
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی
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  ٢٠١۵ دسمبر ٢٩
  

  !آزمون فرھنگ سوسياليستی با محک جنِگ سوريه
 

دولت .  درگم تبديل شده است سرًجديد تقسيم جھان امپرياليستی درگرداب ھولناک جنگ سوريه به يک کالف عميقاۀ برھ

 یاياوه ۀ بحران بوده اند ھر از چند گاه گرد ھم می آيند و کنفرانسی برگزار می کنند و بيانيۀ  که خود تشديد کنندئیھا

مضحک ترين اين کنفرانس ھا در رياض و به سر دمداری عربستان شکل بست و طی آن . صادر می کنند و روز از نو

به رھبری سه دولتی به وجود آمد که خود از مراکز اصلی توليد و توزيع و تقويت "  یضد تروريست "يک ائتالف

  .نا گفته پيداست که از ترکيه، عربستان و قطر سخت می گويم. ھارترين تروريست ھا ھستند

و يد ؤ و ھمراھی روسيه در سطح وسيع تری برگزار می شود، مامريکا ھم که به ابتکار ئی ھاتجمع کنفرانس ھا و 

ضرورت "ۀ صاحب اين قلم در مقال. ثر و جامعی برای برون رفت از اين بحران نيستندؤمتضمن ھيچ راھکار مفيد و م

تا بسته شدن مرزھای ترکيه و " کيد کرده بود که أبه صراحت بر اين نکته ت" ِبستگی بين المللی سوسياليستی با کوبانیھم

چنين تا درھم شکستن اراده و سياست ترکيه و ھم مسلکانش در جلوگيری از ورود تروريست ھا به خاک سوريه، ھم

گی نمی توان موتور داعش افع خلق از سوی ديگر به ساد ھای مدواحدحمايت ھمه سويه از داعش از يک سو و تقويت 

 و ھر روژاوااگر چه شرايط به غايت تيره و تاری که در سوريه رقم خورده است راه کار ." را از حرکت انداخت

  بهئین را بالوجه کرده است اما به ھر حال با توجه به رقابت ھای منطقه ئيترناتيو ناموجود معطوف به فشار از پاآل

 سنگين کرده است  اسد را تا حدودی به نفع دولتءتوازن قواۀ گی می توان گفت و پذيرفت که دخالت روسيه تنھا کفساد

حتا اگر فرض کنيم که داعش در . ل بحران نخواھد بودورای کنتراميدی بۀ و چنين توازن قوای جديدی به مفھوم بارق

 توسط داعش و اسدبی شک شکست دولت . کان به قوت خود باقی خواھد ماند کمااسدألۀ سوريه شکست بخورد مس

سياسی ۀ  چه طور؟ سابقاسددی خونبار و جبران ناپذير تاريخی خواھد بود اما تحکيم دولت يجنگجويان فعلی يک تراژ

 نه فقط به بھبود اوضاع مردم بشار و واقعيت تاريخی به وضوح نشان داده است که تثبيت فرضی دولت اسدھاندان خا

زحمتکش نخواھد انجاميد بل که شرايط را به چھار سال پيش و آغاز جنبش اعتراضی و ضد استبدادی نيزعقب نخواھد 

ه سختی می توان فرض کرد که شکست داعش و کوتاه  مدنی سوريه چنان از ھم گسيخته است که بۀجامعۀ شيراز. برد

  .ن منجر شودئي از پاتغيير بتواند به حضور و مشارکت مردم برای  اسدآمدن فرضی دولت ھای دشمن

. در عراق خيره شويد" دموکراسی بمب و خمپاره"و " انتخابات آزاد"م برسيد کافی ست به نتايج برای اين که به عرض 

 بيش تر به کمدی - صدام و قذافی دوران ا و عراق و ليبي-  از قبيل سوريه ئیبات آزاد در کشورھامضاف به اين که انتخا
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. حاال که از بيخ و بن شرايط جنگی است.  درصدی بود٩٩مانسته بود و نتايجش نيز چنان که دانسته است کم و بيش 

ه سبب فقدان ھر گونه سازمان مترقی و ل سازمان ملل متحد ھم در برآيند جنگ کنونی و بوانتخابات فرضی تحت کنتر

 خواھد انجاميد و دور باطلی از بحران بار ديگر اسد به پيروزی ئیشخصيت ھای سياسی پيشرو و صاحب نفوذ توده 

 ندارند که یا سياسی دارای اتوريته ۀان و متحدان شان ھيچ آلترناتيو و چھرامريکائيشکی نيست که . رقم خواھد خورد

  . تبديل نکندنوری مالکی  واياد عالوی و پل برومرق دوران سوريه را به عرا

 ئی يکی از دولت کذاا چنان است که فی المثل ترکيه و عربستان در ماجرای ليبيامريکاگی در بلوک  شکاف و چند دست

کست  و شامريکاعالوه بر اين که با افول ھژمونی .تريپولیۀ خواند بن غازی حمايت می کند و ديگری از دولت خود

.  تبديل شده اند و ساز خود را کوک می کنندئیبزرگ ھر يک از اين دولت ھا به قدرت ھای منطقه ۀ طرح خاورميان

 حال پروغرب و ھمچنين بايد گفت که ارتش آزاد به عنوان آلترناتيو غرب يک ببر پوشالی از چند سياستمدار آشفته

 و امريکااری ذسرمايه گ. نی و پايگاه اجتماعی نداردتر تروريست است که ھيچ انسجام دروتعدادی گانگستر کم

 مسلح شده بودند امريکا ضرر داده است و ھمان تعداد تروريستی ھم که از سوی ًمتحدانش روی ارتش آزاد تا کنون کال

  .با پيوستن به داعش قال قضيه را کندند

دولت سوريه و در نتيجه حفظ منافع آنان فقط و بلوک روسيه و چين و ايران نيز خوب می دانند که تداوم انسجام ارتش و 

 و عراق که امکان گذار به دوران پسا صدام و قذافی با ادرست مانند ليبي. امکان پذير استبشارتا اطالع ثانوی با وجود 

  .حفظ ساختارھای ارتش و دولت ناممکن بود

اميده است و بھشتی امن برای تروريست ھا کشورھای فوق انجۀ  به تجزيً از سوی ديگر تالشی اين دولت ھا نيز عمال

بن غازی و تريپولی دوران گذشته و حاضر ھر آدم نيمه منصفی را نيز به حسرت کشيدن برای ۀ مقايس. ايجاد کرده است

واضح است که سوسياليست ھای چپ و انقالبی راه حل منازعات اجتماعی .  فرا می خواندقذافیحکومت فاسد و تبھکار 

به ھر راھکاری که " تحليل مشخص"ۀ ی ورای انتخابات جست و جو می کنند اما به راستی با تکيه به آموزرا در فرايند

واقعيت اين است  .مل می نگرندأبتواند دست ارتجاع را کوتاه سازد و مجالی برای تنفس مردم زحمتکش ايجاد کند با ت

سلط کاپيتاليستی حتا اگر در يک شرايط به اصطالح که انتخابات با توجه به صف بندی ھای موجود جھانی و مناسبات م

نيرومند سياسی متکی به يک جنبش فراگير ۀ مگر آن که يک اراد. نخواھد بردئیدموکراتيک ھم برگزار شود راه به جا

بدون چنين ملزوماتی در بھترين گزينه صلح فرضی و . اجتماعی متشکل در حزب و سازمانی انقالبی رقم خورده باشد

بری از تروروريسم جراحات کشور پير و مردم دردمند و زخمی را التيام نخواھد ۀ ات فرضی تر در سوريانتخاب

  ......بخشيد

ثر از ميزان دانش و فھم أ مت– و نکاتی که پيش تر در مقاالت اين قلم پيرامون سوريه رفته است –اين مقوالت ۀ باری ھم

سياسی و به طور مشخص خطاب به افراد و نيروھای سوسياليست و ۀ و شعور سياسی و برداشتی است که با جامع

 عقل ۀدئي و سوره دارد که بر صحت آن با قسم و قساوت ابرام شود و نه زاتنه زبانم الل حکم آي. مترقی مطرح می شود

  .کل است

ميشه به در و  دو قطب امپرياليستی مدعی عقل کل جھانی در گرداب اين بحران تلوتلو می خورند و مستاصل از ھ

و ديگری "  روسيه را اشغال خواھد کردئیيک ھفته "ان ھذيان می خواند که خديوار می کوبند و يکی چون اردو

چه بايد گفت به اين لحن و ادبيات و . توسط ھمتای ترک سخن می گويد" انامريکائياز ليسيدن فالن جای  "ھمچون پوتين

خالف برداشت تقليل –سوسياليست ھا . ه زوال بورژوازی استفرھنگ لومپنی و موھنی که از خصلت ھای رو ب

اين فقط مناسبات اجتماعی .  برای در ھم شکستن چنين اخالقيات منحطی نيز مبارزه می کنند-اکونوميست ھاۀ گرايان
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 از اين اتھام پراکنی ھای یامجموعه . متکی به کارمزدی نيست که مورد ضرب سوسياليست ھای چپ قرار می گيرد

 تميز و ألۀمس. سوسياليست ھا بوده استۀ  در معرض مبارز- سرچشمه گرفته ئی که از اخالقيات بورژوا–يف نيز کث

  . بھداشتی صحبت کردن و ناسزا دادن يا ندادن به رقيب نيست

اتی در بحث سوريه ھر يک از افراد و سازمان ھای چپ و سوسياليست ايرانی بنا به شناخت و البته در نھايت منافع طبق

چنين مواضعی می تواند درست يا نادرست و مضحک يا . و سياسی خود موضعی گرفته اند و تحليلی ارائه داده اند

يا دموکراتيک ھست يا  "– به تعبير پوالنزاس –اگر سوسياليسم . جدی، پرو غربی يا پروشرقی يا ھر چيز ديگری باشد

محک روند حوادث و زمان و بحث و بررسی مورد ارزيابی اين تحليل ھا می تواند به ۀ ؛ پس ھم"سوسياليسم نيست

اما آن چه که در اين مدت اين جا و آن جا ديده و شنيده شد به راستی فرسنگ . قرار بگيرد و يا به باد نيشخند گرفته شود

  . ھا دور از فرھنگ سوسياليستی است

 ئیسياسی و نظری کارگران آگاه و کمونيست ھاسوسياليسم از درون جوامع متمدن و پيشرفته و به اعتبار فعاليت ھای 

 را – تا ترور تروتسکی –تلخ اتھام و اعدام بوخارين و زينوويف و ھزاران کمونيست ديگر ۀ رشد می کند که تجرب

دشمن "بود  بی آبرو کرد و " من رھبر"نمی شود ھر کس را که مخالف طرح و برنامه  و تحليل . فراموش نخواھند کرد

چنين به نظر می رسد که . خواند و به دادگاه کشيد و حکم اعدام صادر کرد" عامل نفوذی فاشيسم"و " يستیميھن سوسيال

يکی به اين دليل که در يک نوشته مورد کم لطفی واقع شده جوش . در ماجرای سوريه اين فرھنگ منحط غوغا می کند

 بايد در ھر شرايطی محرمانه ً ميھن تلخ ما قاعدتامی آورد و دست به انتشار مکاتباتی می زند که به دليل اوضاع خاص

 یانظری سوسياليسم معاصرايران نقش ويژه ۀ  که در تغذي–ديگری نيز دو مترجم شريف و پرکار و معتبر را . باشد

! ھمين و بس. نظامی روسيه را بر نتافته اندۀ چون که حمل. متھم می کند" امريکاکاسه ليسی داعش و " به –داشته اند 

ۀ ايشان شش سال پيش در چند برنام. خود يک تجديد نظر اساسی کندۀ  عزيز بايد در اين روش و رويمحيطقای آ

لمان امن را ديوانه و مجنونی ساکن . ويزيونی خود نامربوط ترين ھتک و تھمت ھای غير سياسی را نثار من کردتل

اتی و سياسی و جھت گيری خيزش سبز را نئوليبرالی تنھا به اين دليل که طی يازده مقاله بار طبق.....خواند و غيره

دو دقيقه و رگباری از فحش و ارجاع من به .  جواب آن مقاالت را در دو دقيقه خالصه کردندمحيطجناب . دانسته بودم

وزيانه لمان که در وطن استبداد زده ھستم با يک لبخند ماچند ھفته بعد که دريافتند من نه در . لمانا در یاديوانه خانه 

کمی عقب نشستند و چون متوجه شدند مواضع سياسی و تحليل ھای من ربطی به ليدر سابق کمونيسم کارگری ندارد از 

 ديگر و اين بار در ماجرای سوريه از سوی ئیحاال اما ھمان اتھامات گيرم با محتوا. يک عذرخواھی ھم دريغ فرمودند

به خصوص بعد از " امريکاکاسه ليسی "د که در ايران کنونی اتھام ايشان حتما می دانن.  تکرار شده استمحيطجناب 

  !بر اعصاب تان مسلط باشيد دوست عزيز. چه عقوبتی دارد" نفوذ"ۀ پروژ

به اعالم وجود يک " دستاوردھای مبارک و خيره کننده"جنگ سوريه عالوه بر انواع و اقسام ! کوتاه ديگرۀ و يک نکت

راستش من در تحليل . خوانده اند" ی و اکثريتیئتوده "گروھی اين افراد را به نادرست . جديد نيز انجاميده است" چپ"

 مدودف –ھا و موضع گيری ھای اين دو حزب و سازمان چيزی در خصوص حمايت از مافيای روسيه و حزب پوتين 

بعد از فروپاشی شوروی عکس بخش قابل توجھی از فعاالن اين دو گرايش ه ب. نظامی امپرياليسم روسيه نيافتمۀ و حمل

خواه شده و به نوعی در تقسيم بندی ھای جمھوري سوسيال دموکرات و ًاز بيخ و بن سوسياليسم را بوسيده اند و غالبا

  . جھانی در مسير اروپای شمالی سابق ايستاده اند

مان پيش گفته بارھا در حالی که دو ساز. در مواضع آقای زوگانوف نيز دقيق نشده ام و چيز زيادی از آن نمی دانم

جديد " چپ"شصت خود را نقد و رد و يا انکار کرده اند فقط می توانم گفت که مواضع اين ۀ سياست ھای فاجعه بار دھ
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اين . مانسته است" سپاه را به سالح سنگين مجھز کنيد "شصت موسوم بهۀ دھ" مشعشع"بيش تر به ھمان مواضع 

  عتيقه از کشوی سمپات ھا و نويسندگان حزب پوتين اصرار دارند کهدوستان با اصراری عجيب و يافتن مقاالتی

نظامی روسيه به سوريه باشد با اين ۀ اين که کسی به لحاظ تاکتيکی موافق حمل." روسيه يک دولت امپرياليستی نيست"

 دو مقوله کرملين چيست" خوشبوی"طی داخل قکه کسی امپرياليست بودن روسيه را منکر شود و تازه نتواند بگويد 

و غيره پاسخ اين دوستان را در " کاسه ليسی برای روسيه"من ترجيح می دھم به جای استفاده از عبارت موھن . است

  ...... مقاالتی در خصوص سوسياليسم و امپرياليسم و سرمايه داری دولتی. متن يک سلسله مقاالت نظری به بحث بگذارم

  !طالع اگر مدد دھد دامنش آورم به کف
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