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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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 Political  سياسی

  
  موسوی

   ٢٠١۶ نومبر ٠١
  

  چپه گرمک سوريه
۵- ١  

  
بر زمانی آغاز يافت که روسھا بعد از مذاکرات پشت و اکت١٨ًتمام آنچه به اين چپه گرمک برمی گردد، دقيقا از تاريخ 

پرده با امريکائی ھا و در فضاء و جو سنگين رسانه ئی که از جانب اياالت متحده و انگلستان عليه آن کشور به وجود 

فرستادۀ ملل متحد در " دی ميستورا"متھم می نمودند، به تقاضای " جنايت جنگی"و " غارت"آمده و آن کشور را به 

 خود و دولت سوريه، تعھد نمود که به حمالت ھوائی در  ساعت از جانب٢۴امور سوريه، پاسخ مثبت داده، برای 

  .منطقۀ محاصره شدۀ حلب دست نزند

 روز می گذرد و در شرايطی که گذشت ھر لحظه و ھر ساعت می تواند امکان تقويت ١۴از آن زمان تا کنون که 

ان دولت سوريه، نه تنھا طرف مقابل را بيشتر ساخته، در نتيجه به طوالنی تر شدن جنگ بينجامد، روسھا و متحد ش

حمالت ھوائی را از سر نگرفته اند، بلکه عليه تمام تحرکات طرف مقابل که چندين بار خواسته اند، محاصره را 

به نظر . شکستانده و با دست باز به جنايات شان ادامه دھند، نيز به جز دفاع مؤثر حرکت ديگری از خود نشان نداده اند

 گرمک ه چپن تا به مثابۀ پنجميروسيه و رژيم اسد و بررسی علل آن، اھميت آن را داردمن اين تحول در موضعگيری 

  .در فضای جنگی سوريه مورد مداقه قرار گيرد

 ترکيب نيروھای آنجا  وحلب می گذرد، نخست شما را اندکی با جغرافيای منطقۀ حلبجھت درک درست از آنچه در 

  : می دھيمآشنا ساخته، بحث ما را به تعقيب آن ادامه
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انب ھمان سانی که در نقشۀ کشور سوريه می بينيم، ايالت حلب در شمال سوريه موقعيت داشته، در حالی که از جو

احاطه شده است، از جانب شمال با يک مرز طوالنی " رقه، ادلب و دمشق"شرق، جنوب و غرب توسط ايالت ھای 

  .محاط می باشدتوسط ترکيه 

ايالت حلب در کل به ده بخش اداری تقسيم شده است که ھر يک از بخشھا به وسيلۀ نيروھای جداگانه اداره گرديده قرار 

  :آتی اند

  کرد ھای سوريه:  منطقۀ عفرين–١

  کرد ھای سوريه:  منطقه عين العرب-٢

   کامل-دولت سوريه:  منطقه السفيره-٣

   داعش و جبھة النصره-  نيروی مخالف - دولت سوريه :  منطقه دير حافر-۴

در حالی که بخش قابل توجھی از آن اين منطقه از چھار جھت شھر حلب را احاطه کرده : سمعان) کوه( منطقه جبل -۵

کتائب نور الدين «ھای مسلحی ھمچون   اسالمی و گروهۀجبھاست در بخش غربی اين منطقه " اسد"ترول رژيم تحت کن

 شھر عندان و حريتان مھمترين ٢ در بخش شمالی اين منطقه، ھمچنان تسلط دارد،» ارتش مجاھدين«و » زنکی

ه و گردان التوحيد و گردان آزادگان سوريه آيد که اغلب وابسته به جبھه النصر ھای مسلح به شمار می ھای گروه پايگاه

   "ھستند

  استحالۀ ھمان داعش" ارتش مجاھدين"ًقبال زير سلطۀ داعش، اينک :  منطقه األتارب– ۶

متباقی ھمه تحت  - سال بدين طرف تحت محاصره٢ از -" الزھرا"و " نبل"به جز دو شھرک :  منطقه اعزاز–٧ 

  "صرهنجبھه ال"و " گردان الفتح"، "طوفان شمال"کنترول 

  ً مطلقا داعش: منطقه جرابلس– ٨

  "حاشا" داعش و تا حدی گروه مسلحی به نام : منطقه منبج– ٩

  . قسمت اعظم منطقه تحت کنترول داعش قرار داشته، دولت در آنجا با داعش مقابله دارد: منطقه الباب– ١٠

رول کدام نيرو قرار دارد بدان معنا نيست که ديگر در ًمناطق دھگانه ای که در باال تذکار يافت، اين که فعال تحت کنت

بار سايۀ رچه در اين مناطق گذشته از اين که با. گی نماينددآنجا ھا امنيت وجود داشته، مردم محل می توانند با آرامش زن

غرض ش، خود را می گستراند، در غياب نيروھای رژيم اسد، جنگھای خونينی که به جنگ بين رژيم اسد و مخالفان

تحکيم قدرت، از جانب ھريک از گروه ھا دامن زده می شود، بدون انقطاع به صد ھا و ھزاران نفر کشته و زخمی از 

  .مردم می گيرد

قادر شد داعش را از منطقۀ اطراف شھر حلب بيرون نمايد، گروه ھای " جبھه النصره"چنانچه به دنبال آن که 

و گردان التوحيد وابسته با اخوان المسلمين سوريه " حاشا"معروف به " مجنبش آزادگان شا"تروريستی ديگری از قبيل 

  .نيز در منطقه به وجود آمده، جنگ قدرت جديدی را به وجود آوردند

ًموجوديت چنان فضائی باعث شده است تا  تقريبا در تمام مناطق تحت سلطۀ مخالفان اسد، چنان از حاکميت آن گروه ھا 

 تنھا در انتظار آمدن نيروھای رژيم ھستند، بلکه در تمام مناطق تالش دارند تا در حد امکان به ستوه آمده اند، که نه

  .واحد ھای دفاع از خود را شکل داده، حين ورود نيروی رژيم، در کنار آنھا، عليه جھاد گران برزمند

، به يکی سؤاالتی که ھميشه نزد چپ گرمک جديد را مورد مداقه قرار دھيمکه در اينجا بی مورد نخواھد بود، قبل از آن 

ن که تمام نيروھای درگير ھم از لحاظ دفاع از منافع طبقاتی ھمه آبرخی از دوستان مطرح می گردد که چرا با وجود 
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اند چنين پراگندگی "  اسالم سياسی"در خدمت کمپرادوريزم قرار دارند و از لحاظ ايدئولوژيک نيز ھمه داعی و مدافع 

  .د دارد، پاسخ گفته بحث مان را ادامه دھيمھائی بين شان وجو

ھای ھرگاه مداخالت نظامی مستقيم کشوردر ميان می آيد، با يک جنگ طوالنی وقتی پای براندازی يک حاکميت 

نيز از نظر دور نداريم، تا جائی که به قرن بيستم به خصوص سه زبع اخير آن و را متجاوز و برنامه ھای عملی آنھا 

، يکی راه و روشی سال قرن حاضر بر می گردد، در خطوط کلی خود دو نوع براندازی خود را نمايان می سازند ١۶

مونيستھا و با تکيه به نيروی خود به مثابۀ اصل و اساس تغييرات اجتماعی در نظر گرفته می شود و آن ککه به وسيلۀ 

  .يا آن کشور رويدست گرفته می شودديگری طريفه و مشربی که توسط ايادی امپرياليزم در اين و 

تخالف اين دو طرح در واقع از ھمان آغاز، بيانگر اھداف و دورنمائی است که ھريک از دو نيرو می خواھند، بعد از 

بدان معنا که دور نمای جامعۀ آينده، نقش اساسی در ايجاد ابزار رسيدن بدان را . سقوط حاکميت موجود، بدان دست يابند

بخش ان از بستر جنگھای آزاديخواھانه، ييعنی در حالی که نيروھای کمونيستی جھت پيروزی انقالب رھائ. يدايفأ می نما

رويدست گرفته، در جريان براندازی " سه سالح خلق" انديشۀ مائو را با ايجاد -  لنينيستی -اصل اساسی مارکسيستی

ھمۀ نيروھای نظامی را در ارتش توده ئی بسيج و نظام حاکم مجموع ملت را در چوکات جبھۀ متحد ملی، متحد ساخته 

سازماندھی، سکان ھدايت ھردو را در اختيار حزب کمونيست قرار می دھند؛ نيروھای وابسته به امپرياليزم از ھمان 

آغاز جھت مساعد ساختن بستر نفوذ امپرياليزم ، به جای رفتن طرف وحدت، راه انشعاب، پراکندگی و افتراق را 

 به زور باداران شان، حاکميت ھا را در حالی از بين می برند، که ات موجوديت ھمان پراگندگی و افتراقرپيموده، در

 دارند تا شب فردای سقوط حاکميت، به مثابۀ مشتی واحد قدرت را در دست میھيچگونه بديل واحدی در قبال آن ارائه ن

  .گرفته، به مصايب مردم نقطۀ پايان بگذارند

به تجربۀ که  معلوم نيست، مگر تا جائی می چنين تجربه ای در ساير نقاط جھان عملی گرديده، براياين که تا چه حد

در افغانستان بر می گردد، به جرأت گفته می توانيم که اگر در کل تجربۀ منحصر به فرد تا " اسالم سياسی"ندگی گپرا

 سطح جھان بدون ناديده گرفتن آن طی طريق کسی نمی تواند در زمان خودش نبوده باشد، يکی از تجاربيست که ھيچ

  .نمايد

ما ھمه شاھد بوديم و ھستيم که ھم در پاکستان و ھم در ايران، به صورت رسمی، ھفت تنظيم و ھشت تنظيم، از بطن 

خالف تصور آن ھائی که علت چنين تکثری را در شخصيت افراد رھبری کنندۀ اين و . ارتجاع ھار مذھبی به دنيا آمدند

ن حزب و تنظيم خالصه می سازند، بايد به صراحت گفت که خصوصيات شخصی افراد در بھترين صورتش، فقط يا آ

علت اصلی چنان شقاقی نقشی بود و است که امپرياليزم در چنان . بستر پرورش چنان شقاقی بوده است، نه علت آن

  .مقاطعی به دوش می گيرد

زاديخواه متکی با خود سربلند آن يک جنبش ضد دولتی، يک نيروی زم که به ھيچ صورت نمی خواھد از دروليامپريا

بيرون آمده با تعقيب سياست اتکاء به نيروی خود، در جھت تطبيق يک سياست مستقل ملی و انقالبی گام گذارد و در 

ا جھت دايمی باله دان تاريخ پرتاب نمايد، از ھمان آغاز تالش می ورزد تزنھايت از دم امپرياليزم گرفته، آن را به 

ساختن سلطه اش، نه تنھا امکان رشد به نيروھای متخاصم را در درون مقاومت رسمی به وجود آورد، بلکه عندالموقع 

و عندالضرورت خود پای پيش گذاشته، با آوردن انشعابات تحميلی زير ھزاران بھانه، وحدت ملت ھا را چنان نابود 

  .ر زيست نمايندنمايد، که به ھيچ صورتی نتوانند با يکديگ

در " اردوخان"در حق مقاومت افغانستان نمود و اين ھمان کاريست که " ضياء الحق"اين ھمان کاری بود که پاکستان 

آنھا تفرقه و نفاق را بين نيروھای متعدد يک مقاومت دامن می  . انجام داده و می دھد"اسد"حق نيروھای مخالف رژيم 
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ت آنھا را بگيرند و از جانب ديگر بھتر و آسانتر آنھا را کنترول نمايند، يعنی ھمان زنند تا از يک جانب جلو خود ارادي

حاضراند در بدل کمترين قيمتی، خود ، " اسالم سياسی"چيزی که اينک در افغانستان اتفاق افتاده، آحاد شاخه ھای متعدد 

بيجا . بال رقباء امپرياليزم تضمين نمايدمردم و افغانستان را به فروش برسانند مشروط بر آن که بقای آنھا را در ق

بيفزائيم، ھمان طوری که خلق افغانستان بعد از سقوط حاکميت وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروی، به بود نخواھد 

فرسنگھا از اھداف شان دور گرديده، چيزی به جز ادامۀ جنگ و برادر کشی به دست نياوردند، ھرگاه با يک فرض 

سقوط نمايد، مردم سوريه نيز کدام بھره ای از اين ھمه قربانی نگرفته، به " اسد" ھمين امروز رژيم خيلی ھا ضعيف،

  .جز ادامۀ جنگ و خونريزی و دستان دراز امپرياليزم در ھر دو جھت، چيزی نخواھند ديد

  .به ھر حال برگرديم به اوضاع شھر حلب

  

  

  

ھمان طوری که در نقشه مالحظه می نمائيد، شھر حلب در کليت آن بين دو نيروی متخاصم تقسيم شده است، نيروھای 

در آن مناطق حکمروائی نموده، يک اقليت مسلح " اسد"و آن نيروھائی که در مخالفت با رژيم " اسد"سته به رژيم واب

اين .  ھزار باشندۀ بی سالح و ناتوان، حاکميت خود را ادامه می دھند٢٧٠حدود دو ھزار نفری با گروگان گرفتن حدود 

م داشته و به دفاع از منافع امپرياليزم می جنگند، شاخه ھای نيرو ھا که ھمه و بدون استثناء سردر آخور امپرياليز

  .مختلف القاعده اند، که اينک با تعويض نام ، اعمال حاکميت می نمايند

  ادامه دارد


