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 فرومی رودرعب و وحشت  : وقتی حلب درسوریه

 سامی السید

 با توحش و ضایعات انسانی وحشتناک بوده است. یداخل جنگیک  دستخوشال گذشته سوریه در طول پنج س

و امریکا و روسیه، همگی در  که قدرت های خارجی اروپا ی استجنگ داخلی سوریه بخشاً یک جنگ فرقه ا

یر دخالت قدرت های منطقه ای نظ ملغمه البتهچشمی برای نفوذ در منطقه تغذیه می کنند. در این رقابت و هم

ناح های ج به نیابت ازو ترکیه  یعودعربستان س همین طور ورژیم اسد  به نیابت ازایران و متحدش حزب الله 

 است.در کار شی اکثراً سنی مذهب نیز شور

 افزایش تلفات

شهروندان غیرنظامی تخمین زده می شود از هزار نفر و اکثرًا  400تلفات تا به امروز به مراتب بیش از شمار 

رمایه ی قدرت های سی نیروی نظامی روسیه، حملات نظامکه تاکتیک های بی رحمانۀ رژیم اسد با پشتیبان

داری غربی و نیروهای ارتجاعی اسلامگرا از جمله داعش به بار آورده اند. دلبستگی و تمرکز رسانه های بین 

ی اشاره ای به حمایت مال مطلقاً و تاکتیک های تروریستی داعش، باعث شده تاالمللی به اعدام های فله ای 

از  ن هاآ گرای تروریست و تسلیح و تأمین مالیمی اسلاروه هاگه از یکو لجستیکی حکومت اردوغان در تر

 نشود.طرف عربستان سعودی و سایر دولت های خارجی 

تان ش در ترکیه و عربسمهار متحدین ازناتوانی امریکا  و خود، عراقجنگ سوریه و سرایت آن به کشور همسایۀ 

حت ی ت«میانه رو»به اصطلاح  رو به رشد امپریالیسم امریکا است. شورشیان ضعفسعودی، نشان دهندۀ 

ه بلافاصله بعد از آغاز جنگ، جبهۀ النصره بدر حالی که  عاجز از پیشروی بوده اند. امپریالیسم امریکا الحمایۀ

 عنوان شاخۀ وابستۀ القاعده و داعش جای پای محکمی در سوریه و عراق یافتند.

 به نفعیاری بس تأثیر لۀ نظامی مستقیم روسیهالوقوع رژیم اسد هیچ ثمره ای نداشت. مداخروایت سقوط قریب 

موقعیت ارتش سوریه داشته و عمر دوباره ای به آن بخشیده است. همین تحکیم سرپا نگه داشتن رژیم اسد و 

شده است، حال به هر شکلی و فارغ از این که چه نظام  امر باعث افزایش احتمال باقی ماندن اسد در قدرت

همان . اما اسد هستندحاکمیت اسد « سکولار»ماهیت  ستایشمشغول  همچنانبرخی  جدیدی ظاهر شود.
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رقه انداختن و تف» :یعنی پیش از خودش به کار می برد، امپریالیسم فرانسه ی را به کار بست کهتاکتیک های

 اکثریت سنی.  مقابلو قرار دادن اقلیت های مذهبی پایۀ حاکمیت خود در « حکومت کردن

 ویرانی در حلب

چ چیز به اندازۀ حملۀ کنونی رژیم اسد به نیروهای شورشی شرق حلب توحش جنگ را تصویر نمی کند. هی

رژیم سوریه در حال حاضر از مزیت نظامی نیروی هوایی روسیه برخودار است تا حملات هوایی خود را تکمیل 

ت شمن جزئی از این حملادکند. بمباران مدارس، بیمارستان ها و سایر اهداف غیرنظامی برای تضعیف روحیۀ 

شهروند غیرنظامی در حملۀ ماه سپتامبر اسد کشته شدند. ضدّ  400. به گفتۀ سازمان ملل قریب به بوده است

حملۀ شورشیان برای کمک به نیروهای تحت محاصره در شرق شهر اساساً به پایان رسیده است. پیش بینی 

خستین بار نخواهد بود که چنین پیش بینی ندی به شورشیان وارد شود، اگرچه این جمی شود که ضربه ای 

 هایی صورت می گیرد اما رویدادها آن را اثبات نمی کند.

وب دیگری را مغلهم واند بر مبنای صرفاً توان نظامی حل شود. اگر هر از یک طرفین تنزاع خونین نمی این 

این احتمال واقعی وجود دارد که جنگ به پایان برسد، منتها  را حفظ کنند؟ خودواقعاً می توانند قلمرو  کند، آیا

در شطرنج. در این حالت قلمروهایی تحت سلطۀ شیعه ها و سایر گروه بندی « پات»شبیه حالت  یدر وضعیت

ه ک می مانندهای مذهبی اقلیت وجود خواهد داشت که که از سوی رژیم کنترل می شوند و قلمروهای باقی 

 .خواهند بودشی مختلف سنی کنترل جناح های شور تحت

نطقه در م ، هیچ راه حلی برای این نزاعبر مبنای حاکمیت و سلطۀ امپریالیسم، سرمایه داری و زمین داریاما 

متصور نیست. این نظام اجتماعی و اقتصادی تنها می تواند آینده ای سرشار از تنازعات عمیق، فقر و شکاف 

 ارمغان بیاورد. های فرقه ای را به

یک طبقۀ کارگر قدرتمند در کشورهایی نظیر ایران و ترکیه و مصر وجود دارد که می تواند نقش  در عوض

زمیندار منطقه، مثل رژیم های اسد  -در به چالش کشیدن حاکمیت رژیم های سرمایه داری ای تعیین کننده

و اردوغان و سایر دیکتاتوری های گندیده ایفا کند. چنین جنبشی در اتحاد با فقرا و ستم دیدگان ظرفیت 

 کراتیکمریزی د مالکیت عمومی و برنامه ، اعمالبه سوی به دست گرفتن منابع سرشار منطقه را هدایت مبارزه
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وسیالیستی س چشم اندازند کارگری باید ساخته شود تا این همه دارد. یک آلترناتیو نیروم هایزابرای رفع نی آن

 به حیات بگذارد. پااز خاورمیانه بتواند 

14/10/2016 
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 ، جاده صاف کن تشدید مداخلات نظامی در سوریه«حقوق بشر»کارزار تبلیغاتی 

 بیل فان آوکن

ریه از در سو« سی.آی.ای»اسلامگرای تحت الحمایۀ « شورشیان»تصاویر و فیلمی که یک گروه مرتبط با 

کا امری ریز و درشت همۀ رسانه هایبه سرعت سر از  ، کودک پنج سالۀ سوری منتشر کرد،«عمران دقنیش»

 و اروپای غربی درآورد.

 کودکی نشان داده می شود که گیج و مبهوت روی صندلی نارنجی یک آمبولانس نو و مجهز نشانده شده

ه که بنا ب خشکیده ای از ظاهراً خون کمرنگ با سایه ایهمراه ، است غبار گرد و از پوشیده. صورت اش است

 حال در و بی کس تنها ، کودک رااست. ویدیوی منتشر شدهبوده پوست سر  شکافتنگزارش ها به خاطر 

عکاسان و فیلم برداران تصویر او را برای مخابره به سراسر دنیا ثبت می کنند.  حالیدر  ،انتظار نشان می دهد

ه کارتونی و دستۀ مویی ک تی شرت آنبه آن ها می گفت که تصویر این پسربچه، با  ،شمّ مسئولین امر

 .عرضه به بازار جان می دهد برایاند، شهایش را می پوابرو

قع مو بود گویندۀ خبر ی کهخانمو  نامید« چهرۀ جنگ داخلی سوریه»را این کودک « سی.ان.ان»خبرگزاری 

های حلب  نماد مصیبت»او را « نیویورک تایمز»داستان این پسربچه به شکل نمایشی زیر گریه زد.  یبازگوی

. ام داردن این پسربچۀ سوری، عمران»لۀ کوتاهی منتشر کرد با تیتر اسرمق« امریکای امروز» نشریۀ و« نامید

 «توجه می کنید؟ حالا

به خاطر »وقتی تیتر مقاله اش را چنین انتخاب کرد:  ،مستقیم تر بود« تلگراف»رویکرد روزنامۀ بریتانیایی 

 «.تلاش کنیم هسوری درمنطقۀ پرواز ممنوع  اعمال کودکان حلب، باید دوباره برای

در « توفنیکولاس کریس» ی بود به قلممطلب ؛می رفت شدر بین نوشته های چندش آور، یکی بود که انتظار

اظهارات جان اده اش تلفیق می کرد. او وۀ کودکان سوری را با مرگ سگ خانصکه مخم« نیویورک تایمز»

گواه گرفت تا بر این اساس حملات  نسل کشیمورد درگیری داعش در یک  را در وزیر خارجۀ امریکا کری،

رگونه ه نزدود به حکومت سوریه که در نبرد با داعش است توجیه کند. تقلا برایرا موشک های کروز امریکا 

 به اسم حقوق بشر حیرت آور است. منطق و عقلانیت
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احساسات انسان دوستانۀ مردم  تا به دقت هماهنگ شده است که نگیجکارزار تبلیغات آن چه شاهدیم، یک 

نه سازی وضعیت عمران صح. این که آیا ببرد ستی در خاورمیانهیریالپو آن به پشت تشدید خشونت امرا جلب 

 کرسانه ها از فلاکت واقعی یک کود گتن ونشوااست یا این که « سی.آی.ای»در  آنانو مربیان « شورشیان»

 ی می کنند، هنوز مسأله ای باز است.بی گناه بهره بردار

اما یک چیز مسلم است. این نگرانی تصنعی دربارۀ این کودک که به مخاطبین قالب می شود، با انگیزه های 

ناه ندارد. گ سیاسی و ژئوپلتیک معین و اعلام نشده ای است که هیچ ارتباطی به محافظت از جان کودکان بی

سراسر  به رهبری امریکا در و جنگ های نیابتی حملاتاز  ودککر صدها هزا گذشته ندر طی یک ربع قر

 منطقه جان باخته اند.

ین ا تصویر عمران انتخاب شد، چون از بخش شرقی حلب می آید، یعنی جایی که قریب به یک ششم جمعیت  

ین گروه ها، ا مایۀ امریکا زندگی می کنند. مهم ترین حامیان اسلامگرای تحت الظزیر سلطۀ شبه ن یشهر شمال

می نامید و شاخۀ وابستۀ القاعده در سوریه  «النصره»هۀ باست که تا همین ماه قبل خود را ج «فتح الشام»

 بود.

وپ ت»)موسوم به شبه نظامیان القاعده لیک بی هدف و کور آتش بارهای ساخت شمرگ کودکان سوری با 

ا روی مجاری اشک چشم ندارد که سرمقاله ، همان اثری رکومتحبه سوی مراکز تحت کنترل  «(های جهنمی

تصاویر منتشر شده از کودکان سلاخی شدۀ درست همان طور که نویسان روزنامه ها و مجریان رسانه ها دارند. 

اگون تو حمایت لجستیک بی چون و چرای پنیمن به دنبال حملات هوایی سعودی ها با بمب های امریکایی 

ریدن ب ازی مورد حمایت امریکا «میانه رو»سوری  «شورشیان»وحشتناک . ویدیوی ستچنین اثری نداشته ا

 سالۀ فلسطینی با اره هم خشم قابل توجهی را برنیانگیخت. 10سر کودک 

با  -«شورشیان»نخست، حملۀ در وهلۀ  گانه هستند.جان گرفته، دودوباره  ار رزات این کشی محرک پهانیرو

 وبرای درهم شکستن محاصرۀ حکومتی شرق حلب  -منطقه ای آن و منابع مالی امریکا و متحدین تتسلیحا

یه، وسر یبانی هواییدر غرب شهر متوقف شده است و ارتش سوریه، با پشتتشدید جنگ علیه مردم غیرنظامی 

است. از این رو است که مجدداً درخواست  در جبهه های نبرد زمینیمجدداً درحال کسب دستاوردهای مهمی 

 بس فوری مطرح شده اند. هایی برای یک آتش
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روسیه و ایران و چین در ارتباط با جنگ پنج سالۀ تغییر رژیم در سوریه،  ترکیه با توسعۀ همکاری نزدیک میان

 ضعاه موبله مکه برای ح طی هفتۀ قبل به روسیه اجازه داددامنه ای به مراتب بیش از این ها دارد. ایران 

به  افزایش کمک نظامی نیز هوایی ایران استفاده کند، در حالی که پکنداعش در خاک سوریه از پایگاه های 

مورد حمایت امریکا در ترکیه، رجب  ی نافرجام ومنظا اعلام کرده است. در این میان به دنبال کودتای را دمشق

 طیب اردوغان به جستجوی روابط حسنه با مسکو و تهران برآمده است.

نظامی  تحرکزافزون به این اتحاد بالقوه می نگرد و آن را مانعی در برابر اب رورواشنگتن با بی قراری و اضط

خود برای اظهار هژمونی امریکا در خاورمیانه و ذخایر انرژی سرشار آن می بیند. بنابراین نمی تواند چنین 

انسان »ی تبرای پاسخی نظامی آماده خواهد شد. با این هدف است که کارزار تبلیغاچالشی را برتابد و ناگزیر 

 -نجات نیروهای نیابتی و وابسته به القاعدۀ امریکا همین طورو  -سوریه« نجات کودکان»برای « دوستانه

 شدت گرفته.

نخ نما هستند که دیگری نیازی به توضیح نیست. بیست و پنج  یرزار، به قدراروش های به کاررفته در این ک

تان پرآب و تاب به کنگرۀ امریکا تدارک دیده شد که سال پیش، نخستین جنگ خلیج علیه عراق با این داس

در بیمارستان های کویت  نوزادان )دستگاه نگهداری از کودکان نارس( را سربازان مهاجم عراقی انکوباتور

نی که ، زقساوتاین  ادعاییکه شاهد  دبعدها مشخص شند. رو نوزادان را رها می کنند تا بمیمی کنند  تسرق

معرفی کرده بود، در واقع دختر سفیر کویت و عضو خاندان سلطنتی امارات بوده است. بنابراین خود را پرستار 

 کلّ داستان یک حقۀ تبلیغاتی بود.

رد که جان نیم میلیون کودک عراقی را کدر سال های بعد، امریکا تحریم هایی تنبیهی را علیه عراق اعمال 

ا، ارزشش را این به»شنیع گفته بود  اتیسازمان ملل، در اظهارامریکا در  ، سفیر وقت«مادلین آلبرایت»گرفت. 

 به کام مرگجنگ های بعدی امریکا در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه، صدها هزار نفر دیگر را «. داشت

 کشانده اند.

یک ربع قرن جنگ: حرکت امریکا برای هژمونی جهانی: » خود زیر عنوانکتاب جدید در  «دیوید نورث»

 سالۀ خشونت و خونریزی، می نویسد: 25، با بازنگری این دورۀ «1990-2016
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حوزۀ عملیات نظامی به طور مداوم عریض تر شد. جنگ های جدیدی آغاز شدند، در حالی که جنگ های »

نگ با لیبی و سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال ی برای جزییافتند. حقوق بشر به عنوان دستاوقدیم ادامه 

کارانه برای سازماندهی یک جنگ نیابتی در سوریه استفاده شد. ابه کار گرفته شد. درست همین بهانۀ ری 2011

 پیامدهای این جنایات، از زاویۀ زندگی و مصیب انسان ها، غیرقابل محاسبه هستند.

د. وشباید به مثابۀ حلقه ای از سلسله رویدادهای مرتبط به هم بررسی ، یک ربع قرن جنگ با تحریک امریکا

می راتر فرمیانه و افریقا وعملیات نواستعماری در خا ازامریکا برای هژمونی جهانی،  تقلایمنطق استراتژیک 

ه و روسی به رو شد میان امریکا بارو  سریعاًرویارویی  سازندۀ یکاجزای  رود. جنگ های کنونی منطقه ای،

 .«چین است

یی نین رویاروچکه نشان از تشدید قریب الوقوع مداخلۀ امریکا در سوریه دارد، می تواند به  ،سیل تبلیغات جنگی

 .ببخشدشتاب  ،عی یک جنگ هسته ای در مقیاس جهانیقاخطر و آنو تقابلی و همراه 

 2016اوت  19
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 نبرد حلب و ریاکاری تبلیغات جنگی امریکا

 بیل فان آوکن

که اوباما در عراق و سوریه و به اسم مبارزه با  امریکا جنگ اخیرترین این هفته مصادف است با دومین سال  

ه مبارزۀ جهانی علی»داعش به راه انداخت. رئیس جمهور امریکا مداخلۀ جدید نظامی را به عنوان نه فقط تداوم 

. او تهدید پیش روی ایزدی ها را گواه می قالب می کندحقوق بشر  ی، که همین طور نهضتی برا«تروریسم

« دنخود را به ندی»د که وقتی اقلیت های مذهبی با خطر رو به رو هستند، نمی تواند می کن دگیرد و تأکی

 بزند.

بان  ه. طبق گزارشی که گروه دیدنداتلفات این به اصطلاح مداخلۀ بشردوستانه به مراتب خونین تر شده 

«Airwars» مرگ شهروندان مورد  000هزار و  4منتشر کرد، بیش از  مذکور اسبت سالگردنهمین هفته به م

یی را ملات هواحدرصد این  95ثبت شده است )« ائتلاف به رهبری امریکا»ملات هوایی حر غیرنظامی در اث

شمار مردان و زنان و کودکان عراقی بی گناهی که  ،جام داده اند(. ظرف دو سالهواپیماهای جنگی امریکا ان

 ازان امریکایی جان باخته در هشت سال جنگیبا بمب های امریکایی سلاخی شده اند بیش از تعداد کل سرب

 ت.خدادر عراق به راه ان 2003 سال «جورج دابلیو بوش»که پرزیدنت  بوده است

و همین طور یک دهه و نیم  -گتن دربارۀ این آخرین جنگ خود در خاورمیانهتمام دروغ ها و بهانه های واشن

نه حکومت امریکا و رسا که ؛ زمانیندوز اخیر افشا شدچند ر طی -سپتامبر به راه افتادند 11جنگ هایی که از 

 ،سوریه قنبرد برای کنترل حلب، پایتخت تجاری سابدر  «یشروش»پیشروی های ادعایی نیروهای  بابتها 

 .پرداختند به پایکوبی

هدایت و سازماندهی کرده است که سال ها شاخۀ سوری القاعده را  سازمانیرا « یانشورش»این که حملۀ 

، شتار کردرا ک ذاری شد که سربازان علوی اسیربه افتخار یک افراطی سنی نام گ شانشکل می داد و عملیات 

باعث سکوت هیچ یک از آنان نشد. درست به همان ترتیب که مانع مزخرف گویی دربارۀ تروریسم و حقوق 

 بشر نشد!
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عاد دستاوردهای نظامی نیروهای تحت امر القاعده در حلب، به هیچ رو روشن نیست. با این حال آنان ظاهراً اب

 اآن ج جمعیت مطلقموفق به محاصرۀ بخش غربی شهر شده اند که تحت کنترل دولت است و اکثریت 

 مجروح کرده اند. خانه کشته وپا تن از مردم را با شلیک خمپاره و توه ده« شورشیان»زندگی می کند. 

ش، رسانه های غرب و گروه های حقوق بشری که حکومت بشار اسد را به جنایت علیه واشنگتن و متحدین

 ریست های مورد حمایتبشریت به خاطر بمباران جهادی ها در شرق حلب متهم کردند، اکنون وقتی همین ترو

 .هستند بی اعتنایی نشان می دهندی در بخش غربی شهر مشغول کشتار شهروندان غیرنظام امپریالیسم

 کی را به عنوان« شورشی»برخی رسانه ها تا جایی پیش رفته اند که پیشروی های بمب گذاران انتحاری 

رانه ترین مزوّ  و جشن بگیرند. در بین متقلبانه ترینمورد حمایت غرب  استراتژیک برای شبه نظامیان « مزیت»

پوشش  ظاهر شده اند. «نیویورک تایمز»صفحات  رهستند که د تیدست توصیفات از نبرد اخیر، آن اتوصیف

اهداف غارتگرانۀ  بهو خطّ سرمقالۀ آن به دقت طوری جفت و جور شده اند که  «نیویورک تایمز»خبری 

 امپریالیسم امریکا خدمت کنند.

نترل بیش از پیش ک« شورشیان و متحدین جهادی شان»نوشت که  الۀ دوشنبۀ خود دربارۀ حلبدر مق «تایمز»

از اً که بعض -همکاری میان گروه های شورشی اصلی»دولتی را به چالش کشیده اند. این مقاله ادامه می داد: 

ره سابقاً موسوم به النص و سازمان جهادی   -ت متحدۀ امریکا برخوردار شده اندحمایت تسلیحاتی پنهانی ایالا

 «.، یک عامل حیاتی در پیشروی شورشیان طی اواخر هفته بوده استیرشاخۀ القاعده بودکه ز

، «پرینس»روزنامۀ مذکور آن قدر سرسری با این موضوع برخورد می کند که گویی دارد گزارشی در مورد 

فتح  ۀجبه»را به  شنام در حلب،درست یک هفته پیش از حملۀ خود  می نویسد. جبهۀ النصره ،هنرمند فقید

واسته خداخه ازو البته که القاعد -اعلام داشت را از القاعده رسمی اشتغییر داد و قطع همکاری و جدایی « الشام

 .بود

ش برای و در تلا «.ایسی.آی»، ضمن مشورت با این تغییرنام باور داشته باشیم دلایل بسیاری وجود دارد که

سازمان  کی به عنوان مدت ها واشنگتنگروهی بود که  ۀاز حملسفیدکاری سیاسی حمایت مستقیم امریکا 

 .است تروریستی محکوم کرده
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ت شبه نظامیان القاعده می به موازا که« گروه های شورشی اصلی»هیچ یک از آن  ی ازهرگز نام «تایمز»

روه ها گ ع یکی از اینقاهای مترقی و لیبرالی هستند. در وتا چنین القا کند که آن ها نیرو ؛نمی برد ،جنگند

 عملاً همۀ این گروه هاسالۀ مجروح منتشر کرد.  12ودک سر بریدن یک کهمانی است که اخیراً ویدیویی از 

 شریک هستند.ایدئولوژیک بنیادی القاعده  در چشم انداز

تشر حلب من« شورشیان»چاپ لندن یکی از رک و راست ترین گزارش ها را دربارۀ حملۀ  «فایننشال تایمز»

احتمالاً بسیار بیش از آن چه به نظر می رسد از کمک خارجی برخوردار بوده است: »کرد و نوشت که این حمله 

دید، پول و ی جپیش و در حین نبرد با سلاح ها ،نیروهای اپوزیسیونانبار فعالین و شورشیان می گویند که 

از کاروان های روزانۀ کامیون های  شودشاره می ادر این مقاله به گزارش هایی  .«می شدند پُرسایر تدارکات 

که چندین هفته در مرز ترکیه  -توپخانه و سایر سلاح های سنگین از جمله مهمات -حامل سلاح و مهمات

 عبور و مرور داشتند.

ه دمی کند که گفته است مقامات امریکا از حملۀ القاع هبه یک دیپلمات غربی اشار بدون ذکر نام این روزنامه

حکومت  صلیا، یعنی به دو کشوری که حامی نظامی «قدری به روسیه و ایران فشار بیاورند»پشتیبانی کردند تا 

 اسد هستند.

نبرد نشان  ویژگی گویداشاره می کند که می  بی نام «تحلیلگر نظامی»چنین به یک هم «فایننشال تایمز»

، که همین طور آموزش های نظامی حرفه لانی تسلیحاتنیروهای القاعده نه فقط مقادیر کمی داده است که 

 ای دریافت کرده اند.

که آن  دش منتشربریتانیایی  مهم تر از این، در همان حال که نبرد حلب جریان داشت، عکس هایی از تکاوران

شابه واحد های م .اددر شمال سوریه نشان می د ردبا سلاح های سنگین و سوار بر خودروهای دوربُ ها را

وری ش نیروهای سزشغول آمونی ماین پرسش که چه کسا مقابلور دارند. در ضامریکایی نیز در خاک کشور ح

 .به شمار می روندالقاعده هستند، اینان محتمل ترین مظونین 

ه عروج سال پیش منجر بکه سی  تکرار می کنند را امپریالیستی یعملیات ذاتی های ویژگیهمان آن ها فقط 

ین به هم افغانستان از مجاهدین -«اسامه بن لادن»در اتحاد نزدیک با - «سی.آی.ای»زمانی که  ؛القاعده شد

 سرنگون کند.این کشور  ردرا ت شوروی یاترتیب حمایت کرد تا رژیم مورد حم
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، عملیات کنونی سوریه به ارمغان آوردسپتامبر را برای ما  11 فصل تاریخی دست آخراین  های ترکش اگر

گفتۀ  که به -«جنگ نیابتی»یک جریان امپریالیسم امریکا در  .خواهد داشتات به مراتب بزرگ تری رمخاط

در تلاش برای سرنگونی متحد کلیدی  -را شکل می دهد اشالقاعده نیروی زمینی  ،صریح رسانه های اصلی

 روسیه در خاورمیانه است و این بخشی از تدارک برای یک جنگ با هدف تجزیه و انقیاد خود  روسیه است.

ت که داده اس ئمی نشاندمکرات، به کّرات علا پیشتاز رقابت های ریاست جمهوری امریکا، هیلاری کلینتون 

ولادیمیر  بهی تسیه روسیه دنبال کند. اتهامات نئو مک کارتیو عل وریهس در را تهاجمی تر تد یک سیاسقصد دار

 در کارزار او پیدا می کند. را کاری او در فرایند انتخاباتی امریکا، نقشی مرکزیبپوتین مبنی بر خرا

بر کند ص یژانویۀ بعدمراسم معارفۀ  زمان برگزاری یا واشنگتن می تواند برای تشدید تهاجم خود تاآاین که 

در حلب چه بسا به سرعت معکوس شود و نبرد با « شورشیان»، به هیچ وجه معلم نیست. دستاوردهای خیریا 

 به پایان برسد. شانشهری  مورد حمایت امریکا از آخرین مقرّ  شبه نظامیان القاعده ای  قطع دسترسی

ردید فشار برای . بی تتن بدهدمسکو متحد تثبیت دوبارۀ یک حکومت سوری به امپریالیسم امریکا قرار نیست 

 که خطر رویارویی مستقیم نیروهای امریکایی و روس تفگسترده تر امریکا افزایش خواهد یامداخلۀ مستقیم و 

 دربرخواهد داشت.را 

 -دهعالقا-جنگ  آنهدف ادعایی  نه فقط مستقیماً در صف« مبارزه با تروریسم»پانزده سال پس از  واشنگتن

جنگ  قابل تصور علیه بشریت، یعنی یک یبلکه در حال تدارک برای بزرگ ترین اقدام تروریستقرار گرفته، 

 جهانی سوم است.

 2016اوت  10
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 ن بست سوریهو بُ« توافقات مونیخ»

 آرام نوبخت

 10متشکل از  «سوریه از گروه بین المللی حمایت»با حمایت  فوریه 11 روز پنج شنبه «مذاکرات مونیخ»

ان، قطر و ترکیه به عنوان پایه های اصلی تسا و متحدین منطقه ای آن نظیر عربامریک شاملاز جمله  -کشور

در  سدابشار روسیه به عنوان متحدین اصلی  همراه با رژیم های ایران و سوریه، در« تغییر رژیم»برای جنگ 

 برگزار شد. -نقطۀ مقابل

توقف حملات هوایی روسیه در سوریه بود.  به این اعتبار تش بس فوری وآخواهان  طی این مذاکرات امریکا

سبتاً ن ارزیابیطنتی عربی و ترکیه، از این سلرژیم های ارتجاعی  و همین طورامریکا در واقع نگرانی مشهود 

ال تأمین به مدت تقریباً پنج س خود اسلامگرایی که یانجنگ، شبه نظام فقدون توکه بنشأت می گرفت  واقعی

 شوند.می  یمتحمل شکست جبران ناپذیر ،مالی و تسلیحاتی نموده اند

زمان کافی  می توانست را داده بود که سال جاری مارس 1هاد آغاز آتش بس از نه پیشیسبنا به گزارش ها رو

 به حکومت سوریه دهد. «حلب»دوبارۀ کنترل شهر  ت گرفتنسبه درا برای 

ه کاعلام کردند  «لاوروفسرگئی »وزیر خارجۀ روسیه و  «کری جان»، وزیر خارجۀ امریکا اواخر پنج شنبه شب

 گرفت.صورت خواهد « تهفهظرف یک » بنا به توافقات، آتش بس

مبنی  «فوی لاورسرگئ»و  «جان کری»از سوی  (فوریه 12جمعه ) بعد روز اوایل توافق اعلام شدۀبا این حال 

ناتوان از تعلیق فوری جنگ پنج ساله ای بوده است که جان بالغ بر یک چهارم مردم را  ،«ترک تخاصم»بر

 است.رده ک و آوارگی را وادار به فرار از کشور تن میلیون 11گرفته و 

نه ایالات متحده و نه ارتش روسیه هیچ یک علائمی از توقف حملات هوایی را نشان نداده اند؛ حملاتی که هر 

 دو سو ادعا دارند علیه مواضع داعش صورت می گیرد.

کام( که عملیات نظامی امریکا را در خاورمیانه و آسیای )سنت «ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا»

کم دست ساعت گذشته، 24نشان می داد در طول  بولتنی را منتشر کرد که همان روزمرکزی هدایت می کند، 

و در این بین گزارش شد که هواپیماهای صورت گرفته است امریکا  مورد بمباران توسط جنگنده های 20
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 یدیگر و همین طور اهداف «حلب»استان  لشما در «تل رفعت»ت هوایی به شهر روسیه نیز دست به حملا

 دست زده اند. «مصحُ»در 

 «ترک تخاصم»این مورد حمایت غرب هیچ یک رسماً « شورشیان»در این میان نه حکومت بشار اسد و نه 

ود، امضا پذیرفته شده ب« سوریهاز گروه بین المللی حمایت » را که پس از پنج ساعت مذاکره در مونیخ از سوی

ه و نه نه حکومت سوری را کهچ، بگذارد «آتش بس»ت نام این توافق را سنحتی نمی توا هیئت مذکور ؛ندنکرد

 یت داشته باشند.اضا اصلاً در آن حضور نداشتند، چه رسد به این که از آن رامیان اسلام گرظشبه ن

با گرفتن رشوه از سرویس  2012، نخست ویر اسبق سوریه که سال «ریاض فرید حجاب» به عنوان مثال

رای وش»به اصطلاح از فرماندهان  هم اکنون و به مخالفان اسد پیوستاطلاعاتی فرانسه و همین طور قطر 

 پاسداران ایران درسپاه و  باشددنت اسد در قدرت یه پرزتا زمانی ک»سراسیمه اعلام کرد که  ،است «عالی

 .«ستیدر کار ن ی، هیچ توافقبماندسوریه باقی 

اگر ما مذاکره کنیم، به این معنا »گفت  (AFP« )فرانسه خبرگزاری»به  همان روز از آن سو بشار اسد نیز

 .«در سوریه اجتناب ناپذیر هستند روندم را متوقف می کنیم. این دو سنیست که مبارزه علیه تروری

ه بف نیز تکرار شد. در همان حال که امریکا با واز سوی کری و لاور ،همین دیدگاه های مخالف در باب توافق

کو ستی خود به جنگ برای تغییر رژیم ادامه می دهد، مببه عنوان نیروهای نیا کارگیری شبه نظامیان اسلامگرا

 به دنبال سر پا نگه داشتن حکومت اسد به عنوان متحد اصلی خود در خاورمیانه است.

 نیروهای حکومت اسد، با ، محرک اصلی این نشست بوده است؛ در حال حاضرخود سوریه تغییر توازن قوا در

ر شبه سایپشتیبانی حملات هوایی روسیه، جنگجویان حزب الله لبنان، کمک های سپاه پاسداران ایران و 

 هرو غی «مصحُ»و همین طور شهر « لاذقیه» استان در شورشیان، برخی نواحی کلیدی را از دست نظامیان

رین شهر معیت تبه عنوان پرج «حلب»شهر گستردۀ ارتش سوریه قادر به محاصرۀ  چنینهمبازپس گرفته اند. 

 آمده بود.امیان مخالف اسد درظنشده است که نیمی از آن تحت کنترل شبه  سوریه

فاده از امید داشتند که با است ،نظیر ترکیه، عربستان سعودی و قطر آنمنطقه ای  انریالیسم غرب و متحدپام

 در خاک سوریه نجات دهند. را تی خودباینحکومت سوریه را کُند و نیروهای  پیشروی ،«توافق مونیخ»
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کمک »اح به اصطلبه عنوان بخشی از این توافق قرار هست دو یگان رزمی شکل بگیرد. یکی برای نظارت بر 

ر کمک کریدو»طرح . فرایند ترک تخاصم و آتش بس هماهنگی برای پیگیری یو دیگر «دوستانهبشرهای 

به حلب و سایر نواحی تحت محاصرۀ نیروهای حکومتی در واقع قرار است جایگزین مسیر « های بشردوستانه

ین کریدوری چناز ترکیه شود که به دلیل حملات حکومت قطع شده است. « شورشیان»اصلی ارسال تدارکات به 

ای ت که خود به معنخواهد داش« پرواز ممنوع»برای محافظت و تقویت یک منطقۀ ظامی نیازمند یک نیروی ن

 ه فقط نیروهای حکومت اسد که همین جنگنده های روسیه خواهد بود.رویارویی با ن

 ایر شبه نظامیان وابسته به القاعده است.ت جبهۀ النصره و سول سرنوشبا این حال نکتۀ اصلی توافق، ح

را  کوکرد، امریکا و سایر مقامات غرب مسآغاز که روسیه حملات هوایی خود را  گذشته اواخر ماه سپتامبر از

همواره از نام بردن این نیروهای متهم به هدف گرفتن نیروهای اپوزیسیون به جای داعش کرده اند. اما 

ن یرد اوامی رابسی در، چرا که طفره رفته اند اپوزیسیون که نسبت به هدف گرفته شدنشان اعتراض دارند

 القاعده بوده اند.ها وابسته به ونیر

مان القاعده از هتر وادار خواهد شد با صراحت بیش بین برود، به احتمال بسیار زیاد امریکا در نتیجه اگر توافق از

بهانه ای برای  به ومعرفی سال گذشته به عنوان تهدید اصلی شهروندان امریکا  15ای دفاع کند که طی 

 است. تبدیل کردهخود ایان پ جنگ های بی

سیع یک جنگ و ورود به برای باشد می تواند مجرایی «توافق مونیخ» تردیدی به جای نگذاشت که «کری»

اگر رژیم اسد به مسئولیت های خود عمل نکند و ایرانی ها و روس ها از اسد نخواهند به » تر و خونین تر:

 آن هاد که ینه جامعۀ جهانی مثل احمق ها نمی نشک....در آن صورت واضح است ی که داده وفا کندوعده های

 (فوریه 13، «رویترز»به نقل از ، «اورینت نیوز»مصاحبۀ با خبرگزاری « )را نگاه کند

نده نگج گذشته ماه نوامبر .ه است، تخاصمات در سوریه شدت گرفتآتش بس با نزدیک شدن ضرب العجل

. ندندآستانۀ جنگ کشاترکیه، این دو کشور را به و  ترکیه با هدف قرار دادن یک جت روسی در مرز سوریه های

دست النصره و سایر نیروهای به نواحی نزدیک مرز سوریه که سابقاً در  «ی.پ.گ»از سوی دیگر نیروهای 

گران حزب کار»ستگی به را به دلیل واب «ی.پ.گ». حکومت ترکیه که وارد شدند ،ای سنی بودندرگاسلام

را لغو  «پ.ک.ک»با  هسال سال گذشته توافق آتش بس دو معرفی می کند،تروریست  (پ.ک.ک« )کردستان
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در  «پ.ک.ک»خود به مقر پوششی برای حملات هوایی به عنوان  ،ورود به کارزار امریکا علیه داعشاز کرد و 

مشغول سرکوب  رژیم اردوغان آن زمان تاکنون. از استفاده کرد و همین طور سرکوب کردهای سوریه عراق

صدها شهروند شده است. هدف ترکیه نه مبارزه با داعش، که  بوده که منجر به مرگ شدید کردهای ترکیه

 و وریهس کردستان پیوستن دو ناحیۀ شمال غربی و شمال شرقی از طریق جلوگیری از تثبیت قلمرو کردها

( است عضو ناتوکه خود امریکا و ترکیه ) تنش ها میان .استجنوب ترکیه ها در مرز دخودمختار کرایجاد قلمرو 

 دّ زار ضرادر ک با امریکا مشغول همکاری «ی.پ.گ»چرا که به خصوص . گرفته استبالا سر نقش کردها  بر

ا به شهر کوبانی ژانویۀ فرستادۀ دیپلماتیک حکومت اوبام 30رژیم اردوغان به خصوص از دیدار  .داعش است

 اردوغان علناً امریکا را به چالش ؛ در این جا بود کهدگان کردهای سوریه به شدت عصبی شدنیملاقات با نماو 

د. یکی را انتخاب کن« ت ها ی.پ.گتروریس»با آنکارا و  خود که امریکا باید بین اتحاد اعلام کردکشید و 

های داخلی کردها به دست رژیم  با سرکوب خود گیتهمبس نشان دادن ضمن ،وزارت خارجۀ امریکا در پاسخ

فتن یا ش و گریروهای مؤثر ... در مبارزه با داعن»رد سوریه یک یان کُمنظا ها تأکید کرد که از نگاه آن ،ترکیه

اعلام کرده است که ترکیه آن قدر به بمباران های خود ادامه  اخیراً اغلودوودا «.هستندبازپس گرفتن قلمرو 

انفجار روز  عقب نشینی کنند. )استان حلب( «اعزاز»از شهر استراتژیک  «ی.پ.گ»ی خواهد داد تا نیروها

 سرباز 20کشته )از جمله  28را که آنکا در سرویس حمل و نقل سربازان ارتش ترکیه فوریه در 10به نشرچها

گ ابزار رژیم سوریه است و .ی.پ»، و سخنان داووداغلو مبنی بر این که برجای گذاشتزخمی  61رده بالا( و 

 ، راه را برای مداخلۀ نظامی زمینی ترکیه در سوریه فراهم کرده است.«سوریه مستقیماً مسئول این حملهرژیم 

همزمان عربستان سعودی نیز با استقرار تعدادی از جنگنده های این کشور در پایگاه نظامی در این میان 

 متعلق به ناتو در خاک ترکیه، آمادگی خود را برای جنگ زمینی در سوریه اعلام کرده است.« یکلاینجر»

، قطعاً منجر به تقابل نظامی با روسیه و نیروهای ایران به یاز سوی ترکیه یا عربستان سعود یزمینحملۀ 

سیه ته ای بزرگ یعنی روتر جنگ منطقه ای و فراتر از آن تقابل دو قدرت هست بیشععنوان حامیان اسد و وس

روشن »خطر  ،مداخله ای اعلام کرد که چنینت وزیر روسیه، سنخ «دیمیتری مدودف» و امریکا خواهد شد.

تر در چهارچوب جنگ روانی جای ، هرچند این گفته بیشرا دارد« کردن جرقه های یک جنگ جهانی جدید

تلاش برای اعزام هواپیماهای ترکیه به سوریه، با واکنش سریع رو به رو  هرگونهتردیدی نیست که  .می گیرد
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 دررا  s-400خواهد شد. روسیه درست به همین منظور است که سامانۀ ضدّ هوایی موشک های پیشرفت 

 است. مستقر کردهسوریه 

 ا روزنامۀچنان چه این توافق شکننده به سرانجام نرسد، نتیجه روشن است. جان کری در مصاحبه ای ب

کاری که داریم می کنیم، ارزیابی جدیت }ایران و روسیه{ است. اگر جدی نباشند، »گتن پست گفته بود نواش

طرح »معنای این «. ت روی دست بگذاریدسرا در نظر گرفت. نمی توانید صرفاً د "طرح ب"پس باید یک 

 ستا داعش برای واژگونی اسد علیهبرای امریکا، افزایش مداخلۀ نظامی در سوریه تحت پوشش مبارزه « ب

وع خود این موض .ۀ زمینی در خاک سوریهل، قطر و ترکیه، مشارکت مستقیم در مداخیو برای عربستان سعود

 نه فقط بحران سوریه، که بحران کلّ منطقه را پیچیده تر و حادتر خواهد کرد. 

. ستندهنشین ترکیه تحت حکومت نظامی از یک سو ترکیه در لبۀ پرتگاه جنگ داخلی قرار دارد و نواحی کرد

، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به احتمال مداخلۀ «مسعود جزایری»از سوی دیگر رژیم ایران از زبان 

طور که کشورهای حامی شرارت  ما اجازه نخواهیم داد وضعیت سوریه آن»مستقیم چنین واکنش نشان داد: 

. «کنند، پیش برود و در زمان خود اقدامات لازم را صورت خواهیم داد تلاش می کنند سیاست های خود را پیاده

در جنگ داخلی  ، از جمله اعزام نیرو و فرماندهان سپاه،جمهوری اسلامی ایران تاکنون به شکل های مختلف

روهای به ترتیب نی «زینبیون»و  «فاطمیون»تیپ های علاوه بر نیروهای ایرانی، سوریه درگیر بوده است. 

، ساکن اقشار محروم شیعیان هزاره ان و پاکستانی وابسته به سپاه در سوریه هستند. نیروهای افغان را عمدتاً افغ

 «اراچنارپ»شیعیان  تیپ زینبیون را نیز عموماً ، ودهند خصوص قم و مشهد تشکیل میه شهرها و ب حاشیۀ

بوده  ر از انتظاراتتبسیار بالا نیز در سوریه تلفات فرماندهان رده بالای سپاهتاکنون دهند. پاکستان تشکیل می

 . است

مرکزی »جدید مطالعۀ ، سوریه را هم اکنون به یک ویرانه مبدل کرده است. وجهیجنگ فرقه ای و چند 

درصد جمعیت داخل سوریه در نتیجۀ کشمکش های  11.5نشان می دهد که « پژوهش سیاست سوریه

همراه با نابودی سیستماتیک زیرساخت های  -مسلحانه یا کشته شده است یا مجروح. تلفات در اثر جنگ

منجر به آن شده است که امید  -اجتماعی کشور و نظام بهداشت و درمان و سقوط تند استانداردهای زندگی

برسد. این مطالعه نشان می دهد که میزان  (2015)سال  55.4رقم تقریبی به  (2010)سال  00.5به زندگی از 
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کل  رده است و این کهک صعود 2015اواخر  دردرصد  52.9به  2011درصد در سال  14.9بیکاری کشور از 

 برآورد می شود.درصد  85.2میزان فقر 

بندی های امپریالیستی و حکومت هیچ راه بُرون رفتی نمی توان برای سوریه متصور بود که از مدار بلوک 

های سرمایه داری منطقه بگذرد. به این دلیل ساده که این حکومت ها خود بخشی از بحران هستند، پس 

 چگونه می توانند جزئی از راه حل هم باشند؟

از سوی رژیم اسد به خاک و خون کشیده «  درعا»، اعتراضات مسالمات آمیز جوانان سوری در 2011سال 

به موازات دستگیری و شکنجۀ فعالین، درهای زندان برای آزادی عناصر مرتبط با القاعده باز شد. به شد، و 

طوری که برخی از همین عناصر اکنون در مسند رهبری گروه جهادی مخالف رژیم هستند. سرکوب های 

 به اوج رسید. سوریه زمینه را برای جنگ هایی فرقه ای آماده کرد که با مداخلات خارجی« علوی»حکومت 

رهم بریزد و آن خیزش انقلابی است، طرح موضوع انقلاب، تنها و تنها یک مؤلفه می تواند کلّ معادلات را ب

به خود مسألۀ رهبری انقلابی و پایۀ مادی خود انقلاب را به همراه می آورد؛ و این دو دقیقاً دو حوزۀ اصلی  خود

چوب نظام ردر چها« راهکارهایی»خود به نفغ یافتن  که بخش اعظم طیف چپ به کل از محاسبات هستند

  کنار می گذارد. بحران زدۀ سرمایه داری

روزۀ یگان های دفاعی کوبانی در برابر ارتجاع  135مقاومت پتانسیل اعتراضی در وضعیت کنونی موجود است. 

رخ داد و چهرۀ خاورمیانه ترین سطح از امکانات دفاعی، همراه با موج عظیمی از همبستگی جهانی داعش، با کم

دیر یا زود خود را « پ.ی.د»را دستخوش تغییر کرد )اما همان طور که از همان ابتدا هشدار داده شد، رهبری 

تی به عنوان نیروی نیاب« پ.ی.د»امریکا و ناتو از چهارچوب بلوک بندی های امپریالیستی قرار می داد. امروز 

، و هم مسکو و هم واشنگتن از شاخۀ می کنندسوریه استفاده کلیدی خود در جنگ علیه داعش در خاک 

ردم م میلیونیشاهد اعتراضات  هوایی کرده اند(. به همین ترتیب ماحمایت تسلیحاتی و  «پ.ی.د»نظامی 

ری اعتراضات وسیع کارگ در لبنان،« بحران زباله»عراق علیه تفرقه افکنی های شیعی و سنی، اعتراضات 

به دنبال انتخابات پارلمانی ترکیه و پیروزی  -به خصوص کردها -شدت گیری مبارزات دمکراتیک ایران،

اما تمام  و موارد دیگری بوده ایم. «ارگ»، اعتراضات چند صد هزار نفرۀ مردم افغانستان در مقابل «ه.د.پ»

ک خیزش ی هوا می رود. این پتانسیل بدون تشکیلات انقلابی در سطح منطقه ای و جهانی، دود می شود و به
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بهار »انقلابی، در غیاب تشکیلات رهبری کننده می تواند به همان سرنوشت جنبش های اعتراضی به اصطلاح 

 ختم شود.« عربی

مهر  11« )بحران سوریه: مداخلۀ نظامی روسیه و موضع مارکسیست های انقلابی»همان طور که در مطلب 

 ( اشاره شد:1394

ی و ، به این پتانسیل عظیم مبارزات«بد و بدتر»نگاه رو به بالا و انتخاب میان ارتجاع مارکسیست ها به جای 

مترقی نگاه می کنند که در غیاب رهبری انقلابی، می تواند از میان برود. مارکسیست های انقلابی نمی توانند 

چه باید « وزامر»د که تا وقوع هر رویدادی نقش منفعلانه ایفا کنند و سپس به دنبال پاسخ این پرسش باشن

است. یک گرایش مارکسیستی انقلابی، منافع طرفین این « دیروز»، وابسته به تدارکات «امروز»کرد. اقدام 

جنگ ارتجاعی را برای مردمی که در این مخمصه افتاده اند افشا می کند؛ برنامۀ سوسیالیستی خود از مجموعه 

دن مردم، تشکیل واحدهای دفاعی و آموزش نظامی می شود؛ ای مطالبات را تبلیغ می کند؛ خواستار مسلح ش

در بین سربازان رژیم اسد تمرّد و سرپیچی ایجاد می کند؛ آن ها ترغیب می کند که سلاح شان را به سوی 

افسران شان نشانه روند؛ در کشورهای متخاصم به کارزار ضدّ جنگ و سازماندهی اعتصاب عمومی برای عقب 

ایه داری از این جنگ دست می زند. یک گرایش مارکسیستی انقلابی، استقلال خود و راندن دولت های سرم

جنبش کارگری را در هر شرایطی حفظ می کند، حتی اگر در اقلیت باشد، و حتی اگر نتواند از سطح تبلیغاتی 

ک برای رها که سال ها فراموش شده، تدا«مارکسیست»فراتر رود. نهایتًا وظیفۀ استراتژیک اصلی پیش روی 

حزبی انقلابی بوده است که بنا به ماهیت خود، نه در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی تعریف می شود. مادام 

که این وظیفه انجام نگیرد، هر بار شرایط مشابهی رخ می دهد که طیف گسترده ای از چپ را به دنبال بازی 

 .این یا آن قدرت سرمایه داری و امپریالیستی بکشاند

 1394اسفند  2
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 ورود کرملین به باتلاق سوریه

 راب جونز

حکومت اسد برای مداخله، جت های جنگندۀ روسی مشغول « درخواست»از آغاز ماه اکتبر به این سو، به دنبال 

ه ودب در خاک این کشور عملیات بمباران در سوریه و به گفتۀ خود علیه مواضع داعش 60انجام روزانه بیش از 

هداف موشک کروز به سوی ا 32کشتی های نیروی دریایی روسیه در دریای خزر، مجدداً  ،اکتبر 0اند. روز 

به جای ب گزارش داد که چهار مورد از این موشک ها، رتگاه اطلاعاتی غخود در سوریه شلیک کردند. دس

سیه هر دو این گفته را تکذیب رو و ، اما وزرای امور خارجۀ ایرانندایران فرود آمد داخلدر اصابت به هدف 

 کردند.

تروریست  و وسیع ترین ائتلاف ممکن علیه نیروهای افراطی»دن شکل دا تلاش برای اقدام خود رااین که روسیه 

هم اینک که  به کشور هزار شهروند روس 0کند، مصرف داخلی دارد. خطر بازگشت تقریبًا می معرفی « ها

ی ، رسانۀ بین الملل«روسیۀ امروز». خبرگزاری است به پرواز درآمده، شبحی است که برای داعش می جنگند

طی تنها چند هفته، توازان قوا را در خاورمیانه تغییر داده است... »کرملین، علناً و با غرور می گوید که مداخله 

وسیه ر مسکو نه فقط از حیث نظامی، که همین طور در جبهۀ دیپلماتیک ابتکارعمل را به دست گرفته است...

کاخ سفید را به چالشی بی سابقه دعوت کرده است، و این امر بسیاری از متحدین ایالات متحده را به این 

 د  شدهد و آماده است که نفوذ  رو به رنتیجه رسانده است که واشنگتن دارد منافعش را در منطقه از دست می 

 «.روسیه و ایران را بپذیرد

ناشی از بمباران های هوایی امریکا و متحدین « تلفات جانبی»موارد متعدد  در همان حال که رسانه های روسیه

د، اما در عین حال حملات روسیه را کاملاً هدفمند، همراه با نابودی موفقیت آمیز پایگاه ناش را پوشش می ده

د. داعش سازمانی ارتجاعی است که جنبش کارگری و سوسیالیست های نتصویر می کن ،های متعدد داعش

ردم را استیصالی که م خشم وسانه های روسی هرگز توضیحی دربارۀ رد، اما در نجهان باید در تقابل با آن باش

 سوق می دهد نمی شنویم. این سازمانبه سوی حمایت از 
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که کارزار روسیه موفق تر از کارزار به رهبری امریکا خواهد بود و به زوال حملات  هیچ نشانه ای نیست

افی اهد سیه و دیگر کشورها منجر می شود. واقعیت این است که در پشت مداخلۀ روسیهتروریستی در رو

 گسترده تر از صرفاً نابودی داعش وجود دارد. 

، به دنبال اتهامات 2013کرملین در سوریه، ابتکار عمل را از دست امپریالیسم امریکا گرفته است. در سال 

ایی، روسیه مداخله کرد و توانست مانع بمباران های هوایی برنامه غرب مبنی بر استفادۀ اسد از سلاح های شیمی

ریزی شدۀ امریکا در آن مقطع شود. استراتژی امریکا و اتحادیۀ اروپا، بر مبنای خلع اسد و سپردن کنترل به 

 زاپوزیسیون، به یک کابوس فرقه ای انجامید، به طوری که بیش از ده گروه و میلیشیای متفاوت، که اساساً ا

ودی حمایت و تأمین مالی می شوند، اکنون عسوی غرب و رژیم های عربی ارتجاعی مانند قطر و عربستان س

 در نبرد هستند.برای به دست گرفتن کنترل 

لندمدت ب متحد  این تر، اسد را به مسکو دعوت کرد. روسیه با حمایت ازدربارۀ طرح های بیش ثروسیه برای بح

کسانی را در اردوی امپریالیسم غرب تقویت کرد که برخلاف امریکا و بریتانیا،  موضعو شریک اقتصادی خود، 

 هستند. -و نه کنار گذاشتن وی -خواهان مذاکرات با حضور اسد

مین ه و هستند به خصوص در اطراف حلب، ،اکثر بمباران های هوایی روسیه در حمایت از عملیات نظامی اسد

در خاورمیانه.  یییک ائتلاف ضدّ امریکا یعنی اساساً، «ائتلاف ضدّ تروریسم»طلاح صبرای پیشبرد منافع به ا طور

دارد است. اما روسیه که تمایلی ن نهفته امکان یک جنگ نیابتی میان روسیه و غرب، در ذات چنین وضعیتی

 اندهانفرمفقط با  نیروهای زمینی قابل توجهی به سوریه اعزام کند، مشغول هماهنگی حملات هوایی خود نه

ایران و حزب الله لبنان است )که هر دو شمار زیادی از نیروی زمینی را تأمین می  رژیم ور بااسد، که همین ط

 روس ها حتی در نواحی غیرنظامی»حلب:  شهر از «ارتش آزاد سوریه» یکی از فرمانده های  کنند(. بنا به گفتۀ

هند همه چیز را از سر راه پاک کنند تا به این ترتیب تانک آن ها می خوا گرفتند.بمباران  زیر رگبار هم ما را

یکی دیگر از مشاورین ارتش آزاد روسیه می «. های رژیم و حتی سربازان پیاده نظام بتوانند پیشروی کنند

 ،داعش رژیم و»بلکه به داعش هم یاری می رساند: این حملات نه فقط رژیم اسد را منتفع می کند، گوید که 

اش کردند حلب را بگیرند و نتوانستند، و الآن آن ها دوباره در تلاش اند با روس ها چنین کنند. سال قبل تل

رند به داعش کلی خدمت می کنند. وقتی داعش دارد از زمین به ما حمله می کند، روسیه به آن ها اروس ها د

 «.پوشش هوایی می دهد
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 ایران

سیه به روتصمیم راسخ تقویت سردار قاسم سلیمانی ماه ژوئیۀ امسال بازدیدی از مسکو داشت، ظاهراً برای 

د، د را تضعیف می کنرانه، که نه فقط رژیم استنیروهای ضدّ اسد به ساحل مدی های ازیمقابله با دست اند

 ندگان روسیه با مقامات ایرانیهم تهدید می کند. نمای را« طوسطر»بلکه پایگاه نیروی دریایی روسیه در 

 تانیعنی عربس ،متحد  ظاهرًا نامحتمل یک سیلی از نشست های دیپلماتیک با پس از آن ملاقات کردند و

رد امیلی 1 عربستان نیز معاهدۀ همکاری هسته ای را امضا کردند و دولت ،است. طرفین برگزار شده سعودی

ملک »میان پوتین و  ی در سطح بالانشست هایبرگزاری دلار در اقتصاد روسیه سرمایه گذاری خواهد کرد. 

 ،گسترش داعش باید مهار شود از این کهسال جاری برنامه ریزی شده اند. عربستان سعودی  برای «سلمان

 ز رشد نفوذ ایران در منطقه نگران. سعودی ها که اآشفته ،توافق کنونی امریکا و رژیم ایران ازو  نگران است

 مداخله در یمن هستند.تداوم هستند، خواهان 

، ن استقوت گرفتبسیار مهم دیگری در پشت دوستی روسیه و عربستان سعودی که ظاهراً در حال  رهایاکتوف

ی جلوگیردی های برای قیمت های نفت، که در حال حاضر بخشاً به دلیل تلاش های سعو ؛ از جملهوجود دارد

بلوکی  ظاهراً با هدف تثبیتها  یرار دارد. سعودقدر سطح پایینی  ،رقبای امریکایی از سوی تولید نفت شیل از

ه اوپک دعوت را به پیوستن بروسیه از منافع نفتی که قادر به مقاومت در برابر تولیدکنندگان امریکایی باشد، 

 کردند.

ملین بیم و هراس هایی در کرارد، به طوری که برخی مفسّرین از بهای نفت د بالا بردنروسیه نیاز شدیدی به 

مقایسه « ازموسیقی گروه ج»، این را با کرملین سابق نزدیکانیکی از « لفسکیگلب پاو»صحبت می کنند. 

 می یدیگر«. رانجان سالم به در بردن از آخرین بح هه نوازی های اول آن، تلاشی است برایابد» :می کند

آن ها نمی توانند با پوتین زندگی کنند؛ بدون او هم نمی توانند زندگی »گوید که نخبگان در بحران هستند: 

 «.کنند

ادی بینی می شود که طی رکود اقتصپیشروشنی از بحران اقتصادی کنونی ندارد.  رون رفت  روسیه هیچ راه بُ

و حکومت انتظار دارد  ،درصد تا پایان سال سقوط کند 5 الی 4به این سو، تولید ناخالص داخلی  از ماه ژانویه

آورد تر بربه طول بیانجامد. آمارهای بیکاری به طور فاحشی وضعیت واقعی را کم 2016که رکود تا پایان سال 
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فزایش یافته است. تورم در سال جاری ا دردرصد  13ار به طور رسمی ، اما با این وجود تعداد افراد بیککنندمی 

 10 -سال، کاهشی در درآمدهای واقعی وجود داشته است 10تین بار طی سخا ادامه دارد. برای نسطح بال

 روستایی. درصد در نواحی 25در شهرهای بزرگ و بنا به گزارش هایی بیش از  ،درصد

 ستندتوان اتحادیه های کارگری مستقل هرچند د رسانه های دولتی پنهان می کنند.هرچننارضاتی وجود دارد، 

اما این ، نندپراکنده ک 2014خشم گسترده نسبت به کاهش هزینه های بهداشتی و آموزشی را در پایان سال 

چنان شاهد بالاترین شمار اعتراضات از زمان آغاز بحران جهانی بود. اکثر اعتراضات به طور قابل همسال 

« ستیحزب کمون»و « ادلانهروسیۀ عیک »اپوزیسیون، نظیر  به اصطلاح توجهی بدون هرگونه مشارکت احزاب 

 یا ساختارهای اتحادیه های کارگری موجود، صورت می گیرد.

درصد کل سود  98هر دو اقتصاد روسیه را به پایین هل می دهند. بخش انرژی،  ،فاکتورهای داخلی و خارجی

ده، چرا که ت، این سطح را حفظ کروجود تحریم ها و سقوط قیمت های نفشرکتی را شکل می دهد، و با 

در  مجدداً ،تر بهای نفتاز ترس کاهش بیش ،کاهش ارزش روبل، زیان ها را جبران کرده است. این سودها

درصد تولیدات روسیه را در دست  08شرکت برتر که  000تولید جدید سرمایه گذاری نمی شود. در این میان، 

بدهی های خود به میزان دو سوم در سال جاری بوده اند. بانک ها تمایلی به سرمایه گذاری  صعوددارند، شاهد 

رای چشم اندازها را ب ،ندارند، چرا که تقاضایی نمی بینند. سقوط فاحش بازار بورس چین و بی ثباتی ارزی

، سال 2016سال ارد که ، این احتمال وجود د«گازتا»گفتۀ خبرگزاری  بهاقتصاد روسیه تیره و تازه می کنند. 

در حال عقب نشینی به استراتژی باشد. نخبگان حاکم بدون هرگونه راه حلی « بدون پول، بدون رشد»

 اضطراری خود هستند، یعنی صرفاً امیدوارند که بحران بیش از حد طول نیانجامد.

 محبوبیت کرملین

دوز »به بیان یکی از مفسرین مداخله در سوریه و  منتفع می شود، «کریمه»محبوبیت کرملین هنوز از الحاق 

دیت محدو« پذیرش»آمادۀ  ،بوده است. در گذشته، برخی بخش های جامعه در روسیه« بیهوشی داروی تربیش

فرسوده شده اند، و  ،بودند. اما اکنون آن شاخص های زندگی یهای دمکراسی در ازای بهبود شرایط معیشت

ش از نیمی ، بی«وادال »تر نخبگان حاکم شده است. به گفتۀ سازمان پژوهشی متوجه سطوح پایین  یانتقادهای

قت به یا اطرافیان او برای کتمان حقی ،نامطلع استعی کشور قوضعیت وااز د که پوتین ناز جمعیت فکر می کن
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وسل تجوّ ضدّ امریکایی و ضدّ غربی م به تشدید او دروغ می گویند. نخبگان حاکم به روشنی نگران هستند و

 می شوند.

زمانی  ، این توهمپیش خواهد رفتامریکا هم  تاحتی  ،کرد که ائتلاف ضدّ تروریسم آن ها کرملین مقدمتاً ادعا

مید اطی حملات هوایی، مواضع نیروهای حامی غرب هدف گرفته شد. رژیم پوتین  که به سرعت پراکنده شد

 منجر به رفع تحریم و منحرف شدن توجه از اوکراین خواهد شد. ،داعش ضدّت که مشارکت در کارزار شدا

ه ب «تسکدون »و  «کانسلوه» اگرچه تنش های میان نیروهای حکومتی اوکراین و شورشیان جمهوری های

یک آتش بس جدید از اوایل سپتامبر صورت گرفته است. استراتژی اما رناکی در تابستان رشد کرد، طسطوح خ

بسط جمهوری های جدایی طلبی در جنوب و شرق اوکراین( در اوت « )روسیۀ نوین»ایجاد  اولیۀ کرملین برای

و پس از آن که نیروهای اوکراین پیشروی هایی جدی به سوی دونتسک کردند، کنار گذاشته شد. از  2014

ن حمایت کرایلمروهای نیابتی روسیه( در داخل اوآن زمان به بعد، کرملین از مناطق تحت کنترل شورشیان )ق

قابله به سوی ناتو یا اتحادیۀ اروپا م «یفکی»تر رژیم با هرگونه تحرکات بیشبه این ترتیب کرده است، تا 

ه ب، کرملین را وادار انزوای اقتصادی و سیاسی و همین طور ترس از رشد اپوزسیون در داخل کند. هزینه های

 ن حرف شنوی آن از روسیه، در سپتامبر رخ داد.. تسویۀ بعدی رهبری جمهوری برای تضمیعقب نشینی کرد

ه پس از ک می رسد فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی اوکراین نزدیک می شود، اگر نگوییم کاملاً به عمق فاجعه ای

، دومین پول «گریونا»واحد پول اوکراین،  .کرده بود هتجرب 90سقوط اتحاد شوروی در سال های نخست دهۀ 

از بحران  کم این وضعیت تا پیش. دستگرفته بلاروس پیشی «روبل»ست، که تنها از جهان با بدترین عملکرد ا

درصدی تولید ناخالص  15اقتصاد اوکراین است، که از سقوط حیرت آور ی از فروپاشی چین بود. این بازتاب

درصد از زمان  35بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی اوکراین  گزارش )طبق آسیب دیدداخلی در سال گذشته 

 استقلال سقوط کرده است(.

درصد آرا سال گذشته انتخاب  54به طور فاحشی تنزل پیدا کرد. پروشنکو با « پروشنکو»حمایت از پرزیدنت 

 امید . رأی دهندگان از این جهت نانشان می دهنددرصد  15در حدّ  را شد، اما اکنون نظرسنجی ها آرای او

 صرفطی چند روز یا  خودخواندهجمهوری های  رسیدگی به مشکلکه او به وعده های خود مبنی بر  هستند

 آن قدر کافی« مرکزیت زدایی»طرح های پیشنهادی او برای افزایش نظر از منافع تجاری خود، عمل نکرد. 
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روهای جنگ طلب نی منظرزمان از را راضی کند، در حالی که هم خودخواندههوری های جمنیست که رهبران 

 امتیازات بیش تر است.، به معنای اعطای «یفکی»

هستند،  خودخواندهبا وجود آتش بس، هنوز صداهایی که خوهان اقدام قاطعانه تر برای انزوای جمهوری های 

ان ی بود، در تابستبه گوش می رسند. رهبر پارلمانی حزب پروشنکو، که اخیراً خواهان تحریم کامل دو جمهور

ادی و قطع تمامی روابط اقتص»، خواهان 1990در دهۀ  نی، رئیس جمهور اوکرا«ماچونید کولئ»ا داد. استعف

او می گوید که این جمهوری ها باید است. در واقع، « رل جنگجویان و روسیهتحت کنت سیاسی با این مناطق  

میان راست افراطی و حکومت پروشنکو وارد عرصۀ  درگیریبرای مطیع شدن، گرسنگی داده شوند. به علاوه 

و پلیس در غرب اوکراین بر سر کنترل « رایت سکتور» گروه اخیر مسلحانه میان درگیریعلنی شده است. 

ت را یک مصالحۀ بلندمدرسیدن به عقب نشینی،  ازگرای شرق اوکراین راست یگردان ها امتناعبازار سیاه و 

 بسیار دشوارمی کند.

 ل ایجاد یک آلترناتیوپتانسی

که  اما واقعیت این استاوکراین و سوریه وجود دارد،  اوضاعهرچند شاید به نظر برسد که دنیایی تفاوت میان 

ان طلب سوریه، اقدامات نظامی رژیم های استبدادی و جنگ بسیار شبیه اند. در اوکراین و این موقعیت ها

رگران کا شمارکت های بی نیروهای نظامی روسیه، سرمنشأ فلامحلی، با حمایت ناتو، امپریالیسم غرب و 

 ت و کاهش بودجه، تشدید می شود وه تأثیر می گذارد، با خواست ریاضد. بحران اقتصادی که بر روسیهستن

 خود به فقر، فساد و درماندگی دامن می زند.

ترین ۀ بزرگر اوکراین و روسیه، در زمراما پتانسیل ایجاد یک آلترناتیو در برابر این کابوس نیز هست: طبقۀ کارگ

نج ر ،ندگی خودداردهای زنعظیم به حقوق و استا یورشاز  به یک اندازه و هر دو ،طبقات کارگر اروپا هستند

 هش بودجه وارد عمل، بیکاری و کاامزدهتدس شارگر برای جلوگیری از کاهمی برند. اگر قرار باشد طبقۀ ک

بارزه ای و چنین م دادی نخبگان حاکم رو به رو خواهد شد.بتساز به تقابل با سیاست های ناگزیر با نیا شود،

نظامی، طبقۀ کارگر  از تنازعات ویران شدهای یک اتحادعمل، به معنای این خواهد بود که در نواحی نببر م

ستی و یۀ امپریالدر برابر مداخل برای متحد کردن تمامی ملیت ها شکل بدهد، راارگری مشترک کمیته های ک

ود خبرای قادر کردن مردم به تصمیم گیری دربارۀ سرنوشت  ؛به عقب نشینی وادار کردن کلیۀ قوای خارجی
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نظارت کمیته های کارگری دمکراتیک منتخب؛ برای تضمین  تحت و انتخابات آزاد، علنی از طریق برگزاری

احزب  و ری مستقلساختن اتحادیه های کارگ با، همراه ق دمکراتیک و ملی، از جمله حقّ تعیین سرنوشتوحق

به عنوان جزئی ۀ واگذاری زمین به توده ها و کارخانه ها به کارگران، قادر به اجرای برنام و کارگری توده ای

یک اقتصاد برنامه ریزی شدۀ دمکراتیک سوسیالیستی، در قالب یک کنفدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه  طرح از

 در منطقه.

31/10/2015 
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 تکه تکه می شود امپریالیسم غرب گرایهاستراتژی مداخلوقتی سوریه: 

 لز(و، هفته نامۀ حزب سوسیالیست )کمیتۀ انترناسیونال کارگری در انگلستان و «سوسیالیست»سرمقالۀ 

 برگردان: آرام نوبخت

هنوز  -میلیون آواره 11هزار کشته و  250با بیش از  -پس از چهار سال و نیم جنگ داخلی خونین در سوریه

ای  یک جنگ داخلی فرقهورطۀ . برعکس، کل منطقه در حال کشیده شدن به دید نیست هیچ پایانی در افق 

 است.

تداوم  خاک سوریه و درپیوستن بریتانیا به حملات هوایی موضوع  احتمالاً اکنون به نظر می رسد که کامرون

 پارلمان به رأی بگذارد.در  مجدداًرا  عراق، کشور همسایه اش، آن در

لکه نخواهد کرد، ب مطلقاً هیچ کاری برای پایان دادن به کابوس پیش روی مردمان سوریه و عراقنه فقط این 

آنان خواهد افزود. به همین ترتیب هیچ کاری را برای محافظت از مردم در  تنها به رعب و وحشت بی امان 

ین حملاتی ع چناز پیش نخواهد بود؛ برعکس، احتمال وقو ،ریستیدر برابر حملات ترو کشورهابریتانیا و دیگر 

 د.را بالاتر خواهد بر

اه بوده است با موجی از تبلیغات جنگ افروزانه از سوی مطبوعات ت هوایی بریتانیا، پیش از این همرر حملاطخ

 راست.

 ،خواست حملات هوایی بریتانیازاری کرد با رحتی به طور ریاکارانه ای اقدام به راه اندازی کا «سان»روزنامۀ 

ه غرق شده بود. تو راناز مدیتعبور  ک پناهندۀ سوری که در تلاش براید، همان کو«ایلان»به اسم  آن هم

 یرنظامیشهروندان غ ی که برایتلفات اجتناب ناپذیر وتری که بر سوریه فرود می آید، گویی بمب های بیش

ند، از پیش زشان می گرینجات جان رشمار سوری هایی که به خاط، قرار است کاری برای کاهش در بر دارد

 ببرد.

 جوّ ضدّ جنگ
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با بمباران سوریه روشن کرده است. اگر او قاطعیت  را مخالفت خود ،جرمی کوربین، رهبر چپ حزب کارگر

افظه حتری از طرف مبهتان های بیشحملات و با مخالفت کند، در آن صورت ناگزیر  نشان دهد و با بمباران

 کاران، مطبوعات سرمایه داری و حتی از درون حزب خود رو به رو خواهد شد.

امیدوار است که به دلیل حمایت بخش وسیعی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان، این رأی تصویب کامرون 

حمایت  یاعلام کرده اند که از و نماینده 50اکتبر( گزارش می کند که بیش از  11) «آبزرور»روزنامۀ  ؛بشود

 خواهند کرد.

به روشنی علیه بمباران موضع بگیرد، از حمایت وسیع کارگران و طبقۀ متوسط برخوردار  کوربین با این حال اگر

ان آدمکش شکست و بازگشت صلح به سوریهبرای  خره کاریجامعه مشتاق است که بالأخواهد شد. هرچند 

ر تر بریتانیا و سایمداخلۀ نظامی بیش ثمراتشک و تردیدهای عمیقی درمورد  ماا ،انجام شودارتجاعی داعش 

 قدرت های امپریالیستی وجود دارد.

به  2012به دنبال تهاجم فاجعه بار به عراق که زمینه را برای گرداب کنونی آماده کرد، و سپس تهاجم سال 

 ن تردیدها جای تعجب ندارد.تاکنونی انجامیده است، ای لیبی که مستقیمًا به هرج و مرج 

 2013را وادار به مخالفت با بمباران سوریه در سال  «بندمیلی»بریتانیا بود که  مند درواین جّو ضّد جنگ نیر

 مجبور به عقب نشینی نمود. اکرد؛ و از این رو کامرون ر

وعی است موض، یافتهاعتماد به نفس  بمباران سوریهطرح  گذاشتنبرای به رأی این که اکنون کامرون چنین 

 ارتباط دارد. ،از جمله تشدید بحران پناهندگی ،به شماری عواملکه 

 ه کاران فرصتیظفکه به محابا این حال یک دلیل مهم، نقش جنگ افروزان حزب کارگر در پارلمان است، 

فاکتوری  چنینتضعیف کوربین را می دهد. این که  ی برایو به کامرون امید حزب کارگر در انشعاب ایجاد برای

روز ام حاکم بر حزب محافظه کار   مفرط، نشان دهدۀ کوته بینی لحاظ شده استکامرون  گیری در تصمیم

 است.
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 ، سیاست خارجۀ خود را بر مبنایسرمایه داری بریتانیابه عنوان کارگزار  ،در گذشته رهبری حزب محافظه کار

تاه کو فوق العادهتجربی و با دورنمای  روشتر تنظیم می کرد. امروز اما به چند دهه یا حتی بیش دورنمای

 عمل می کنند.

 از زاوایۀ تفاوتی صوریالبته در واقعیت امر این که بریتانیا در بمباران سوریه شرکت می کند یا خیر، تنها 

به  «لاف کشورهای مایلائت»خاورمیانه خواهد داشت. بمباران های بریتانیا صرفًا جزئی کوچک از  تحولات

مشارکت بریتانیا، کمکی به نجات لاشه های استراتژی امپریالیسم ایالات رهبری ایالات متحده خواهد بود. 

 متحده در سوریه و عراق نخواهد کرد.

میلیارد دلار و  2.0با گذشت بیش از یک سال از حملات هوایی در عراق و سوریه، آن هم به بهای بیش از 

کم نیمی از سوریه و یک سوم خاک عراق کنترل چنان بر دستدان غیرنظامی بسیار، داعش همکشتار شهرون

 عراق به دست داعش افتاد. نیروهای هوایی امریکا« رمادی»شهر در ماه مه سال جاری، به عنوان مثال دارد. 

 نیز، اما همۀ این ها ه بودندترتیب دادع داعش له را به مواضحم 165 طی همان ماه تا پیش از سقوط شهر،

 وجود تلاش با را «رمادی»نتیجه را تغییر نداد. در زمان نگارش این مطلب، با گذشت پنج ماه، داعش هنوز 

 در دست دارد. آن، ای بازپس گیریرطولانی حکومت عراق ب

است. با  هامیان شیعه را اعزام کردظنناامیدی از بازپس گیری شهر، شبه حکومت اساساً شیعی عراق به دنبال 

سنی نشین، این اقدام  ،دو اکثریت غالب هراست و « الانبار»مرکز استان  ،«رمادی»در نظر داشتن این که 

گران ن ندارد، به این دلیل که سنی ها حکومت تأثیری در تضعیف پایگاه حمایتی داعش در میان جمعیت سنی

 آغاز شود.، اقدامات تلافی جویانۀ گسترده ای «رمادی»اند در صورت سقوط 

« تکریت»این ترس ها بی پایه نیستند؛ اوایل امسال، شبه نظامیان شیعه در کانون کارزار بازپس گیری شهر 

که همگی به نادرست هوادار  -داعش بودند. پس از تسخیر مجدد شهر، اعدام های فله ای سنی ها دستان از

 .کردز از شهر هزاران نفر را وادار به گری -شده بودند عرفیداعش م

، نمونه ای از شکست کامل امپریالیسم است، آن هم نه فقط به دلیل رویدادهای سال گذشته، که «رمادی»

 و اشغال کشور رخ داده است. 2003بابت هر آن چه که از زمان تهاجم امریکا در سال 
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دست از  «رمادی»یکی از بی رحمانه ترین نبردهای ارتش امریکا در طی یک دهۀ گذشته، گرفتن شهر 

شورشیان سنی بود. با این وجود اکنون این شهر در دست داعش است. یعنی گروهی ارتجاعی تر و متوحش 

 تر از همان گروه هایی که سربازان امریکا سابقًا مشغول نبرد با آنان بودند.

، با مدر کابوس کنونی منطقه دارد. میراث امپریالیس را این امپریالیسم در خاورمیانه است که نقش محوری

، حمایت از دیکتاتوری های بی «تفرقه انداختن و حکومت کردن»چندین دهه مداخلۀ نظامی، سیاست های 

را می توان در سقوط  اینرحم و لاس زدن با نیروهای جهادی، عراق و سوریه را در ویرانه رها کرده و بازتاب 

 تند به سوی تجزیه و تلاشی فرقه ای دید.

 بر تحلیل های ما رویدادهای سوریه، تأییدی

 بینیش. در آن مقطع، پیعدر آغاز نزا «سوسیالیست»هفته نامۀ رویدادهای سوریه، تأییدی است بر تحلیل های 

 رایج بود. -از جمله از طرف حکومت کامرون در بریتانیا -شکست سریع بشار اسد ی مبنی برهای

ای قومی تری در میان اقلیت هپشتوانۀ حمایتی بیش ما ادعا کردیم که بر خلاف لیبی، چنین نخواهد بود. اسد از

بیش از پیش فرقه ای شورشیان، آن ها را به  خصلت  از سوی دیگر، و مذهبی داخل کشور برخوردار بود؛ و

 رژیم هُل می داد.این سوی 

شورش مردمی علیه دیکتاتوری اسد  بود و حقیقتاً هم یک« بهار عربی» خیزش های سوریه بخشی از ،در آغاز

به ویژه رژیم های دیکتاتوری  -به شمار می رفت. اما با مداخۀ خارجی نیروهای ارتجاعی ضدّ انقلابی منطقه

و با پشتیبانی نیروهای امپریالیستی، این وضعیت دستخوش تغییر شد.  -سرکوبگر عربستان سعودی و قطر

 ،ک میان سنی ها و شیعیان در مقیاس منطقه ای بوده است. داعشخطرنا مصافی نتیجۀ امر، رها شدن افسار 

 پیامد رعب آور این فرایند است.

آزاد  ارتش»در ابتدا خود را به ندیدن رشد داعش زد، در حالی که تلاش می کرد  کمدست امپریالیسم امریکا

 أمین کند.امپریالیسم غرب، برای نبرد با اسد ایجاد و ت حامیرا به عنوان نیروی « سوریه

حتی عکسی از جان مک کین، سناتور امریکا، منتشر شد که گویا در کنار ارتش آزاد سوریه بود، اما در واقعیت 

 فرماندهان داعش بودند! تسلیحات ارسالی امریکا به سوریه، نهایتًا سر از دستان داعش درآورد. ،آن افراد
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ت به آن نسب آمیزتحقیربرخورد عراق و سوریه، و  با این حال، نقش تهاجمی و شتاب گیرندۀ داعش در تجزیۀ

 قدرت های جهانی، ایالات متحده را وادار کرده است علیه آن وارد عمل شود.

امریکا در آن بخش های خاک سوریه »امبر(: تسپ 30با این وجود، به گفتۀ پتریک کاکبرن )روزنامۀ ایندیپندنت، 

 «.را بمباران نمی کند ش، داعنبرد با ارتش سوریه است ی مشغولاین گروه جهادکه 

 امپریالیسم

در واقع امپریالیسم امریکا فاقد نیروهایی در سوریه است که بتواند بر آن ها اتکا کند. مطبوعات سرمایه داری 

ون با رنشان داده اند. کام از خود کا و بریتانیا، خشمی را نسبت به حملات هوایی رژیم پوتین در سوریهیامر

ن آ ت از دیکتاتوری اسد باشد، دریسوریه و در حما ارتش آزادعلیه »ریاکاری اعلام کرد که اگر اقدام روسیه 

 دیگر وجود ندارد!« ارتش آزاد سوریه»با این حال «. است گامی به قهقرا صورت  این به وضوح

واشنگتن به ناپدید شدن آن ها »اکتبر(:  4د )روزنامۀ ایندیپندنت، توضیح دا« رابرت فیسک»همان طور که 

، ستهای جدیدی نیاز ا"میانه رو" به که به این نتیجه رسید، ماتم گرفتاعتراف کرد، بابت سرنوشت شان 

ه به مرز ترکی نبردستیزه جو ترغیب کرد و تابستان امسال آن ها را برای  00 سازمان سیا را به تسلیح و تعلیم

 . «کم دو تن از آنان اعدام شدندالنصره اسیر و دست سوی، همه به جز ده نفر از که به دنبال این -اعزام کرد

تر در مقابل اسد هستند که از سوی قطر، عربستان سعودی، ترکیه و گروه اپوزیسیون سنی یا بیش 20در واقع 

 امارات متحدۀ عربی تأمین شده اند.

ت جهانی رستی جهان باقی است، اما با این وجود این قدچنان نیرومندترین کشور امپریالیامپریالیسم امریکا هم

که در گذشته انجام می داد، امروز  به آن صورت« جهان پلیسی ادارۀ» ازی کامل امریکا رو به افول است. ناتوان

 به عینه در سوریه مشاهده می شود.

 ی این روند است.اشاخص ه حسّ اعتماد پوتین برای راه اندازی حملات هوایی در حمایت از اسد، تنها یکی از

ویان علیه ین کنندۀ ستیزه جیسم امریکا بین رژیم های سنی تأماز سوی دیگر می توان دید که چگونه امپریال

« میانجی دعوا»چون ل کرده است، هماسد ارسابانی از یهزار سرباز برای پشت 15رژیم اسد و رژیم ایران که 

 گیر افتاده است.
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در  غییریتاضافه کند، « میانجی کوچک دعوا»ۀ نحیف خود را به عنوان جسّ سعی داردا که ینیسم بریتاامپریال

 .داین کابوس نخواهد دا

 امیظعف اساسی آن با پیروزی های نرا نمی توان شکست داد. بر عکس، ض این بدان معنا نیست که داعش

در شمال سوریه به دست  که پایگاهی را نمایش داده شده است «ی.پ.ژ»و « ی.پ.گ»رد کُ غالباً یگان های

 آورده اند.

ریکی هستند تا بر بسیج دمکراتیک، توده واحدهای چبا این حال، این پیروزی ها متکی بر عملکرد متهورانۀ 

 ای و فرا قومی خود  مردم.

ه )آن گون غیر کردها در برخی موارد شود راندن در نتیجه این خطر وجود دارد که این فرایند منجر به بیرون

 بتکذی «ی.پ.گ»که سازمان عفو بین المللی و پتریک کاکبرن گزارش کرده اند و البته از سوی یگان های 

 شده است(.

، ک تغییر و تحول بسیار خطرناک هستند. به علاوهید، اما نشان دهندۀ ننادر و موردی باش ،حتی اگر این اتفاقات

عمل خواهد  به نفع آناند که امپریالیسم غرب امیدواری می کنهنوز اظهار « .پ.ژی»و « ی.پ.گ»رهبری 

 کرد.

ن یب بارها و بارها نشان داده است که به تمایلات حقیقی هیچ یک از اقوام یا ملل برای حق تعیامپریالیسم غر

 علاقه ای ندارد.سرنوشت خود، 

دیگری قرار دهد و همان کابوس امپریالیسم غرب بارها نشان داده است که مایل است یک گروه را در مقابل 

 فرقه گرایی را خلق کند که اکنون وجود دارد.

طبقۀ کارگر و کشاورزان فقیر عراق و سوریه و مردم کرد تنها می توانند به خودسازماندهی شان برای پایان 

 دادن این کابوس اتکا کنند.

 فرقه ای، حیاتیغیرشکل متحدانه و ، دفاع از خود به هستند خطر رضدر مع اجتماعاتی کهو  برای اقلیت ها

 اخته شود.ستی سیلجنبشی از پایین برای تغییر سوسیااهرم مهمی باشد که به واسطۀ آن  داست، و می توان
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نطقه ای ستی، رژیم های ارتجاعی میلود در برابر کلیۀ نیروهای امپریاچنین جنبشی، با تقابل سازش ناپذیر خ

حمایت از حقّ تعیین سرنوشت تمامی اقلیت ها، می تواند در میان طبقۀ و جوخه های مرگ فرقه ای، و با 

 ت بیاورد.سدای را به  تردهسگارگر منطقه ای و جهان، حمایت ک

در عوض، سازمان های کارگری سرتاسر جهان نیز نیاز دارند که پیشگام جنبش های مخالف مداخلۀ 

 امپریالیستی در خاورمیانه باشند.

 این اهداف مبارزه می کند:برای « سوسیالیست»

 شده. یه و سایر کشورهای اشغالرنشینی تمامی نیروهای خارجی از سونه به مداخلۀ امپریالیستی! عقب 

 ت کمیته های منتخب دمکراتیک ربگذارید مردم سوریه خود با انتخابات آزاد، عادلانه و باز، تحت نظا

 کارگری، دربارۀ سرنوشت شان تصمیم بگیرند!

 ی ایحاد کمیته های دفاعی متحد و غیر فرقه ای برای دفاع از کارگران، فقرا و سایرین پیش به سو

 در برابر حملات فرقه ای از همه جهت.

  ندگان کارگران و فقرا.یانم سوی تدارک جنبش مبارزه برای حکومتپیش به 

 .پیش به سوی یک مجلس مؤسسان انقلابی در سوریه 

 از نوشت کردهاها، با آغاز از به رسمیت شناختن حق تعیین سرراتیک توده کاجرای حقوق ملی و دم ،

 .در صورت تمایل کامل دمکراتیک خودمختاری جمله حق

 همراه با برنامۀ اعطای زمین به مردم  ،اتحادیه های کارگری مستقل و ساخت احزاب کارگری توده ای

رنامه ریزی شدۀ دمکراتیک ب جزئی از برنامه برای یک اقتصادو کارخانه ها به کارگران، که خود 

 سوسیالیستی است.

  خاورمیانه و شمال آفریقا. یسیون دمکراتیک سوسیالیستارکنفدپیش به سوی 
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 و موضع مارکسیست های انقلابیۀ نظامی روسیه لمداخبحران سوریه: 

 آرام نوبخت

 ورصد در خاک سوریه، که بلافاصله با« داعش»آغاز کارزار حملات هوایی جنگنده های روسیه علیه مواضع 

بیانیه های پُرجنجال واشنگتن در محکومیت خود همراه شد، نه فقط به خطر یک کشتار تمام عیار در سوریه 

 تر از پیش میان این دو قدرت بزرگحادرویارویی نظامی به مراتب  یک شدت می بخشد، بلکه شرایط را برای

 فراهم می آورد. ،هسته ای جهان

داعش، به عنوان برای جنگ علیه  ،دارند که نیروی نظامی این دوهم حکومت اوباما و هم رژیم پوتین ادعا 

به سوریه اعزام شده اند؛ منتها در واقعیت امر، به شواهد چندانی نیاز  «تروریسم»علیه  ترۀ وسیعبخشی از مبارز

 د.مشغول دروغ پردازی هستن ،به وقیحانه ترین شکل ممکنادعا کنیم که هر دو  به طور قطع نیست تا ما هم

ه طور اخص ب« داعش»امپریالیسم امریکا که نقشی اصلی را در ظهور بنیادگرایی اسلامی به طور اعم و پدیدۀ 

ستان )عرب اشمتحدین اصلی منطقه ای  همین طور برد اهداف خود وداشته است، در تلاش است که برای پیش

ا یک م اسد را از بالا، سرنگون و بسعودی، ترکیه، رژیم های سلطنتی نفتی حوزۀ خلیج فارس و اسرائیل(، رژی

 ر مبنایب، محاسباتی را که بخشاً تاکنوناسد  دوام آوردنمنتها  حکومت دست نشاندۀ دیگر جایگزین کند.

 گرفته بود، برهم ریخت.صورت تجربۀ پیشین سرنگونی رژیم قذافی 

ص با یا بدون حضور شخ -از سوی دیگر هدف رژیم پوتین نیز نه محو تروریسم، که حفظ رژیم ارتجاعی اسد

ی خود امک به بقای تنها متحد و نقطۀ اتکدر قدرت است و از این رو ک -بشار اسد به عنوان رئیس جمهور آن

ت سوریه برخودار اس «طرطوس»در خاورمیانه. در حال حاضر نیروی دریایی روسیه از تأسیساتی در بندر شهر 

با رژیم بعثی سوریه تا دومین  1901توافقنامۀ  از زمانو  که راه اندازی آن به دوران جنگ سرد بازمی گردد

  بوده است.پرسنل نیروی دریایی روسیه شاهد حضور سال جنگ داخلی سوریه، 

هرچند هر دو نیروی نظامی خارجی ادعای مبارزه با دشمن مشترک را دارند، اما در واقع اهداف آن ها در نقطۀ 

کومت پوتین در سوریه روشن است. در واقع روسیه می داند که دیگر است. دلایل مداخلۀ نظامی ح مقابل یک

وسیه عیف و نهایتاً تجزیۀ خود رد، تحرکات امریکا برای محاصره، تضدر صورت موفقیت امریکا در سرنگونی اس
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ه ش های قفقاز به سوریچون سیل از چچن و سایر بخگرایی که همتشدید می شود. هزاران ستیزه جوی اسلام

شت تان سعوی، قطر و غیره، به خاک روسیه بازخواهند گیبانی امریکا، عربسشده اند، بدون تردید با پشت یرزاسر

تا فعالیت های تجزیه طلبی را ادامه دهند. سرکوب سنگین و وحشیانۀ مردم چچن از سوی روسیه طی دو 

 ن عملیاتی مهیا کرده است.خیزی را برای چنیجنگ، به اندازۀ کافی خاک حاصل

خیز هژمونی خود را بر منطقۀ نفت که به علاوه خلع بشار اسد از قدرت، امریکا را در موضعی قرار خواهد

باز می شود که به قطر امکان یک خط لولۀ گاز جدید  احداث خاورمیانه اعلام کند. در این حالت راه برای

انرژی  عظیم در عوض منافع شرکت های همین امر را به بازار اروپای غربی می دهد و یترترسی بیشدس

 روسیه را تضعیف می کند.

در نتیجه مداخلۀ نظامی روسیه، تنها از زاویۀ حفظ منابع سرمایه داری روسیه است که خصلت دفاعی دارد، و 

هدف از این ید داشت و آن این که در یک چیز نباید ترددرست از همین رو تمام و کمال ارتجاعی است. 

 نه دفاع از مردم سوریه است و نه حفاظت از طبقۀ کارگر خود  روسیه.  ،مداخلۀ نظامی اخیر

روسیه بازمی گردد، ما با طبقه ای از اولیگارش های مافیایی و  داری حاکم بر تا جایی که به دولت سرمایه

 لاکتمایملک دولتی و تحمیل ف تاراججنایتکار رو به رو هستیم که در گیر و دار انحلال اتحاد شوروی سابق، با 

نان دند، و از همین رو این طبقه چیبه طبقۀ کارگر شوروی، خود را به چنین موقعیتی رسان غیرقابل توصیف

نونی روسیه نزاع کدر سطح جهانی ایفا کند. « مترقی»ترین نقش است که قادر نیست کوچک و انگلی رتجاعیا

ه از امپریالیسم، بلکه به معنای تلاش برای حفظ و گسترش حوز« استقلال»با امریکا و متحدینش، نه به معنای 

 های نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در منطقه است.

یف کرد، توص« نبرد مقدّس»کلیسای ارتودوکس روسیه روز چهارشنبۀ هفتۀ قبل، این مداخله را یک  این که

 به تنهایی خصلت ارتجاعی مداخلۀ مسکو را نشان می دهد.

و ریاکاری  از وقاحتاز سوی دیگر بیانیه های واشنگتن در محکومیت این اقدام روسیه نیز چیزی بسیار فراتر 

یختن ر»ضمن محکومیت روسیه، حملات هوایی را  بهن، وزیر دفاع امریکا، روز چهارشون کارترمحض است. اشت

سم امریکا، امپریالی مردمی در سوریه، این اولیۀ در حالی که به دنبال اعتراضات توصیف کرد.« بنزین بر آتش

ین ، چنخودۀ ن ها در منطقه بودند که با مداخلآ ی نفتی متحدسلطنترژیم های ی و سایر عربستان سعود
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گرایی که امروز امپریالیسم امریکا داعیۀ مبارزه با آنان را دارد، را برافروختند. نیروهای نظامی اسلام «یآتش»

 آن هاده نظام ابودند تا به عنوان پی امپریالیسمبانی مالی و تسلیحاتی همین یخود ساخته و پرداخته و مورد پشت

 خدمت کنند که چنین نیز کردند.برای تغییر رژیم در لیبی نیابتی در جنگ 

 ش محدود نکردهع داعضکارتر و سایر مقامات امریکا، روسیه را متهم کرده اند که حملات هوایی خود را به موا

مکان » ، نیروهای روسیهبه گفتۀ کارترجبهۀ مقابل اسد را هدف گرفته است.  ظامیان نوض سایر شبه و در ع

، در لابه لای این کلمات پنهان منتها نگرانی کارتر«. حضور ندارد در آن ها ف گرفتند که )داعش(را هد ییها

ه به القاعده حی و حاضر است. تس، جبهۀ النصره به عنوان شاخۀ وابدر مکان هایی که داعش حضور ندارد است؛

 ت.به همه شکل حمایت کرده اس ،«یسمجنگ علیه ترور»یی که امریکا در «میانه رو»گرایان یعنی همان اسلام

 اخبار فرو رفته است. چند روز پیش با انتشار جهان سرتاسردر  جنگ های بی پایان امپریالیسم امریکا در باتلاق

ی خواهند قابهزار سرباز در این کشور  10یبًا ن، اعلام شد که تقرافغانستان به دست طالبا« ندوزقُ»اشغال شهر 

 ن تهاجم امریکا به خاک این کشور!سال از نخستی 14 با گذشت ماند، آن هم

این بار خاک سوریه نیز به جبهۀ بازی روسیه )و جمهوری اسلامی( با امپریالیسم امریکا و متحدینش مبدل 

شده است. ماه آوریل، پنتاگون اعلام کرد که با تغییر قوانین دخالتگری امریکا در سوریه، واکنش نظامی به هر 

برد، جایز می سازد. در این میان متحدین امریکا نیز بمورد حمایت امریکا حمله « شورشیان» نیرویی را که به

تهدیدهای مشابهی را بروز دادند. به عنوان مثال عربستان سعودی تهدید به مداخلۀ نظامی مستقیم کرد و 

 حملات هوایی آن نه فقط ران های خود را همین هفته آغاز کرده بود، اعلام داشت کهافرانسه نیز که کارزار بمب

 داعش، که همین طور رژیم اسد را هدف قرار خواهد داد.

اوکراین، به حضور نظامی و آمادگی نظامی خود در  در به دنبال کودتای سال قبل در این میان، امریکا و ناتو،

 رده است.ت کمرزهای غربی کشور را تقوی درروسیه نیز نیروهای مستقر خود  اروپای شرقی شدت بخشیده اند.

ترین حمایتی از مداخلۀ روسیه یا هر یک از ما به عنوان مارکسیست های انقلابی، کوچکدر چنین شرایطی، 

نبال د نه دنبال کردن نقشۀ جنگ، که»وظیفۀ ما به قول تروتسکی،  دیگر قدرت های سرمایه داری نمی کنیم.

دفاع  بود تا از یک ارتجاع در برابر دیگری« مارکسیست»به راستی چرا باید  است.« نقشۀ مبارزۀ طبقاتی کردن
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ت ارائۀ موضع مستقل و خط سوم در چنین شرایطی اس برنامۀ انقلابی و کرد؟ یک نیروی مارکسیستی، اصولاً از

 می تواند این تمایز را روشن کند؟چه چیزی که بازشناخته می شود. در غیر این صورت 

 در ارتباط با بحران سوریه و وظیفۀ مارکسیست های انقلابی نوشتیم:همان طور که قریب به دو سال پیش 

در مقابل دو جبهۀ مذکور، هیچ راه حل انقلابی جز تدارک برای یک جبهۀ سوم انقلابی در تقابل با دو "

ارتجاع، و با اتکا به نیروی طبقۀ کارگر و سایر اقشار تحت ستم و استثمار وجود ندارد، چه در غیر این 

 به جز انقلاب و منافع طبقۀ ،مسیر سوریه )و در آتیه هر کشور دیگر( به هر سمتی خواهد رفتصورت، 

 .کارگر سوریه و دیگر کشورهای منطقه

 در تقابل با بورژوازی حاکم و نیروی«( خلق»جبهۀ سوم، به عنوان یک جبهۀ متکی به طبقۀ کارگر )نه 

ربه یک بار تج« جبهۀ واحد خلقی»یر عنوان مهاجم امپریالیست مطرح است. موضع استالینیست ها ز

شد و مشاهده کردیم که چه ضرباتی به جنبش کارگری و کمونیستی در سطح جهان وارد آورد. دیروز 

دفاع کرد، امروز حزب کمونیست سوریه « مسامپریالی»در مقابل جنگ « ایران» حزب توده و اکثریت از

نبش کارگری و توده های تحت ستم است که همین همۀ این ها خاک پاشیدن به چشم ج«. سوریه» از

 .داعیۀ دفاع از آن ها را دارند« چپ»نیروهای به اصطلاح 

به علاوه جبهۀ سوم این را تشخیص می دهد که حتی در صورت بروز چنین جنگ هایی، باید بخشی از 

این جنگ را به  سربازان دو دولت متخاصم به طور اعم و کارگران آن ها را به طور اخص متحد کرد، و

 و دوم یجهان جنگ از پس مثلاً. کرد تبدیل امپریالیستی –واقع به جنگی علیه دو نظام سرمایه داری

 هارم،، از اعضای انترناسیونال چ(مورات مارتین) «ویدلن» مثل انقلابی مارکسیست یک فاشیسم، عروج

 Arbeiter und) «زکارگر و سربا»به نام  -«سربازان آلمانی» شروع به انتشار روزنامۀ ویژه ای برای

Soldat) -  کرد. اگر کسی این روزنامه را همراه خودش می داشت، در صورت دستگیری با شکنجۀ

طاقت فرسا و مرگ قطعی رو به رو می شد. با این حال این نشریه از فرانسه، از نقطه ای که به صورت 

پادگان های سربازان آلمانی در دور دست زیر زمینی چاپ می شد، به سمت بلژیک و خود آلمان و حتی 

ترین نقاط ایتالیا پخش شد. همین ویدلین در به وجود آوردن یک هستۀ سربازان آلمانی در برست 

همکاری داشت. مقامات نازی آن قدر در مورد این مسأله نگرانی داشتند که وقتی گشتاپو یکی از 
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سرباز آلمانی و یک تروتسکیست فرانسوی به  10 کشف کرد، 1943میتینگ های این هسته را در سال 

، ویدلین و یکی از رفقایش به نام مارگریت 1944 نام رابرت کرو را درجا تیرباران نمود. نهایتًا در ژوئیۀ

دشمنان »نیروهای مزدور پلیس فرانسه که مسئولیت پیگرد  -باژه، به وسیلۀ بریگادهای ویژۀ فرانسه 

 22دستگیر شدند. بعد از تحت شکنجه قرار گرفتن، تحویل گشتاپو داده شد و در  -را داشتند« داخلی

 .ژوئیه به قتل رسید

خطاب می کنند، از همین وظیفۀ اصلی طفره می روند و « مارکسیست»بسیاری از کسانی که خود را 

 ن میپنها« مظلوم»ست که در چنین بزنگاه هایی خود را در پشت بورژوازی کشور ا به همین خاطر

یل م را به این شکل درک می کنند. به همین دلسآن ها این قدر پرت هستند که تقابل با امپریالی کنند.

با « تقابل»م، زیگزاگ رفتن و چپ و راستن زدن است: از سو بارز استالینیاست که خصلت اصلی 

 !امپریالیزم تا پیوستن به اردوگاه بورژوازی

نجام چنین وظیفۀ مهمی را ا« پچ» طیف دارک است؛ تا زمانی که اینبرای جبهۀ سوم انقلابی، نیاز به ت

رای از هر فرصتی بد، به طور مداوم به طبقۀ کارگر خیانت خواهند کرد. یک مارکسیست انقلابی ننده

استفاده می کند، آن را به میدان جنگ علیه هر دو ارتجاع « خودی»م و بورژوازی سافشای امپریالی

یژگی یک مارکسیست انقلابی است، نه استالینیست های ورشکسته و خائن به تبدیل می کند. این و

 .منافع طبقۀ کارگر جهانی

واضح است که چنین جبهه ای تنها با اتکا با نیروهای انقلابی و طبقۀ کارگر در سطح جهانی می تواند 

متخاصم  کشورهای شکل بگیرد. چرا که در چنین شرایطی اقدام به سازماندهی اعتصاب و توقف تولید در

برای جلوگیری از پیشبرد دخالتگری ها به یک ضرورت عینی تبدیل می شود. این که ما با چنین جبهه 

دقیقًا به دلیل نبود یک انترناسیونال انقلابی و برخوردار از پایه های قوی در  ،ای رو به رو نیستیم

 تها به جای پذیرش شکس«تمارکسیس»کشورهای مختلف است. همۀ این ها به این خاطر است که 

بی »و  «بحران»م، به جای درس گیری از گذشته و خلاصه قبول سهای تحمیل شده از سوی استالینی

رده کاری می پردازند، ولی هرگز یک قدم به سوی خودشان به متن مبارزات کنونی، به خُ« ارتباطی

 .چنین چیزی برنمی دارند
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یک جبهۀ مستقل و حقیقتًا انقلابی از تمامی سازمان های چپ و مترقی جهان، از کارگران کشورهای 

درگیر جنگ امپریالیستی خواهد خواست که با حمایت از آن ها، این جبهه را به یک آلترناتیو واقعی در 

ز طریق بسیج جنگ، امقابل دو گروه دیگر تبدیل کنند. فقط متحدین انقلابی قادر هستند در شرایط بروز 

کردن نیروهای خود در سطح کشور، و دست زدن به اعتصاب های عمومی و مختل کردن سیستم، 

نیروی متخاصم کشور خود را تاحدّ زیادی وادار به عقب نشینی کنند. مارکسیست ها به جای فراخواندن 

اعزام  کارگرانی که به ارتشمردم به پیوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی، باید از تمامی 

شده اند بخواهند که سلاح های خود را به سوی افسرانشان نشانه بگیرند، شورای سربازان را تشکیل 

دهند، توده ها را برای دفاع از کارخانجات و هم محلی های خود به سلاح مجهز کنند، مهارت های 

 گی انقلابی را علیه امپریالیسم و بورژوازینظامی را در سطحی بالا به توده ها تعلیم دهند و خلاصه جن

کشور خود هدایت کنند. رویکرد صحیح، دفاع از یک خط مستقل مبارزه علیه ارتجاع رژیم بعثی و سایر 

نیروهای ارتجاعی بورژایی است که ممکن است جایگزین اولی شوند. توده های زحمتکش، نه از رژیم 

 پروردۀ امپریالیست ها و قدرت های ارتجاعی ی بورژوایی دستبعثی منتفع می شوند و نه از سایر نیروها

ای. با تبلیغ و پیش بردن این خّط انقلابی است که حتی در صورت حملۀ نظامی و استقرار یک  منطقه

م، توده های تحت ستم و استثمار به حقانیت و سمغز استخوان وابسته به امپریالیرژیم ارتجاعی و تا

م انقلابی پی خواهند برد. این راه واقعی مقابله با امپریالیسم و شکست آن، و اعتبار نیروهای جبهۀ سو

)بحران کنونی سوریه: بررسی تاریخی تکامل  "صد البته یک مطالبۀ بسیار دشوار و غیرمعمول است

 بورژوازی و نقش امپریالیسم(

ترین برابر ارتجاع داعش، با کم آلترناتیو بالا، زمانی به اثبات رسید که مقاومت یگان های دفاعی کوبانی در

سطح از امکانات دفاعی، همراه با موج عظیمی از همبستگی جهانی رخ داد و چهرۀ خاورمیانه را دستخوش 

، اعتراضات و سنی افکنی های شیعیامروز ما شاهد اعتراضات نیم میلیونی مردم عراق علیه تفرقه تغییر کرد. 

 به دنبال انتخابات پارلمانی -به خصوص کردها -در لبنان، شدت گیری مبارزات دمکراتیک« بحران زباله»

مارکسیست ها به جای نگاه رو به بالا و انتخاب میان دیگری بوده ایم.  دو موار« ه.د.پ»ترکیه و پیروزی 

 مترقی نگاه می کنند که در غیاب رهبری انقلابی، می ، به این پتانسیل عظیم مبارزاتی و«بد و بدتر»ارتجاع 

نمی توانند تا وقوع هر رویدادی نقش منفعلانه ایفا کنند و سپس  انقلابی مارکسیست هایتواند از میان برود. 
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 است.« زدیرو»، وابسته به تدارکات «امروز»چه باید کرد. اقدام « امروز»به دنبال پاسخ این پرسش باشند که 

ه افتاده مخمص این مارکسیستی انقلابی، منافع طرفین این جنگ ارتجاعی را برای مردمی که در یک گرایش

اند افشا می کند؛ برنامۀ سوسیالیستی خود از مجموعه ای مطالبات را تبلیغ می کند؛ خواستار مسلح شدن مردم، 

ند؛ ایجاد می ک و سرپیچی تشکیل واحدهای دفاعی و آموزش نظامی می شود؛ در بین سربازان رژیم اسد تمرّد

آن ها ترغیب می کند که سلاح شان را به سوی افسران شان نشانه روند؛ در کشورهای متخاصم به کارزار ضّد 

جنگ و سازماندهی اعتصاب عمومی برای عقب راندن دولت های سرمایه داری از این جنگ دست می زند. 

در  ارگری را در هر شرایطی حفظ می کند، حتی اگریک گرایش مارکسیستی انقلابی، استقلال خود و جنبش ک

ی وظیفۀ استراتژیک اصلی پیش رونهایتاً اقلیت باشد، و حتی اگر نتواند از سطح تبلیغاتی فراتر رود. 

ر د ها که سال ها فراموش شده، تدارک برای حزبی انقلابی بوده است که بنا به ماهیت خود، نه«مارکسیست»

. مادام که این وظیفه انجام نگیرد، هر بار شرایط مشابهی رخ تعریف می شودانی جه در سطح ملی، بلکه سطح

 می دهد که طیف گسترده ای از چپ را به دنبال بازی این یا آن قدرت سرمایه داری و امپریالیستی بکشاند.

 1394مهرماه  11
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 پیشروی داعش در رمادی و تدمر

 هالندنایل مال

ن تریبزرگ)« الأنبار» ، مرکز«رمادی» )داعش( شهر «دولت اسلامی عراق و شام»ست چند روز پس از آن که رد

)پالمیرا( در سوریه نیز به دست همین جهادیون سنی افتاد. در هر « تدمر»را تصرف کرد، شهر  (استان عراق

 یموج پناهندگان فراری و پیشرودو کشور، پیشروی سبک داعش باری دیگر به درهم شکستن ارتش ملی، 

 قابل توجه داعش انجامید.

عراق در وضعیت تدافعی باشد. اوایل امسال، به گفتۀ رژیم بغداد و حکومت امریکا، گمان می رفت که داعش در 

 داعش را شکستروی هم رفته ، شمال سوریه، نیمقاومت کردها و حملات هوایی به رهبری امریکا در کوبا

هزار  200ر شد که نزدیک به راند. داعش وادا ع در مرکز عراق، بیرون، واق«تکریت»داد و سپس آن را از 

 را واگذار کند. قلمرو شمال عراق از ومتر مربعکیل

اگرچه بمباران های غرب به داعش آسیب وارد آورد، اما به هیچ رو نمی توانست ضعف و فساد نیروهای زمینی 

در سال گذشته، پس از مواجهه با « موصل»کند. ارتش عراق، درست مانند سقوط سریع شهر  جبرانعراق را 

عش به حمله به شهر ت را رها کرد. نیروهای دااز شهر گریخت، و توپخانه و مهما« رمادی»تهاجم داعش به 

ادامه داده اند. سیاست ایالات متحده مبنی بر بازسازی ارتش عراق و یاری « رمادی»کی یددر نز« صیبهحُ»

 طوایف سنی در« فعال سازی»یق حملات هوایی برای شکست داعش، درست مانند طرح رساندن به آن از طر

 سر می رود. به ازهم گسیختگیدر برابر داعش، 

 ازگانتظار می رفت که متعهد به دفاع از میدان های مهم  در سوریه ر اسداوفادار به بش« نخبۀ»از نیروهای 

به محض آغاز نبردی سنگین تر از گذشته، به داعش هم باشند. اما آن ها همین ناحیه را « پالیمرا»شمال 

درصد  50تسلیم کردند. انبارهای مهمات رها شد. و به این ترتیب گفته می شود که داعش اکنون بیش از 

 سوریه را تحت کنترل دارد.

 داعش. رژیم درندۀ اسد قدرتدستاوردهای داعش بیشتر به ضعف دولت های سوریه و عراق ارتباط دارد تا به 

شور اقلیت سنی عراق نیز از رژیم شیعی این ک ؛چندین دهه به تبعیض علیه اکثریت سنی کشور مشغول بود

 هم می هراسد و هم نفرت دارد.
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به فهرست بلندبالای فجایع انسانی در این دو کشور همسایه افزوده است. بیش  ،«پالمیرا»و « رمادی»سقوط 

 هااز این شهر« پالمیرا»هزار نفری نزدیک  200سوم از جمعیت  و نزدیک به یک« رمادی»هزار نفر از  25از 

گریختند. کسانی که به حال خود رها شدند، اکنون با سبعیت داعش رو به رو هستند. داعش تصاویری را در 

رسانه های اجتماعی منتشر کرد که اجساد اعدام شدگان در خیابان ها را نمایش می داد. علاوه بر این داعش 

ی سلامگروه بنیادگرای ا اگر به یاد بیاوریم که اینغارت کرد. « پالمیرا»اث فرهنگی یونسکو را در مرکز میر

قوع لوا عی و قریبقهم خطری وا« پالمیرا»رد، نابودی ویرانه های باستانی شهر مراکز باستانی عراق را نابود ک

 حسوب می شود.م

کثرًا و کل شهر ا« رمادی»داعش و بازپس گیری حکومت عراق در حال حاضر برای هدایت مقاومت در برابر 

بر شبه نظامیان شیعه تکیه می کند. این تنها خوراک تنش ها و توحش فرقه ای را فراهم  ،«نبارالأ»سنی نشین 

یدبان حقوق بشر، شبه نظامیان شیعه و نیروهای ویژۀ عراق پس از تصرف و بازپس دخواهد کرد. به گفتۀ 

بر گذشته، به جنایاتی جنگی نظیر غارت، آتش ماتپنیروهای داعش در ماه س از دست« امرلی»گیری شهر 

دست زدند. در همان حال که اقدامات وحشیانۀ داعش مانند  خیابانی سنی هاسوزی، شکنجه و اعدام های 

قطع سر از سوی حکومت های غرب قویاً محکوم می شود، اما از کنار سبعیت و وحشی گیری مشابه متحدین 

 ایالات متحده در عراق اساساً بدون توجهی خاص عبور می شود.شیعی 

هزار نیروی زمینی  5در درون محافل حاکم امریکا، بحثی دربارۀ نحوۀ برخورد با داعش وجود دارد. تقریباً 

مشغول دخالت هستند. از درون هیئت حاکم امریکا صداهایی مبنی « مشاورین ویژه»ا در عراق به عنوان امریک

سربازان نیروی زمینی امریکا به گوش می رسد. اما اوباما تمایلی ندارد که امریکا  قابل توجهت افزایش بر خواس

، آن هم بدون هرگونه تضمین موفقیت، به دام ی، خونین و پرهزینۀ دیگر در عراقرا در یک نبرد زمینی طولان

 بیاندازد.

و  در برابر داعش« میانه رو»رشیان به اصطلاح ایالات متحده با حملات هوایی در سوریه مشغول حمایت از شو

میلیون دلار صرف تعلیم شورشیان می شود. اما با توجه به ناکارآمدی بخش  500رژیم اسد است. در حدود 

« ستۀشاخۀ واب»، یعنی «النصره»اعظم نیروهای ضدّ اسد، این کمک های امریکا عملاً در نهایت به دست جبهۀ 

 که مشغول نبرد با داعش است. القاعده در منقطه می رسد

 تناقضات سیاست غرب
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تهاجم امپریالیستی، جنگ های غیرمشروع،  سال هاتناقاضات و ریاکاری آشکار سیاست امریکا و غرب، پیامد 

مین زده می شود که بیش از یک میلون نفر در نظامی از لیبی تا سوریه است. تخ «مداخلات»اشغال خونین و 

ند، جان خود ا ریخته بودیرهایش را فعالیت های امریکا و دیگر قوای غربی نظیر بریتاننتیجۀ قتل عامی که بذ

استراتژیک، تأمین نفت و به چنگ آوردن سودهای نجومی -را از دست داده اند. دنباله روی از هداف مهم ژئو

 یانه.برای سرمایه های کلان، چراغ راهنمای اقدامات قوای غربی است، و نه زندگی مردمان خاورم

ل ، سنی ها را در مقاب«کن کومتتفرقه بیانداز و ح»سیاست امریکا در منطقه ضمن بهره برداری از روش های 

کشتاین نظیر داعش سر بیرون می نشیعه ها قرار می دهد. از دل همین سیاست ها است که هیولاهای فرا

علیه رژیم شیعی مورد حمایت خود، جزئی از شورش سنی ها شکل اولیۀ . نیروهای جهادی سنی در آورند

ی ها، زمانی که طوایف سنی دست به شورش سن« موج بیداری»پس از به اصطلاح . ندامریکا در عراق بود

علیه حاکمیت وحشی القاعده در منطقه زدند، بسیاری از جهادیون به درون جنگ داخلی سوریه سرایت کردند. 

اسد با حمایت مالی و  وان بخشی از نیروهای ضدّ به عن به داعش جهش کردند و سریعاً برخی از این نیروها 

ظامی پیروزی های ن از تسلیحاتی حکومت های ارتجاعی خلیج )متحیدن نزدیک امریکا( رشد کردند. داعش که

در برابر اسد و جهادیون رقیب به وجد آمده بود، به عراق بازگشت و حمایت نواحی سنی نشین را که سال ها 

 شیعی بغداد قرار داشتند، به دست آورد. تی و سوء رفتارهای حکومتدولزیر ضرب سرکوب 

ه ای، روهای فرقیسرمایه داری و حاکمیت نخبگان ارتجاعی و ن با حضور این مارپیچ خونین نشان می دهد که

 گران، در اتحاد با کارشاهد تنازعات و فجایع انسانی بیش تری در خاورمیانه خواهیم بود. تنها کارگران منطقه

 پیدا کنند. را سایر نقاط هستند که می توانند راه برون رفت از این کابوس ظاهراً بی پایان

 دیده شد، یعنی زمانی که دیکتاتورها به دنبال جنبش« بهار عربی»پتانسیل چنین چیزی به روشنی در طول 

دل دهه ها دیکتاتوری های توده ای کارگران و فقرا در تونس و مصر سرنگون شدند. اما این جنبش ها که از 

و استبداد پدیدار شده بودند، فاقد یک رهبری مصمم به مرکزیت طبقۀ کارگر بودند که بتواند توده ها را در نبرد 

علیه مستدبین منطقه ای و نظام سرمایه داری به شکلی موفقیت آمیز بسیج کند. ضّد انقلاب، با حمایت قوای 

 نظامی در مصر و خروج« قلدر»ند. این گونه بود که شاهد بازگشت غربی، قادر بود که دست بالا را پیدا ک

 در امتداد خطوط ارتجاعی، فرقه ای و طایفه ای بودیم. ها آن ریلجنبش های وسیع اعتراضی لیبی و سوریه از 

 شورش
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لیۀ برابر دیکتاتورها و ک درطبقات کارگر منطقه، از خلال تلخ ترین تجربیات خود، باری دیگر  ،با این وجود

به مسیر مبارزۀ گسترده وارد خواهند شد. این که برخی از سنی ها تا درجه ای از حاکمیت  ،نیروهای فرقه ای

غداد از رژیم ب را عمیق آن ها حمل می کنند، معیاری است که نفرتاستقبال یا آن را ت ،قرون وسطایی داعش

تًا شیعه پایان دهد و نهایرژیم نین نیرویی به اذیت و آزار از سوی آشکار می کند. امید آن ها این است که چ

سیاری نیادگرایی، نهایتاً برا به ارمغان آورد. اما واقعیت زندگی تحت سلطۀ بربریت ب« نظم و قانون»و « ثبات»

ارشی از گز درندی، اخیرًا لربرن، خبرنگار ایرا به مقاومت در برابر داعش خواهد کشاند. پتریک کاک ها یاز سن

وضعیت مخفوف پیش روی سنی ها در نواحی تحت کنترل داعش در عراق توضیح داد که چگونه دختران 

منوع م ،از موسیقی و رقص گرفته تا حتی دانه دادن به کبوترها ،می شوند و همه چیز« جهاد النکاح»وادار به 

 است.

خودسازماندهی است که می توانند به جنگ و کارگران و فقرای عراق و سوریه و کل منطقه تنها با اتکا به 

فلاکت اجتماعی پایان دهند. نیاز به یک جنبش متحد و مستقل طبقۀ کارگر برای سازماندهی واحدهای دفاع 

ین یک برنامۀ سوسیالیستی، چنبرخورداری از احساس می شوند. با  ،از خود در بین تمامی اقلیت ها و اجتماعات

برای سرنگونی رژیم های گندیده، بیرون راندن امپریالیسم و زدودن تمامی جنبشی می تواند در نبرد 

سیاستمداران و شبه نظامیان ارتجاعی و فرقه ای، و برای بازسازماندهی سوسیالیستی و دمکراتیک جامعه، 

 متحدین خود را در بین طبقۀ کارگر منطقه و جهان بیابد.

 2015مه  23
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 رشد فقر در سوریه

 ژان شائول

ی سازمان توسعۀ انسان برنامۀ طی پنج سال گذشته، فقر در سوریه به طور قابل توجهی رشد کرده است. مطالعۀ

است. طبق یافته  در این باره ، جامع ترین گزارش آماری موجود«2004-1996فقر در سوریه: »ملل با عنوان 

 2.2درصد از مردم یا به عبارتی  11.4و  ه استهای این گزارش، شکاف در توزیع ثروت رو به گسترش بود

پایه  تأمین مواد غذایی در عدم تواناییبنا به تعریف، وریه، در فقر مفرط )میلیونی س 21یلیون نفر از جمعیت م

می  را سپری دلار امریکا زندگی 2لیرۀ سوریه یا  92با  روزانه و در مجموعهستند ای و نیازهای غیرغذایی( 

، گزارش جدید برنامۀ توسعۀ انسانی سازمان ملل که به زودی منتشر می شود، «سوریۀ امروز»کنند. به گزارش 

 د رسیده است.صدر 12.0به  2000نشان می دهد که این رقم در سال 

و  2004در فاصلۀ سال های  که نشان می دهد 2000در سال  «ادارۀ مرکزی آمار»یکی از گزارش های 

 -داز نیازهای اولیۀ خود هستن« مقدار معقولی»هزینۀ  تأمینکسانی که تنها قادر به  -، شمار مردم فقیر2000

اییده است. رونق ، وضعیت به سرعت به وخامت گر2000درصد افزایش یافت. اما از سال  33درصد به  30.1از 

 تغلات و حذف سوبسیدها هزینۀ زندگی را بالا برده اند.املاک و مس

چرخش به سوی بازار و سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، مشاغل اندکی را با دستمزدهای مناسب به 

 به ترکیهات و سقوط صادرات در، منجر به افزایش واوجود آورده است؛ در حالی که رفع محدودیت های تجاری

است. بیکاری رسمی در حدود  ورشکستگی کشاندهبه را  خُرد خدمات صاحبان وار تجو سایر کشورها شده و 

ند و بسیاری دیگر با ندرصد عنوان می ک 20درصد است، اما تخمین های غیر رسمی این رقم را حدود  8

 اشتغال ناقص رو به رو هستند.
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سقوط  2000درصد در سال  3.2به  2005درصد در سال  9.9طبق داده های رسمی، رشد دستمزد واقعی از 

کرده است که نشان از سقوط استانداردهای زندگی به دلیل افزایش قیمت ها دارد و چیز چندانی برای آموزش، 

 باقی نمانده است. تفریحیفعالیت های فرهنگ یا 

 هبه دنبال قراردادهای سوداگران زندگی، افزایش هزینه های مسکن بوده است.یک عامل مهم در صعود هزینۀ 

اممکن ن تقریباً اده ها و جوانانوو خرید خانه را برای خاناست لک کشیده فاملاک، بهای خانه به سر به  در بخش

 می کند.

یرۀ سوریه )معادل میلیون ل 1.3 ،واقع در دمشق «مالکی غربی» در منطقۀ مرفه متوسط بهای هر متر مربع،

هزار دلار امریکا( است.  100وریه )ۀ سهزار لیر 850 «ابو رمانه»هزار دلار امریکا( و در ناحیۀ سفارتخانۀ  220

 ز توان مالیا اکنون تنها -«هر سوسفکَ»نظیر  -مناطقی که زمانی محل سکونت طبقۀ متوسط بودندزندگی در 

 د.بر می آیثروتمندان 

دلار امریکا( است. اما اکثر ساخت و  160ار لیرۀ سوریه )زه 8، هزینۀ هر متر مربع «صهیا»در منطقۀ فقیرتر 

کن ، ساخت مسبرای خانواده های کم درآمد و متوسط لوکس است و خانه های مسکن، متوجه بازار هایساز

حتی اگر یک زوج جوان دو شغل در اقتصاد رسمی داشته باشند،  است یا اصلاً انجام نمی گیرد. ناچیزیا بسیار 
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در این حالت نیز خرید خانه تقریباً محال  -رۀ افراد کم درآمد و نه طبقۀ متوسط جای خواهند گرفتمبازهم در ز

ت های بهره ای اس خ. در بهترین حالت، بدون حمایت خانواده، این به معنی گرفتن چندین وام با نرخواهد بود

 درصد می رسد. 30ه بعضاً به ک

 

زندگی می  جواز ساخت و سازفاقد  آلونک های، خانه ها یا قانونیدر مسکن غیر چهل درصد جمعیت سوریه

برخورداری درصد ساختمان ها به طور غیرقانونی ساخته شده اند. اما خانواده ها، بدون  50کنند. در دمشق، تا 

 محروم می شوند.مات اجتماعی و مالی متعددی خود، از خدقانونی نسبت به منازل  مالکیت حقاز 

ب و ونی ثبت نشدۀ دمشق، حلبسیاری وادار می شوند به طور غیرقانونی به برق وصل شوند. در نواحی مسک

ای طندارند، چرا که حکومت از اع برق سراسریانونی به ده ای همه گیر است. مردم دسترسی قیاین پد ،لاذقیه

 ها خودداری می کند.کنتور برق به آن 

ی اولیه غذای به سه برابر شد. بهای مواددیزیل یک شَسوخت ، با کاهش سوبسیدهای سوخت، بهای 2008سال 

ی سوخت های جایگزین، صعود کرده است. خشکسال سمت بازار تولید مواد غذایی جهانی به تغییر جهتبه دنبال 

به  منجر و رقی و جنوبی کشور را نابود کردهمحصولات کشاورزی و معیشت بخش های شمال ش ،سه ساله

 و خانواده هایشان شده است. روستایی اد غذایی و فقر و مسکنت کارگرانوافزایش بیش تر بهای م
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وجوه ارسالی کارگران سوری شاغل به کار در سایر کشورها  کاهشنهایتاً بحران اقتصادی جهانی منجر به 

خلیج کار می کنند. صدها  کشورهای در ،بدون خانواده های خوداغلب  میلیون سوری، 1شده است. بیش از 

 عنی زمانی کهی است، 2005سال  پیش از تعداد آن ها تا تر ازهزار تن در لبنان کار می کنند که به مراتب کم

ترین  زرگبشد. تحت فشار بین المللی وادار به عقب نشینی نیروهای امنیتی و مسلح خود از لبنان  سوریه

میلیون سوری تنها در کشورهای آرژانتین، برزیل  0پراکندۀ سوری در امریکای جنوبی است. بیش از  جمعیت

 و ونزوئلا زندگی می کنند.

 

سال های گذشته شاهد افزایش تعداد افراد دوشغله، دست فروشی و فروش بلیط بخت آزمایی در خیابان ها 

ونی مجوز غیرقان دریافت این مشاغل بدون صاحبانخانواده هایشان بوده است. اما  بردن غذا به سر سفرۀبرای 

اهند در بازداشت به سرخو چندین روز در صورت گیر افتادن، و حتی .هستند و در درگیری همیشگی با پلیس

 برد.

ه ب اواخر سال پیش منتشر کرد، حکومت را متهم «گریرفدراسیون عمومی اتحادیه های کا»گزارشی که 

ات نتایج اصلاح»تسریع شکاف ثروت و نادیده گرفتن فقرای کشور کرد. در این گزارش سؤال شده بود: 
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 2004پنج سالۀ دهم در سال  مۀبرنا« تند؟ۀ پنج سالۀ دهم آغاز شوند کجا هساقتصادی ای که قرار بود با برنام

 آغاز شد.

درصد  80و فقرا، فقیرتر... خانواده های کم درآمد که ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند »این گزارش ادامه می داد: 

 «.جمیعت سوریه را تشکیل می دهند، برای حمایت از خود دنبال کار اضافی هستند

تبعیض  به افزایش قیمت ها و ،، با ارزیابی برنامۀ پنج سالۀ دهم«تیلکمیسیون برنامه ریزی دو»گزارش دیگر 

 وخیم تر کرده است. را -درصد 34.5 -زیر خّط فقرجمعیت های گسترده ای اشاره کرد که مخمصۀ 

وضعیت بخش کشاورزی حاد است. بیست درصد اقتصاد کشور را کشاورزی شکل می دهد. طبق برآوردهای 

ته رفمعرض پیامدهای سوء خشکسالی قرار گمیلیون نفر در  1.3 ،حکومت و سازمان ملل، طی سه سال گذشته

 این افراددرصد  80سیب دیده اند. تا هزار نفر به شدت آ 800کشور که رق اند، به خصوص در شمال و ش

عموماً با رژیم غذایی نان و چای شیرین زندگی می کنند که نمی تواند نیازهای کالری و پروتئین روزمره شان 

 را تأمین کند.

ه اند. یین ترین بها فروختنیستند، تمام دام خود را به پا دامداران که قادر به تأمین خوراک حیوانات بسیاری از

میلیون حیوان تلف شده اند. مردم  0تا  5د بین تخمین زده می زن «سازمان خواربار و کشاورزی»در حالی که 

یم بوده است که برنامۀ ی به قدری عظتسها و شهرک ها ترک کرده اند. تنگدمنازل خود را به مقصد شهر

، علوفۀ بذرغذا،  عرضۀمیلیون دلار با هدف  32رای تأمین سازمان ملل توافقی را با سوریه ب ینغذایی جها

 کرده است.منعقد هزار نفر  300حیوانات و سایر کمک ها به 

ات به محصول، اما احتمال می رود که است رسمی تمام شده روع به باریدن گرفته و خشکسالی هرچند باران ش

 میلیون تُن برسد. 4 ت آمده تنها به دو سوم هدف سد

دارند دربارۀ  یکه همه شان داستان های غم انگیز -میلیون پناهندۀ عراقی 1 در بینوضعیت برای بسیاری 

ایه مبهتر نیست. بسیاری با دست -افات و جوخه های مرگی که وادار به ترک شان کردندحم ربایی، اجتجربۀ آد

د، اما این هم بخار شده و به هوا ق اقتصاد سوریه کمک می کرده بودند که در کوتاه مدت به رونو پولی آم

رفته است. این افراد حتی اگر پول هم داشته باشند نمی توانند حرفه های خود را آغاز کنند، چون ویزای آن 
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 جَلَببه دام کارفرمایان ر قانونی را به آن ها نمی دهند. در نتیجه اها که هر سه ماه تمدید می شود، اجازۀ ک

 می افتند.

مکی ک یهانهادی کمک هزینه ها و اعانه ها هبده اند. آن ها بدون کار، وابسته اخص زیان دیجوانان به طور 

در  ،دور می افتنداز عزیزان خود  که پول هم در حال خشکیدن است. این جوانان بین المللی هستند. اما این

از  ،«رخس صلیب» های کلینیک ی ازمعرض اضطراب اقتصادی و بیماری های مرتبط هستند. پزشکان یک

یافت ویزا به رمنتظر د دلواپسیبیماری هایی نظیر سرطان سخن می گویند. بسیاری با  بالاتر از متوسط   بروز 

 مقصد یک کشور ثالث هستند.

 2010ژوئیۀ  13

 


