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  شباھنگ راد

  ٢٠١۶ اگست ٢٩
  

  استمرار فاجعه در سوريه
ھر روز جنگنده ای تازه، بر روی کودکان و .  توده ھای ستمديدۀ سوريه تحميل می کنندرھر روز جنگ تازه ای را ب

ی برای ئجا. ھر روز با عذر تازه ای، تعرض به مردم اين منطقه را سازمان می دھند. زنان و مردان بمب می ريزد

 -سوريه را به خرابه تبديل نموده اند و سرزمينی برای حيات و آرامش . کشت و کار، و سقفی برای زندگی نمانده است

.  وارده به مردم و کودکان، بسيار دردناک و زجرآور استُيت تصاوير مخابره شده از رنج، مصبيتؤر.  نيست- نسبی 

در اين چند ساله، چه فجايعی . دردھا عميق تر و ابعاد جنگ وسيع تر، و آزمندی بانيان اوضاع کنونی ھم، تمامی ندارد

  ! انجام چنين اقداماتی، نماد دمکراسی قرن بيست و يکمی ست. را بر سر ميليون ھا انسان دردمند نيآورده اند

سازند؛ جان کودک، پير و جوان را می گيرند تا " آزاد"از زمين و ھوا يورش می آورند تا جامعه را از شر ديکتاتورھا 

کنند؛ مدارس " درمان"تری بسازند؛ بيمارستان ھا را به تلی از خاک و خون تبديل می سازند تا زخم ھا را "اليق"دنيای 

ِشرح و بيان سرمايه، از نياز و . ا برای کودکان و جوانان به ارمغان آورندی ر"بھتر"را زير و رو می کنند تا آموزش 
نقشه اش، برای تخليۀ امکانات جوامع سرشار از منابع طبيعی . ُزندگی مردم، در دنيای پر از ثروت و زر، اينگونه است

ُدليل ھم نيست که تحميل و پر ، بی رنامه ھای تعيين شده، روزانه استجائی برای پيگيری به يار و يارکشی و جاب. ستا

بنابراين برای دستيبابی به منافع کالن تر، نياز به . ُدامنه تر نمودن جنگ، به يگانه پاسخ سرمايه تبديل گرديده است

و بايد ، با سياست، با صف بندی و با دشمن تراشی ھای به روزتر،  آرايش سياسی و توافق تازه تر است و می بايست

ِبراستی چه کس و يا کسانی از چنين وضعيت فاجعه . را پی گرفت" خاورميانۀ بزرگ"و " ويننظم ن"سياست ھای 
باری، شاد و خرسندند؟ در اين ميان جامعه و مردم، در کدامين سوی اين تضادھا قرار گرفته اند و سود و منفعت شان، 

  ..ِ بازار سياسی چيست؟ و یدر چنين بلبشو

 و نارضايتی ھا را می توان و می شود در چھره و در نحوۀ زندگی طرفين درگير و به يک نگاه، شادمانی ھا، ضجه ھا

 چنين فجايع خشم و تنفر مردمی، خفا نيست و صدای ميليون ھا انسان، در مقابل. قربانيان اوضاع کنونی به عينه ديد

ُ، در عوض، افکار و اعمال سرمايه، پر از ريا، حقه بازی، دغلکدردناکی در آمده است اری و غارت اموال عمومی و ُ

فروش سالح ھای رنگارنگ و دست به دست شدن منطقه و يا . تخريب بيش از اين معيشت توده ھای بی خانمان است

سيل عظيم توده ھای محروم از مناطق جنگ . ِمناطقی از سوی طرفين جنگ، نفس مردم را در سينه حبس نموده است

ھمراه دار و دسته ھای رنگارنگ شان، بر شکل و شمايل و بر در ه  المللی، بزده و توافقات روزانۀ قدرت مداران بين
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رازی با تنفع و حاصل سرمايه داران، در ھمسوئی و در ھم. گی منطقۀ خاورميانه و جامعۀ سوريه افزوده استھم ريخت

دست از ،عتی به غيرمنفعت توده نيست و ميليون ھا انسان دردمند، در چنين کارزار سياسی و کشمکش ھا، سھم و منف

ًطن شان و متعاقبا توھين ؤتلف شدن ھزاران انسان بی گناه، خروج ميليون ھا تن ديگر از م. دادن جان و مال خود ندارند

. و تحقير، حکايت از آن دارد که ادامۀ چنين وضعيتی، در خدمت به نابودی مابقی انرژی توده ھای صدمه ديده است

، ءچرا که فضا. ن جنگ ھای خانمانسوزی، نمی توان آرامش را به توده ھا باز گرداندروشن شده است که در پرتو چني

 نمودن توده ھای بی هِب بيش از اين اموال عمومی ست؛ چرا که ميدان، ميدان قتل عام، و آوارصفضای بی عدالتی و غ

ند و روزی ديگر، به جان شان ھا آماده می کن" تروريست"روزی ميدان را برای يکه تازی ھای . دفاع و بی پناه است

روزی به حمايت از اين ديکتاتور و آن ديکتاتور می پردازند و روزی ديگر، می کوشند تا آنھا را به زير !! می افتند

انسانيت و . دروغ بر شيپور انساندوستی می دمنده از ھر سو و ب! کشند و جامعه را فارغ از سرکوب و قتل عام سازند

ِانصافا عامل اوضاع . ی انسان ھا، در منطق و در فرھنگ شان، کمترين جايگاه و مقامی نداردئه احترام به حقوق پاي ً

ر گرفته است، چه کس و يا ، کودک سوری که چند روز قبل به سر تيتر بلندگوھای تبليغاتی سرمايه قرا"عمران"زندگی 

  ی ھستند؟ ئدولت ھا

ِ، تک نمونه از حاصل جنگ و جنايت قدرت مداران بين المللی در "عمران"طور قطع سرنوشت و داستان زندگی ه ب
 ھزاران تصوير و زندگی بی آيندۀ کودکان سوريه و ديگر کودکان - و در حقيقت - صدھا . حق کودکان سوريه نيست

مداران منطقۀ خاورميانه را می توان به رسم نمود و نشان داد، که تضمين دنيای بھتر کودکان، مترادف با حاکميت زور

، -  و ھمچنين ديگر مناطق جنگی - می توان به اثبات رساند که ظرفيت مردم و جامعۀ سوريه . و جانيان بشريت، نيست

مردم از اين وضعيت زله شده اند و با تمام وجود، . ِاز دست سياست ھای جنگ طلبانۀ سودجويان به سر رسيده است

ِنياز به رفتن به سر کالس و آموزش دارد؛ نياز به آرامش و بازی با کودک . خواھان اتمام خانه خرابی بيش از اين اند
ِنياز به آرامش در خور انسانی دھم سن و سال ھای خود دارد؛ سالمند  ِوران مابقی عمرش دارد؛ جوان در فکر کسب ِ

ِ می باشد؛ متأسفانه و اين روزھا، نگاه ھمه به آسمان - برای سازندگی جامعۀ خودی - علم و دانش  ُپر از جنگنده ھای ِ

سرمايه دوخته شده است و در انتظار از دست دادن جان و مثله شدن بدن خود، دوستان، والدين و خانه ھای شان می 

اين چه دنيای ظالمانانه و دردآوری ست که سرمايه داران برای ميليون ھا انسان ساخته اند و ھر يک از آنان . باشند

ُورود ارتش سرکوبگر .  محروم ترين اقشار جامعه سازمان می دھندهيدی را عليبرای دست اندازی بيشتر، تعرض جد

ترکيه به نقاط مختلف سوريه و ھمچنين حملۀ مجدد و سازمانيافتۀ مناديان سرمايه، به مناطق کردنشين سوريه، زندگی 

ھمه برای اعطای . ستدستآويزھای سرمايه، برای ماندگاری شان واحد ا. مردم را به مخاطرۀ بيشتری انداخته است

مردم، بر سر " امنيت و آرامش"به مردم سوريه، به سرزمين شان ھجوم آورده اند و ھمه، برای تضمين " دمکراسی"

جنگی که، ھمۀ سوھای آن، در دست . ، بر شعله ھای آن می افزايند"نابودی جنگ"آنان بمب می ريزند و ھمه، برای 

  .يون ھا انسان دردمند سوريه استسرمايه داران و ناباوران به منافع ميل

راه افتاده در منطقۀ خاورميانه، سازماندھی شده از ه ُپر واضح است که نه تنھا جنگ سوريه، بلکه تمامی جنگ ھای ب

نمونه ھا در اين عرصه ھا فراوان اند؛ . جانب قدرت مداران، دولت ھا و دار و دسته ھای وابسته بدانان می باشد

.  نماد سياست ھای جنگی امپرياليست ھا در منطقۀ خاورميانه می باشدۀ، يمن و غيره، از زمرايبيافغانستان، عراق، ل

ويژه در منطقۀ ه متأسفانه در چنين موقعيتی و بنابه حاکميت سياسی سرمايه داران بين المللی بر جھان کنونی و ب

 و مسير، روبه خرابی بيش از اين است و روند. خاورميانه، نمی توان تصوير روشنی از زندگی آتی مردم ارائه داد

 خود را می هخواب دلسرمايه نظم و ترتي.  سرمايه استهخواتغيير آن، منوط به تغيير رويۀ دلبدون کمترين ترديدی، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی ترين نياز انسان و ئچنين خواستی، بديھی ترين و پايه . دنبال آسايش و آرامش نسبی انده خواھد و در عوض مردم، ب

رسميت شناختن آزادی ھای نيم ه سرمايه بنابه ھزاران دليل، مدافع محترم شمردن به حقوق انسان ھا و ب. بشريت است

با اين اوصاف، تضمين و تأمين خواسته ھای ابتدائی ميليون ھا انسان محروم، منوط به اتخاذ سياست تعرضی . بند نيست

ه خالصی از اوضاع ناھنجار و وخيم کنونی، در  شکی در آن نيست، ک ومردمی ست -ن جنبش ھای اعتراضی امدافع

ِبه تجربه دريافته شده است که ھر نگاه ھر چند . ی ستئِانتخاب سياست مستقل از سرمايه و در اتکاء به قدرت توده 
ِ، جامعه را به مسير، خالف منفعت - و آنھم با ھر دليل و بھانه ای - کوچک، و يا ھر گونه ساخت و پاخت با باالئی ھا  ِ

بايد آگاه بود که ضمانت و تضمين ھر انقالب، و پيروزی ھر جنگِ انقالبی، در گرو . مردمی سوق خواھد داد

مانند ه مردم سوريه ب. وری با بانيان اوضاع کنونی ست جانيان بشريت و منوط به دسازماندھی محرومان از زير سلطۀ

ر رھائی خواھند يافت، که سازمان مدعی وی با برنامه ديگر مردم محروم منطقۀ خاورميانه، زمانی از اوضاع فالکت با

دور از منفعت و چشم داشت ھای سياسی و مھمتر از آن در ھمياری با ديگر سازمان ھا و جريانات ه ِای روشن و ب

وابسته به انقالب، مواضع ضد انقالب را نشانه گيرد و گام به گام، دشمنان رنگارنگ را، از جان و مال توده ھای 

بنابراين يگانه راه، در عروج سازمان رزمنده و کمونيستی، و يگانه پاسخ، مقابلۀ عملی با قدرت . يده پس زندستمد

  .مداران بين المللی، دولت ھا و دستجات وابسته بدانان است

  

 ٢٠١۶ست گا ٢٨

  ١٣٩۵ ]سنبله[شھريور ٠٧

  

 

 
 


