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 Political سياسی

  
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ اگست ٢٩

  بحران سوريه از نگاه کمونيست ھای لبنان
ان گفت:اخبار روز انم ئیگو و  سايت حزب کمونيست لبن ا خ اری ناصيف« ب ار»م ام داده بحران ۀ  درب سوريه انج

  .  معاون دبيرکل حزب کمونيست لبنان است»ماری ناصيف«. است

 برای درِک بحران سوريه، الزم است که : الدبس-رفيق ماری ناصيف

 نيز که از زمان ئیھا ھمزمان به وضعيت داخلی آن کشور و ناآرامی

 منطقه را به جوش و خروش درآورده است ٢٠٠٣اشغال عراق در سال 

ھا سال  واقعيت اوضاع داخلی سوريه اين است که، اکنون ده. کنيمتوجه 

روست، اّما  ھای حزب حاکم بعث با مخالفت مردمی روبه است که سياست

ھا و  نخست، دموکرات. ديگر متحد نيستند ھا با يک مخالفان اين سياست

ھا، ھميشه تالش  ھا و زندانی شدن رغم سرکوب اند که به ھای چپ گروه

، ]سوريه[ھای موروثِی حکومت  با سياستئی تا در رويارواند کرده

طوِرعمده کشاورزی کشور را  ی که اقتصاد سوريه و بهھای نوليبرالي ويژه سياست  و بهسوءاستفاده از قدرت، فساد،

نابودی کشانده و صدھا ھزار تن از مردم سوريه را بيکار کرده است، جنبشی را به منظور انجام اصالحات  به

ھا  ھا سنّی اند که در آن ھای اسالمگرای مخالف ھا، گروه عالوه بر اين. دی، اجتماعی، و سياسی به وجود آورنداقتصا

مخالفان سعی دارند با استفاده از مذھب، يا در واقع، از راِه گرفتن قدرت از دست ] گروه از[اين . اکثريت را دارند

 .اقليت َعلَوی، خود به قدرت برسند

 برای امريکاھای  ھا، تالش ثباتی افزوده شد که يکی از آن جی نيز به چنين وضعيت داخلِی بیچندين عامل خار

و برقرارِی ”  جديدۀخاورميان“شکستن ائتالف ميان سوريه، ايران، و روسيه بود، که ھدِف آن پيشبُرِد طرح  درھم

 و دارای منابع نفت و گاز غنی  بسيار مھم از لحاظ اقتصادیستراتيژيک ئی جغرافياۀل کامل بر يک منطقوکنتر

ھا، عالوه بر برخورداری از حمايت اسرائيل، از حمايت و ھمکاری نيروھای فئودالی کشورھای  اين تالش. است

 ۀھم. نداوجه حاضر نيستند قدرت و حکومت خود را از دست بدھند، نيز برخوردار ھيچ  خليج فارس که بهۀحاشي

. ی کمک کردند که اينک در سراسر دنيای عرب حضور دارندی اسالمگرا و َسلَفيھا دِن گروهوجود آور ھا، در به اين

”  شطرنج بزرگۀصفح“ که در کتاب - در اين ارتباط، مطالعه و بررسِی دقيق رھنمودھای سياست خارجی واشنگتن

ت پيدا  ضرور- تنظيم سياست خارجی ترکيه نيز بوده استۀاند و سرچشم  توصيف شده»زبيگنيو برژينسکی«نوشته 
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  .کند می

ھای داخلی،  ھای خارجی، در قياس با عامل البته بايد گفت که، اينک، دو سال پس از آغاز بحران در سوريه، عامل

المللی شده است،  شود گفت که در حال حاضر، مناقشه در سوريه بين تری دارند، و بنابراين می رنگ نقش غالب و پر

ھای   سالۀھای داخلی در لبنان در فاصل ی، يادآوِر جنگئ ی فرقه جنگ داخلونی، به لحاظ رويدادِ ھای کن و ناآرامی

در شرايط کنونی، چنين جنگی، جنگی درازمدت و ويرانگر خواھد بود، که تنھا به فروپاشی .  است١٣۶٩ تا ١٣۵۴

 .سوريه منجر خواھد شد

 فارس اکنون در دنيای عرب  خليجۀھای پادشاھی فئودالِی کشورھای حاشي  مذھبی و حکومتئیگرا آيا افراط

 مدت به پيروزی برسند؟ خواه خواھند توانست در ميانْ  که نيروھای ترقی استيالی کامل دارند، يا اين

گذرد اندکی با وضعيت ديگر کشورھای عرب، از جمله   آنچه اکنون در سوريه می: الدبس-رفيق ماری ناصيف

دند، و بنياد کار  از ھر لحاظ، انقالبی را تجربه کرھر دو کشور مصر و تونس،. مصر و تونس، متفاوت است

  .ھا بود ر در تمام عرصهيي واقعی برای تغئی ی که موجب اين انقالب بودند، برنامهنيروھای مردمي

و ديگر نيروھای سياسی اسالمگرا که از سوی ” المسلمين اخوان “ۀوسيل درست است که اين دو انقالب برای مدتی به

زير ( خيزش مردمی در مصر ۀشوند به انحراف کشيده شدند، اّما ادام ودی حمايت مالی میقطر و عربستان سع

و تدارک خيزشی مشابِه آن در تونس، نشان از آن دارد که نيروھای ) شعار طرِد حکومت بر اساس شريعت اسالمی

توانند  اند، و در نتيجه می توجھی  قابلۀثری دارند و وزنؤخواه در جنبش مردمی جايگاه م سياسی دموکراتيک و ترقی

ً در به حرکت درآوردن ديگر کشورھای عربی  ھا، به به پيروزی برسند، و پيروزی آن ويژه در مصر، مسلما

ھای  ، و پولامريکاھای جديد  به ھمين دليل است که ما بر اين باوريم که، تالش. تأثير نخواھد بود خاورميانه بی

ری شوند، يي، نخواھند توانست مانع چنين روند تغ)دالر ميليارد ١٢ از بيش](به مصر[عربستان سعودی و کويت 

 .ھايش و رسيدن به ھدفش ادامه خواھد يافت که تا دست يافتن به شرط] يعنی روندی[

 هللا و درگير بودِن آن در رخدادھای سوريه چيست؟  حضور حزبۀنظر حزب کمونيست لبنان دربار

ی را دنبال کرده که بر گيري ان آغاِز بحران سوريه موضعيست لبنان از ھم حزب کمون: الدبس-رفيق ماری ناصيف

: د مبتنی بودئيگيری ما بر سه مورِد نفی و يک مورِد تأ اين موضع. تر آن را توضيح دادم  تحليلی است که پيشۀپاي

 از سوی برخی از ی کهئ به جنگِ داخلی فرقه” نه“کند؛  حِل نظامی که رژيم حاکم آن را دنبال می به راه” نه“

 انجام ۀ داخلی بر پاي حل سياسی به راه” آری“ خارجی؛ و ۀبه ھرگونه مداخل” نه“شود؛  مخالفان َسلَفی دنبال می

 .ی ئرھای بنيادی و ريشهييتغ

کنيم، معنايش اين است که ما ھم با دخالِت  حِل داخلی در سوريه بدون دخالِت خارجی صحبت می  راهۀما وقتی دربار

و رھبر ( و عربستان سعودی متحدند امريکا مخالفيم و ھم با دخالِت نيروھای سياسی لبنان که در اين امر با هللا حزب

، ما تأمين ١٣٨٠به ھمين دليل است که از اوايل سال . مخالفيم) وزير پيشين لبنان بود ھا، سعيد حريری، نخست آن

منظور قاچاق   شديم تا جلو استفاده از مرزھای کشورمان بهامنيِت لبنان و حمايِت سياسی از ارتش لبنان را خواستار

ھای سياسی  سبِب تفرقه به: ما تنھا حزب سياسی کشور بوديم که اعالم کرديم. اسلحه به شورشيان در سوريه را بگيرد

  .بست در مناقشه در لبنان، منجر خواھد شد وجود آمدِن بن دولت تنھا به به” طرفیِ  بی“و مذھبی، سياسِت 

 ۀ تفرقألۀوفصل مس ای بر لبنان داشته است؟ حزب کمونيست لبنان برای حل حران سوريه چه تأثيرھای عمدهب

 برد؟  به کار مییا اجتماعی در لبنان، چه شيوه
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گرايانه، که  ھای فرقه  مناقشه در سوريه و تفرقهۀگيری و ادام  با توجه به روند شکل: الدبس-رفيق ماری ناصيف

تنھا عربستان  که نه(رود   شيعه می- ھای لبنان نيز بوده است و امروزه به سوی برخورِد سنّی ی دشوارۀھميشه ريش

 قرار یا  ی تازهئ ، ما بر اين باوريم که، لبنان در معرض تھديد جنگِ فرقه)زند سعودی، بلکه ايران نيز به آن دامن می

ی ئ ھای فرقه بندی  سھميهۀشان را بر پاي اسی که رژيم سي- ھای گوناگون بورژوازِی لبنان دارد که از سوی جناح

 انفجارھای نظامی گاھی در طرابلُس، گاھی در البقاع، و ۀ که دربارئیخبرھا. شود  به پيش رانده می-اند استوار کرده

ھای کار گذاشته شده در خودروھا، با   انفجار بمبۀخوانيم، يا خبرھای مربوط به موج تاز گاھی در جنوب لبنان می

اند  ھای َسلفی را نيز شاھديم، و از اين جمله گيرِی گروه لحاظ است که شکل ھمين به. ی مرتبط است ئھمان جنگ فرقه

قاعده گروه النُصَره، که گروھی نزديک به ال: مثل(اند  وجود آمده ھای پناھندگان فلسطينی به  که در اردوگاهئیھا گروه

طوِرقانونی يا غيرقانونی به لبنان وارد   سوری را اضافه کرد که بهۀھا بايد صدھا ھزار پناھند  اينۀبه ھم). است

ھای  وروِد اين عده به لبنان دشواری). دارند” ارتش آزاد سوريه“ ھم به ئیھا که بعضی از آنان وابستگی(اند  شده

 ھزار ۴٠٠شمار آوردن  وجود آورد، که با به تواند به مثل لبنان مینظامی و اجتماعی فراوانی را در کشور کوچکی 

 .فلسطينی، جمعيتش فقط چھار و نيم ميليون نفر است

: ی زير شعار ھمايش سياسی و اجتماعيئیما برپا. طرح پيشنھادِی حزب ما، با توجه به اين وضع تھيه شده است

گام نخست در . ايم رھای دموکراتيک، را خواستار شدهييِن تغوجود آورد حفِظ صلح و آرامِش مدنی و تالش در راه به

ال بردِن ؤھدف از برگزاری اين کنفرانس، زير س. است” کنفرانس ملی قانون اساسی“اين راه، تشکيل و برگزاری 

 اصول دموکراسی و برابری ۀ پيشنھاد برای تدوين اصولی نوين بر پايۀمحور و ارائ خوِد اصول نظام سياسِی فرقه

 ھم اصالح قانون اساسی ئیمحوِر خاص در قوانين مدنی، و ھدِف نھا ر دادن مقررات فرقهيينخستين اقدام، تغ. ستا

  .است

 شما خودتان چطور شد که وارد حزب کمونيست شديد؟

 ۀام را در شانزده سالگی آغاز کردم، يعنی وقتی که مطالع  من فعاليت اجتماعی: الدبس-رفيق ماری ناصيف

، و بر اساس آن، ]مارکسيسم[ اسم دارد  عدالتی، ضد فقر و بیه فھميدم که عصيان من ب. ا آغاز کردممارکسيسم ر

اين شد که مطالعه را آغاز کردم و ادامه دادم، اّما . ر داديي بشری را تغۀتوان از راه کار و فعاليت سياسی، جامع می

ھای مذھبی   تفرقهألۀش کردم و به تحليل مسگذشت کنکا در عين حال درباره آنچه در لبنان و دنيای عرب می

ھای  ھای کالس درس و پرسش و پاسخ ويژه در ساعت داد، به که ھميشه مرا رنج می] یا يعنی مسئله[پرداختم، 

 .که مسلمانان اجازه شرکت در آن را نداشتند) مسيحی(مذھبی 

با آنچه که ما از آن به نام ] اين زمان[، من به حزب کمونيست لبنان پيوستم که ١٣۴۶دو سال بعد، يعنی در سال 

ری يينبرد برای بازگرداندن حزب کمونيست لبنان به مسير تغ] يعنی[کنيم مصادف بود،  ياد می” نبرد کنگره دّوم“

.  سال بود که رھبرِی حزب برگزارِی کنگره را معلق نگه داشته و به عقب انداخته بود٢۵دموکراتيک، چرا که 

ما توانستيم مسير حزب . ای به بدن کمونيسم در لبنان و در منطقه دميد  بود که جان تازهیا کنگره دّوم کنگره

 ملی بنشانيم، که در ئی طبقاتی و مبارزه برای رھاۀکمونيست لبنان را تصحيح کنيم، و آن را در جايگاه وحدت مبارز

 .رب استبخش ع ئی مرکزی و محوری جنبش رھاألۀ فلسطين مسألۀآن، پيش از ھر چيز، مس

  سياست لبنان و در جنبش کارگری لبنان قدرت و نفوذ دارد؟ۀجنبِش کمونيستی، چقدر در عرص

از زمان جنگ جھانی دّوم .  لبنان بوده و استئی جنبش کمونيستی، بنياد جنبش سنديکا: الدبس-رفيق ماری ناصيف

ھای  اند که در عرصه  بودهئیھا الح اصۀتا کنون، فعاالن کارگری حزب کمونيست لبنان، بنيادگذار و مشّوق ھم
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، قانوِن بازنشستگی، و جز )١٣۴٢(، تأميِن اجتماعی و پزشکی )١٣٢٧(قانوِن کار : اجتماعی صورت گرفته است

گذاری   آموزگاران را پايهئی جنبش سنديکا١٣۵٠ ۀعالوه، اين فعاالن کمونيست بودند که در اوايل دھ به. ھا اين

ھای  تر آزادی ر دادن مقررات خدمات و نھادھای مدنی، و از ھمه مھمييکه ما برای تغ سال است ٣٠اکنون . کردند

ھا را در بخش کشاورزی، و فعاليت آنان را در ميان کارگران  و البته نبايد نقش کمونيست. کنيم ، مبارزه میئیسنديکا

 .دست فراموش کرد کشاورزی و دھقانان تھی

حزب ما پيشاھنگ مبارزه برای بھبود .  کارگر لبنان داردۀمناسبی در طبقحزب کمونيست لبنان موقعيت و جايگاه 

گرايانه   حقوق اجتماعی غيرفرقهۀيقين، تنھا حزبی است که بر پاي حزب ما تنھا، يا قريب به. شرايط در روستاھا بود

ر موجود، ما کمی کمتر بر اساس آما. ھا دارد ھا، حزب ما نفوذ چشمگيری بين توده  اين دليلۀبه ھم. کند فعاليت می

بندی نمايندگان  سھميه(محور  ھمه، به علت وجود نظام انتخاباتی فرقه  درصد آرای انتخاباتی را داريم، بااين١٢از 

 انحصار قدرت خود ۀکه بورژوازی لبنان به منظور حفظ و ادام] یيعنی نظام انتخاباتي [-)ی مذھبیھا برحسب فرقه

تر گفتم،  طور که پيش به ھمين دليل است که ما، ھمان.  در پارلمان نداريمیا  نماينده ھيچ- در لبنان تدوين کرده است

. کند که بورژوازی خود را پشت آن پنھان می] نظامی[محور را برگزيديم،  راه الغای کامل نظام انتخاباتی فرقه

وجود آوردن تفرقه بين  شود، از اين وضع برای به کند نظام قدرتش تھديد می بورژوازی ھربار که احساس می

 .کند ھای مردم استفاده می کارگران و توده

 وضعيِت حقوِق زنان در لبنان، در قياس با ديگر کشورھای عرب، چگونه است؟

 از ھمان آغاِز کار حزب کمونيست لبنان، مبارزه در راه حقوق زنان يکی از : الدبس-رفيق ماری ناصيف

. ھا در جھان عرب است ترين جنبش  اين، جنبش زنان لبنان يکی از پرسابقهعالوه بر.  حزب بودۀھای برجست اولويت

در (دست آوردند  زنان لبنانی يکی از نخستين زنان دنيا بودند که حِق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای خود به

 ).١٣٣٢سال 

قعيت سياسی و خاص خود به رھبراِن اّما رژيم لبنان ھنوز به معضِل واگذارِی اختيارھا و حقوق قانونِی مرتبط با مو

اين درست است که در . ای در کشور ماست به ھمين دليل، تبعيض ھمچنان عامل عمده. ھای گوناگون مبتالست فرقه

ر دادن قوانين انجام داده است، گام بزرگی به جلو برداشته يي که با ھدِف تغیا  سال گذشته حزب ما از راه مبارزه١٢

رارِی برابری حقوق زنان در جامعه و گرفتِن سھمی متناسب برای زنان در نھادھای قدرت، ما است، اّما برای برق

 ). زن حضور داردۀ نمايند۴ نماينده، فقط ١٢٨در پارلمان کنونی، در ميان (ھنوز راه درازی در پيش داريم 

 ھای آتی داريد؟  برای جنبش کمونيستی لبنان در سالئیچه اميدھا: الؤس

ی در لبنان ئ رھای دموکراتيِک ريشهييوجود آوردن تغ  ما اميدواريم که بتوانيم در راه به: الدبس-اصيفرفيق ماری ن

ھمچنين، ما اميدواريم .  به دست آوريم تا رژيمی سکوالر بر اساس حقوق مدنی در کشور برقرار شودئیھا موفقيت

که اميدواريم  بتوانيم موفق شويم، و باالخره اينی ديگر  از غلتيدِن لبنان در جنگ داخليمان برای جلوگيری در تالش

: ماند در اين ميان يک ھدف ھنوز باقی می.  سرزمين لبنان را که ھنوز در اشغال اسرائيل است، آزاد کنيمۀماند باقی

، ھا وسيله بتوانيم منبع کنيم، تا بدين اتحاد ميان جنبش چپ عرب، که اکنون سه سال است برای رسيدن به آن تالش می

مان را در مسير رسيدن  ھای ھا درآوريم، و پيشرفت اجتماعی ملّت مان را از چنگ امپرياليست ھای ھا، و ثروت ذخيره

 .به سوسياليسم تأمين کنيم

 )٢٠١٣ جوالی( ١٣٩٢ ]اسد[بيروت، مردادماه
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