزيده اند و دل به سياست ھای 

در . است" خونابه روان"گير شده اند کرور کرور کشته می شوند و از چشم بازماندگان آنانی که از ھمه سو زمين

  .گورستان بی مرزی که نام آن سوريه است

و جنگ ھای " بھار عربی "ه ھای متعدد به طرح و شرح زوايای مختلفصاحب اين قلم در مقاالت و مصاحب

 و چيستی ظھور داعش در متن اين ئیعربی پرداخته و به تفصيل از چراۀ فريقای شمالی و خاورمياناامپرياليستی در 

لفه ھا و ؤمين مفی الجمله بايد اضافه کنم که جنگ امپرياليستی در سوريه را نيز بايد در متن ھ. اوضاع سخن گفته است

  :مشخص نگريستۀ از دو دريچ

.  با توجه به عروج مجدد امپرياليسم روسيه و شکل بندی يک جنگ سرد تازه دور جديد تقسيم جھان امپرياليستی .الف

 و تالشی که اين – به ويژه سه قطب ايران ، عربستان و ترکيه – ئیرقابت قدرت ھای منطقه در متن ھمين پارادايم 

  .مل استأرای ھژمون شدن انجام می دھند، قابل تقدرت ھا ب

 در تونس و مصر با دخالت اخوان المسلمين مھار شد و سپس در ءاين جنبش ابتدا . "نان و آزادی"شکست جنبش .ب

ھمچنين در متن .  و دخالت گروه ھای تروريستی به قھقرا رفتئی و سوريه از طريق دامن زدن به جنگ ھای فرقه اليبي

پيشين جنگ سرد ۀ در برھ.  از مبارزات ضد کلونياليستی نيز جمع شده استدولت ھای بازماندهير بساط تحوالت اخ

اعتبار خود را از مبارزات ضد " دوزخيان روی زمين"فريقا و آسيا به قدرت رسيدند که سوار بر امواج ا در ئیدولت ھا

 بر خاسته بودند و از حمايت اتحاد جماھير يکائیامرِ از درون کودتاھای نظاميان ضد ًاستعماری می گرفتند وغالبا

گی کم و گی می کردند و ھمبا وجود اردوگاه اين دولت ھا به نوعی ناسيوناليسم چپ را نمايند. شوروی برخوردار بودند
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بارزترين اين دولت ھا در مصر با جمال عبدالناصر به قدرت . لی داشتندئيبيش و با درجات مختلف مواضع ضد اسرا

آن دوران دولت بشار اسد ۀ تنھا بازماند! صدام حسين و حافظ اسد و معمر قذافی و سوريه و عراق با ا و در ليبيرسيد

اين دولت ھا عالوه بر خصلت ھای ضد غربی به شدت . است که تداوم قدرتش در آينده چندان محتمل به نظر نمی رسد

دار خود دخل احزاب و افراد چپ را چنان آوردند که بعد از چندان که در دوران اقت. کمونيسم ستيز و چپ کش نيز بودند

نقش آفرينی دولت ھای امپرياليستی و . فروپاشی حتا يک آلترناتيو نيم بند مترقی نيز در سپھر کشورشان موجود نبود

ه نگفته پيداست که ھر يک از طرفين جنگ ب. گروه ھای تروريستی در جنگ سوريه از اين چند منظر قابل فھم است

از . ترين ربطی به منافع مردم زحمتکش ندارد مرزھای سوريه فراتر می رود و کمدنبال کسب منافعی ھستند که از

  ..... شروع کنيمامريکاامپرياليسم 

سرکوب  به عوامل مختلفی پيوند خورده است که در اين ميان امريکاترين ترديدی دخالت نظامی بی کم....امريکا .يک

 به ئی و متحدان منطقه امريکااين که . نصرت در اولويت ھای پيدا مشاھده نمی شودۀ  جبھ وتروريست ھای داعش

نصرت و داعش به عنوان منشعبين القاعده از درون ھمان ۀ القاعده ھستند، اين که  جبھۀ غايت مرتجعش به وجود آورند

 از گروه تروريستی ابومصعب الزرقاوی و سوريه نيزۀ اقدام تبھکارانه و ضد کمونيستی بيرون آمده اند، اين که القاعد

ھستند و ) ٢٠٠٣( عليه عراق امريکاجنگ امپرياليستی ۀ دئيعراق ريشه گرفته است، اين که اين دو جريان زاۀ القاعد

ديگر در ..... اين تروريست ھا در افغانستان و عليه کمونيسم روسی کاشته شدۀ اين که تخم پدر و مادر و جد و آبای ھم

 گرفته تا اوباما از باراک – امريکائیيک دوجين از سياستمداران ! فرخواست نيروھای چپ و مترقی نيستشمار کي

ون حمايت افغانستان بدۀ واقعيت اين است که القاعد.  راه و بی راه به اين تاريخ شوم اعتراف کرده اند-نھيلری کلينت

ھمان طور که داعش سوريه بدون حمايت ..  خود نيستحياتۀ  ارتش اين کشور قادر به ادامپاکستان و سازمان امنيت

 در سوريه و تقابل با داعش امريکاحضور نظامی . نظامی و لجستيکی ترکيه به شدت ضعيف شده و از پا در خواھد آمد

به يک مفھوم اين .  تعريف می شود که در ذات سياست خارجی امپرياليسم نھفته استئیدر متن يک سلسله تناقض ھا

 نيست که با داعش نرد دوستی می زند، واقعيت اين است که با وجود امريکاۀ ت حاکمأح نئوکنسرواتيست ھيفقط جنا

 القاعده و شعبه ھای -مبر منھتن شکل بسته که اوج آن در يازده سپت–تضادھا برخی تداخل ھا و درگيری ھا و شبه 

القاعده از بدو تولد تا کنون حتا يک گلوله به .  است عمل کردهامريکااھرم فشار مختلفش در تمام اين سال ھا به عنوان 

عربستان و قطر و  (امريکا ئیل شليک نکرده است و ھمواره از بيشترين حمايت ھای متحدان منطقه ئيسوی اسرا

 صدور دموکراسی و حقوق بشر از حمله به عراق امريکاھمان قدر که ھدف . برخوردار بوده است) امارات و پاکستان

 در سوريه با يک گيجی و امريکااز سوی ديگر ! ان قدر نيز اين ھدف در سوريه انھدام پايگاه ھای داعش استبود ، ھم

ۀ  تا لحظپل برومر ئی سرمايه گزاری از دوران حکمروادالرعراق و ميلياردھا ۀ تجرب. سر در گمی نيز مواجه است

داعش تاب نياورد در کنار سرکشيدن ۀ  در مقابل حملحال، انحالل ارتش بعث و توليد ارتشی که در موصل ده دقيقه نيز

تسليح يک عده گانگستر در بن ۀ ھمچنين تجرب!  بسيار گران تمام شده استامريکاجمھوری اسالمی در عراق برای 

 اين کشور را در جنگ امريکا و کشته شدن سفير اسياسی و نظام اجتماعی در ليبيۀ غازی و از ھم گسيختن شيراز

 که دست کم تھديدی برای – و نه متحدان اصلی اش نسبت به دولت جانشين اسد امريکانه . ق کرده استسوريه بی اف

 آموزش داده و تسليح شده اند به راحتی امريکاافرادی که از سوی  .مشخصی ندارندۀ  ھيچ برنام-ل نباشدئيامنيت اسرا

 از آن به عنوان اپوزيسيون ميانه و دولت احتمالی  کهارتش آزاد سوريه. خود و تجھيزات شان را تسليم داعش کرده اند

اپوزيسيون به . آن چندان خوش بين نيستندۀ ان نيز به آيندامريکائيمورد پسند غرب ياد می شود چنان آشفته است که حتا 

 ندارند یئ نه فقط پايگاه اجتماعی و توده طالس و نظاميانی مانند صبرا تا برھان غليونسوريه از گرايش ۀ اصطالح ميان
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 در  عبدالجليلیمصطفز و تروريستی و ارتجاعی ھستند بلکه در بھترين شرايط گرايش  دست سائیو افراد و گروه ھا

 در عراق را تداعی می کنند که با ضرب و زور دوپينگ امپرياليستی نيز به نظم و انتظام مطلوب اياد عالوی و اليبي

 که بی ترديد به –ايت ھای پيدا و پنھان دولت سوريه از حزب هللا لبنان از سوی ديگر با وجود حم.  راه نبردندامريکا

له به سادگی اين است که  بعد از فروپاشی بلوک شرق و در دو أ مس-  صورت بسته است. ا.جاعتبار حضور و اقتدار 

که سوری ھا به  بل نبوده استلئيمقاومت عليه اسراپايانی حيات سياسی حافظ اسد ؛ دولت سوريه نه فقط خط مقدم ۀ دھ

مضاف به اين که در جريان جنگ جاری عمده . ل رضايت داده بودندئي ملموس با اسراًيک صلح غير مسلح و کامال

اين نکات و ده ھا شاھد ۀ ھم. ل يعنی حماس نيز از سوريه بريده و به عربستان پيوسته استئيِترين گروه معارض اسرا

سوريه را به شکل ۀ آينديک جانبه  و متحدانش قادر نيستند به طور مريکاايد اين نکته است که ؤديگر در مجموع م

نظامی متعاقب قيل و قال ۀ  گستردۀِکنار آمدن با حضور نظامی روس ھا؛ انصراف از حمل. مطلوب خود رقم بزنند

نشان می " حذف تدريجی اسد"مبھمی مانند ۀ به کنفرانس وين و طرح برنام . ا.ج و دعوت از ئیيمياککاربرد سالح 

ھمراه شده )دار و دسته ريگان و بوش( که با عروج ھارترين نئوکنسرواتيست ھا – امريکادھد که دوران قدر قدرتی 

 در خصوص نتايج فاجعه بار دخالت نظامی تونی بلرۀ ھمچنين بعد از پوزش شرمساران!  به پايان رسيده است- بود

 که ھنوز در -فرانسوی ھا نيز .  ترين متحد خود را نيز ھمراه ندارد مھمامريکاانگلستان در عراق واقعيت اين است که 

 نه قادرند و نه مايلند فابيوس و اوالند با وجود ھارت و پورت ھای توخالی -  زده اند دست و پا می زنند اگندی که به ليبي

 باال کشيدن نزديک به ھشتاد ابيفرانسه از حمله به لي" خير"ۀ کيست که نداند انگيز. نقش بيشتری در سوريه داشته باشند

ل ئي و اسراامريکادر مجموع به سادگی می توان گفت برای . ارزی دولت قذافی بودۀ ميليارد يورو طلب نفتی و سپرد

 یاچنين گزينه . حفظ ساختارھای کنونی دولت سوريه بدون اسد و چند مقام ارشد سياسی نظامی بھترين گزينه است

يک دولت به غايت ضعيف در سرزمينی ويران و سوخته ھدفی است که . اق نيز ھستجنگ عرۀ برخاسته از تجرب

ی اش ئ و متحدان منطقه امريکاابقای اسد به ھر نحو يک شکست بزرگ سياسی برای .  از بيان آن شرم نداردامريکا

 ھارتر از گذشته –ير  به ويژه پس از پيروزی در انتخابات مبتذل اخ–ان خمضاف به اين که ترکيه و اردو. خواھد بود

عربستان و قطر نيز تحت ھيچ شرايطی سوريه را به روسيه و ايران وا نخواھند . عليه دولت اسد وارد عمل خواھند شد

  !داد

سرزمينی که قرار بود از . استجنگ سرد نخستين روسيه از دوران ۀ گفتيم که سوريه تنھا متحد بازماند....روسيه. دو

شايد ھمين خيال واھی و پوچ ! برسد" سوسياليسم"به " راه رشد غير سرمايه داری"ر واھی  به بعد از مسي١٩۶٠سال 

بخش " اميد" پروپوتينی - پروروسیۀ ھای عقب ماند" چپ"است که سبب شده دخالت نظامی روسيه در سوريه برای 

 بالھت ئیاسی نباشد دست کم روياستالين بل که حتا با برژنف اگر نشان ساده لوحی سي نه با پوتينۀ گيرم که مقايس! باشد

واقعيت . آبی برای زحمتکشان گرم خواھد شد" شر کم تر"ۀ زده را تداعی می کند که ھنوز بر اين باور است که از ھيم

کسانی که با تاريخ روسيه آشنا ھستند به خوبی جاه طلبی ھای بورژوازی ۀ ھم.  اما در زمين سفت ديگری خوابيده است

اين .  بوده استعظمت طلبیبه يک تعبير مھم ترين خصلت بورژوازی روسيه ھمين . ناسنداين کشور را می ش

 به خاک ماليده شده بود خيلی زود تجديد بروانقالب اکت شان در جريان ۀبورژوازی و نمايندگان سياسی اش که پوز

 و در جريان صنعتی سازی ھا آرايش کرده و بعد از عقب نشينی ناگزير نپ به تدريج وارد اقتصاد سياسی شوروی شدند

امکان "ما در بخش دوم کتاب . گان سياسی به قدرت بازگشتندب را گرفتند و بار ديگر با نخبانتقام شکست انقال

 به تفصيل و با فاکت اين مھم را بر رسيده ايم و فی الحال به اين نکته اشاره می کنيم که بعد از فروپاشی ....."فروپاشی

 – کرد و با جريان پوتين ء به سرعت تجديد قوا-  که با يلتسين تحقير شده بود–ت طلب روس شوروی بورژوازی عظم
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بورژوازی ناسيوناليست واقعی ھمان ۀ کنونی روسيه نمايندۀ ت حاکمأدر نتيجه ھي! مدودوف به قدرت سياسی بازگشت

سياسی و به ويژه اقتصادی خلع يد  شان را در عرصه ھای ۀبر نتوانسته بود کل طبقو ھستند که انقالب اکتعظمت طلبی

ۀ  شده و با استفاده از منابع سرشار گاز و نفت و سابقء احياً با قدرت تمام  کامال٢٠٠٠اين بورژوازی از سال . کند

مھم مناسبات روسيه و سوريه و ۀ گذشته از اين نکت. استسھم مناسب خود در روابط بين الملل تاريخی روسيه خواھان 

  .امی روسيه را بايد در بسترھای تاريخی ديگری نيز ارزيابی کردچيستی دخالت نظ

ده سال بعد زمانی که سوريه از  . آغاز شده است- که اين کشور در اشغال بود- ١٩۴۴روابط شوروی با سوريه از سال 

ال و اشغ) ١٩۶٧(پس از جنگ شش روزه .پيوستن به پيمان بغداد امتناع ورزيد از سوی مسکو حمايت اقتصادی شد

ر جھت ييمتعاقب تغ. ديگری شدۀ ل و شکست مصر، پشتيبانی از سوريه وارد مرحلئيبلندی ھای گوالن از سوی اسرا

در اين برھه بيش از  .سوريه کماکان متحد شوروی باقی ماند) ١٩٧٢(مصر در زمان سادات و چرخش به سمت غرب

ی از اعضای حزب بعث به دانشگاه ھای شوروی بسيار.  کارشناس نظامی و اداری روسی در سوريه فعال بودند۶٠٠٠

.  افسر سوری در روسيه تعليم ديده اند١٠.٠٠٠بيش از. تحصيل با زنان روسی ازدواج کردندۀ اعزام شدند و ضمن ادام

 کماکان در اختيار - شوروی بودئی که در زمان جنگ سرد نخستين تنھا مکان استقرار امکانات دريا- بندر طرطوس

 تجارت ١٩٩٠ تا ١٩۵۴طی سال ھای  .ريه ھمواره بازار اصلی فروش تجھيرات روسی بوده استسو. روسيه است

درصد اسلحه ٧٨ نزديک به ٢٠١١ تا ٢٠٠٧در سال ھای .  بوده استدالر ميليارد ٣۴اسلحه ميان اين دو کشور بالغ بر 

 بدھی دالر ميليارد ١٣ ميليارد از ١٠ بالغ بر ٢٠٠۵در سال . خريداری شده از سوی سوريه، روسی بوده استھای 

با اين ھمه و به استناد آمار پيش گفته ميزان تجارت روسيه و ! ھای سوريه به شوروی از سوی دولت پوتين بخشيده شد

در نتيجه دخالت . م درصد برای روسيه بوده است درصد برای سوريه و کم تر از دو دھ٣سوريه کم و بيش در حد 

  . بايد پی گرفتفراتر از منافع اقتصادینظامی روسيه را 

با ) مرکز چچن(گروزنیۀ فاصل.  برای روسيه برخوردار استیا ويژه اھميت ژئوپوليتيکیخاورميانه و سوريه از 

ز جمھوری ھای مرکزی تاتارستان،  ایامناطق گسترده .  مايل است۶٠٠در حدود ) محل استقرار داعش(موصل 

باشغيرستان، داغستان و چچن به مکانی برای تاخت و تاز گروه ھای مبلغ اسالم سياسی و تروريست ھای القاعده تبديل 

 به سوريه رفته اند و مشغول دوھزار تروريست جنگجو از اين مناطقگفته می شود در حال حاضر بيش از . شده است

از .  به مناطق پيش گفته می تواند امنيت روسيه را به مخاطره افکندبازگشت اين افرادينه ئھرآ. دنبرد با دولت اسد ھستن

  .  باشد منافع درازمدت خود را تعقيب می کنداسداين منظر روسيه بيش از آن که به فکر حفظ 

برای روسيه حفظ .  گفتوعربستان در تحوالت سوريه بايد جداگانه سخننقش ترکيه در مورد ....ترکيه و ايران. سوم 

ھمه می دانند که بدون سخاوتمندی . دولت اسد مترادف با تضعيف جايگاه اقتصادی و سياسی ترکيه نيز ھست

 خود را به مرزترکيه از يک سو . دولت ترکيه سيل عظيم نيروھای داعش امکان حضور در سوريه نداشتندۀ جنايتکاران

سوريه باز ومجروحان جنگی داعش را درمان کرده و به جبھه ھای جنگ  عازم ئی و آسيائیروی تروريست ھای اروپا

مين أتترکيه محل اصلی . بازگردانده است و از سوی ديگر جنگی نابرابر را به مردم زحمتکش کرد تحميل کرده است

ولت  به جنگ دً قيمت داعش عمالنفت ارزان از طريق خريد و فروش داللی مالی تروريست ھا بوده و به جز سالح

 ۀاز اين مدخل پراتيک سياسی ترکيه در جنگ سوريه به راستی روی حمايت ھای جنايتکاران. سوريه رفته است

سرکوب نظامی مطالبات کم نظيری برای ۀ داعش ابزار مناسب و بھان. عربستان و قطر از داعش را سفيد کرده است

له اين است که ترکيه از أ اين توضيح واضحات مسگذشته از! ک است. ک .  و تقابل با پيشمرگان پمردم زحمتکش کرد

از مسير اين خط لوله ترکيه خواھد .  منافع اقتصادی روسيه را به چالش کشيده استانتقال گاز ناباکوۀ طريق خط لول
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  بی نيازگاز روسيهتوانست گاز ترکمنستان را به بلغارستان و از آن جا به اتريش و مجارستان منتقل کند و غرب را از 

  .سازد

از توان الزم برای بازدارندگی و رقابت و ) ٢٠٠٣(و عراق) ٢٠٠١( به افغانستان امريکاروس ھا در جريان تھاجم 

ھای مخملی مورد حمايت غرب سه جمھوری مھم گرجستان، " انقالب"ھمچنين .  بی بھره بودندامريکاچانه زنی با 

 سياست انفعالی روسيه قافيه ا،در جنگ امپرياليستی ليبي.  استنفوذ روسيه خارج کردهۀ اکراين و قرقيزستان را از حوز

دخالت مستقيم روسيه در ماجرای کريمه و اکراين به وضوح نشان داد که آن دوران  . باخته استامريکارا به فرانسه و 

تورھا قابل  از اين فاکیااھميت سوريه برای روسيه و تعليل دخالت نظامی بر بستر انطباق مجموعه . تمام شده است

  .درک است

گوش به فرمان روسيه است چندان که با توصيه و يا فشار اين کشور ۀ  مھربشار اسداز سوی ديگر نبايد تصور کرد که 

لفه ھای پيش گفته اين نکته نيز واقعيت دارد که روسيه قدرت ؤبه عبارت ديگر با وجود م. از قدرت کناره می گيرد

 چنان که بشار اسد قادر نيستند با کارت سوريه و . ا.جمين دليل نيز نه روس ھا و نه بالمنازع در سوريه نيست و به ھ

 تحليل گر لبنانی با اشاره به مالقات با نضال حماده.  و متحدانش وارد چانه زنی شوندامريکامطلوب نظرشان است با 

 ئیسناريو. شده و او نپذيرفته استيک مقام ارشد فرانسوی به طرحی اشاره می کند که از سوی روسيه به اسد ارائه 

شگفت آن که اين طرح روسيه ! ئیواگذاری تدريجی قدرت و کناره گيری و دريافت مصونيت قضا". برنامه يمن"مشابه 

  ! تعقيب می شودامريکاھم اکنون از سوی 

و متحد در سوريه عمل  نيز مانند روسيه تنھا به عنوان يک پشتيبان . ا.جبا وجود حمايت اقتصادی، سياسی و نظامی ؛ 

در واقع  و مانند ھميشه سياست !  و دولت سوريه نيستبشارر جھت گيری ھای ييمی کند و به ھيچ وجه قادر به تغ

 قابليت چرخش  و "مصلحت نظام" متکی به پراگماتيسمی ناب بوده است که ھر لحظه و با توجه به . ا.جخارجی 

واضح از اين ۀ  دو نمونئیھسته ۀ پس پروژ ً و کال۵٩٨ۀ قطع نامماجرای جنگ با عراق و  .داشته است" نرمش"

 در ً در جنگ افغانستان و عراق عمال. ا.ج ، امريکائیھمچنين با وجود شعارھای غليظ ضد . سياست پراگماتيستی است

 در . ا.جبه اين خاطر نبايد شرط و شروط ھای . ھمسو و ھمکار شده است" شيطان بزرگ" ايستاده و با امريکاکنار 

کما اين که .  را چندان جدی پنداشتئی در خصوص مسايل غير ھسته امريکاخصوص خط قرمز مذاکره و سازش با 

 برای حضور در کنفرانس وين را پذيرفت و امريکا بالفاصله دعوت . ا.جمدت کوتاھی بعد از اعالم مکرر اين خطوط 

 با . ا.جمناسبات .  بودامريکانسی رفت که ميزبان اصلی اش به کنفرا" يافتن راه حل ديپلوماتيک بحران سوريه"برای 

دولت روحانی راه .  وارد دوران تازه و البته متناقضی شده استئی و سرمايه داری غرب بعد از توافق ھسته امريکا

 در ادغام در -)رفسنجانی( طلبانحاصالۀ سی از خط سياسی پدر خواندأ به ت–خروج از بحران اقتصادی جاری را 

عنوان اين سياست را ھم گذاشته ! سرمايه داری غرب دنبال می کند و در جست و جوی اصالح خطاھای گذشته است

 چين –و ھم پيمانی با اردوی روسيه " اقتصاد مقاومتی"در مقابل نظام سياسی حاکم از !" جھانیۀ تعامل با جامع"است 

يه در مناسبات ميان اين دو جناح از حاکميت ايران قابل در واقع شکل بسيار خفيفی از جنگ داخلی سور. دفاع می کند

 "جھان اسالم"ھژمون شدن در با عربستان و ترکيه بر سر . ا.جۀ عالوه بر رقابت مستقيم و بی وقف. رھگيری است

 به حماسبعد از نزديک شدن .  بيش از يک سياست حيثيتی است. ا.ج برای بشار اسدجنگ در سوريه و حفظ دولت 

.  خارج کند. ا.جنفوذ ۀ  را نيز از منطقحزب هللا می تواند به نحو عجيبی لبنان و به تبع آن بشار و قطر، سقوط عربستان

سفالت ا و ساقط کردن دولت نيم بند اين کشور عراقپيروزی تروريسم در سوريه راه را برای گسيل اين نيروھا به 

 عبادی ناخشنود است اما تمام تالش خود را برای درھم  با وجودی که از برخی سياست ھای دولت. ا.ج. خواھد کرد
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طرح باز پس گيری موصل به کلی عقيم مانده و . مطلوب نرسيده استۀ شکستن داعش در عراق انجام داده و به نتيج

 با داعش چندان ئیيد اين نکته است که شبه نظاميان ساخته و پرداخته از سوی سپاه قدس در روياروؤشواھد مۀ ھم

 بشاراز سوی ديگر سرمايه گزاری ھای کالن عربستان و قطر و ترکيه نيز برای درھم شکستن دولت . نبوده اندموفق 

 یا تا آينده بشار اسد سقوط . ا.ج ۀبا ورود نظامی روسيه به جنگ و گسترش دخالت ھمه سوي.  بی نتيجه مانده است

 و امريکاخير يعنی شکست سياست ھای أويق و تمعنای سر راست ھمين تع. قابل پيش بينی به تعويق افتاده است

 را به حذف تدريجی و بشار ضمن پذيرفتن دخالت نظامی روسيه حذف فوری امريکابی ھوده نيست که . متحدانش

تمکين کرده و با وجود غر و لندھای " اپوزيسيون ميانه" به بشارر داده و به گذار بطئی قدرت از يي تغۀمرحله به مرحل

  !  برای شرکت در کنفرانس وين دعوت کرده است. ا.جعربستان از 

درھم شکستن توان نظامی تروريست ھا ، ايجاد طرح سياسی روسيه و چين و ايران برای خروج از بحران متکی به 

از مواضع دوپھلوی اين جبھه ھنوز معلوم نيست که ارتش آزاد ھم تروريست محسوب .  استامنيت و سپس انتخابات

 در  و عربستان و قطر و ترکيهامريکاشکست ھيچ معنای ديگری جز شکست تروريسم در سوريه  اما .می شود يا خير

پی نخواھد داشت و با وجود پيشروی ھای محسوس اخير ارتش سوريه؛ بسيار دور به نظر می رسد که اين دولت حتا با 

مضاف به اين که با درھم شکسته شدن . حمايت گسترده تر روسيه و چين و ايران بتواند از اين نبرد پيروز خارج شود

  .مدنی و آوارگی و کوچ دو تا سه ميليون سوری سخن گفتن از انتخابات چيزی شبيه تعليق به محال استۀ ساختار جامع

اينک آخر "م ئياگر بخواھيم از ادبيات مذھبی برای نام گزاری جنگ امپريالستی در سوريه بھره بگيريم بايد بگو

 در قبال جنگ سوريه چه بايد باشد؟ آيا به موضع چپ. شته در اين يادداشت يک نکته مسکوت ماند ازين گذ!"الزمان

برخی !  و روسيه لبيک گفتامريکاۀ ش بايد به حملارتجاع داعش و حاميان عرب و ترکصرف عمق کم نظير تحجر و 

وريه اھداف ديگری را دنبال می کند که  در سامريکاچنين کرده اند و چنين گفته اند اما ھمان طور که به شرح گفته شد 

 را بشار اسدروسيه و ايران نيز اگر به راه حلی منطبق با منافع شان برسند سر ! با تلطيف داعش نيز قابل دسترس است

ممکن است گفته شود چون ھمه طرف ھای منازعه ارتجاعی ھستند در نتيجه برای چپ، ! گرد تا گرد خواھند بريد

در برداشتی خوش بينانه می توان به بالھت و !  قرار می گيرد که داعش و حاميانیا در ھمان کفه بشار اسدسوريه و 

 مقدمات دخالت ،جنبش اعتراضی مردمۀ  با سرکوب خشن و جنايتکارانبشاردر اين که !  بودن اين تحليل خنديدئیفله 

دولت ھای ترکيه و عربستان در ۀ  عمدھای تروريستی را رقم زده است ھيچ شکی نيست اما ھر دانش آموزی از نقش

 و ميراث شبه سکوالر بازمانده از جنگ سرد نخستيندولت اسد يک دولت  .کور کردن بحران سوريه مطلع است

 مانند ھمسان دانستن دولت ناسيونال چپ رفرميتسی نجيب هللا اسد با داعشيک سان پنداشتن . است" کمونيسم روسی"

در ابعاد ديگری از .  و در اين صورت بايد گفت نکند ريگی به کفش تحليل گر رفته باشدبا تروريست ھای القاعده است

 سرمايه داری ًو گفته نشده است که مثال!" سرمايه داری، سرمايه داری است ديگه"  گفته شده که ًاين تحليل ھا مثال

 گفته نشده که ًمثال. اد فرق داردمتکی به دولت رفاه در اروپای شمالی تومنی دو تومن با سرمايه داری بازار آز

درست است که چپ بعد از به حاشيه رانده شدن جنبش اعتراضی مردم سوريه ھيچ ! استيگليتزاز جنس فريدمن نيست

مت تی نزديک به صفر است اما اين وخاآلترناتيوی برای اين بحران ندارد و ميزان دخالتش در تحوالت جاری و آ

" بد در مقابل بدتر"ۀ نگفته پيداست کسانی از اين تحليل به گزين!  پر و بال بدھدامريکائیواوضاع نبايد به تحليل ھای پر

 چنين می کنند و با اين قالب یاچنان که عده . نی از اوضاع سوريه نيستيي چنين تبًمنظور اين قلم مطلقا. خواھند رسيد

" بد"  با آمدن . ا.جدگی اين است که در انتخابات له به ساأمس.  پشت جناح اصالح طلب می ايستند. ا.جھا در انتخابات 

 ساختارھا دست نخورده می ماند و رفرميسم در سطحی ترين -  فی المثل روحانی به جای احمدی نژاد–" بدتر"به جای 
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در صورتی که دولت اسد به دست جريان ھای تروريستی . در سوريه اما چنين نيست.  نمی بردئیشکل آن نيز راه به جا

 سقوط کند، کل ماھيت و ساختار سکوالر دولت تا اعماق مادون تمدن فرو خواھد - داعش و نصرت تا ارتش آزاد از–

برای امثال اين قلم که ھر دو موقعيت . درست مانند حاکميت سياه طالبان بعد از سقوط دولت رفرميست نجيب هللا. ريخت

ته اند، اين ھمان پنداری و يکسان سازی القاعده و شعبه ھايش با آن نوشۀ  ديده اند و به تفصيل دربارًافغانستان را عينا

آلترناتيو ھمچنين گفته شده چپ از ! نجيب هللا و اسد اگر تحليلی جنايت کارانه نباشد باری ساده لوحی مطلق است

.  است فعال سوری مشخص نشدهً حمايت می کند اما مصداق عينی چنين آلترناتيوی در ميان گروه ھای فعالسکوالر

اياد  دم دست باشد و يا چرا راه دور برويم الھام علی افھمچنين گفته نشده که اگر به فرض آلترناتيو سکوالری ھمچون 

 است پاسخ . ا.جکه گمان می زنند بعد از سوريه نوبت " رژيم چنجی"البته چپ ھای !  مرجح استبشارآيا بر عالوی 

حتا در .  بيش از چند دھه است که از متن تحوالت سوريه خارج شدهله اين است که چپأمس. مثبت است" البد"شان 

 بودند به راحتی مغلوب ئیاجتماعی و توده ۀ کردستان عراق که احزاب چپ و کمونيست مترقی دارای يک نفوذ و پيشين

ال سوريه که جريان ھای ناسيوناليستی شدند و به صورت محفل ھای کوچک تبعيدی در کانادا و اروپا متفرق گرديدند حا

  !جای خود دارد

کارگر است اما واقعيت اين است که ۀ س آن ھا جنبش اجتماعی طبقأچپ سازماندھی جنبش ھای اجتماعی و در رۀ وظيف

  !دھیاممکن کرده است چه رسد به سازمانجنگ در سوريه نفس کشيدن طبيعی را ھم ن

" امان خدا"جنگ سوريه نيز به "  وال استريتاشغال" و " جھانی ديگر ممکن است"با افول جنبش ھای ضد جنگ و 

  . رھا شده است

اجتماعی " رييتغ"ۀ اوضاع سوريه قادر به ھيچ واکنش ديگری در حوز" تفسير"کوتاه اين که در حال حاضر چپ به جز 

بايد  و پرو روسی باشد که الجرم امريکائیاگر اين تحليل و تفسير ھم متکی به نشانی ھا و رھيافت ھای پرو . نيست

  "!وامصيبتا": گفت

  ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان١۴. تھران

 

 
 


