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 "سوری"ی کنونی در پرتو لحظه

 !انجامد سقوط دیکتاتوری لزوما به آزادی نمی

  

 ناصر برین

 

ی عربی خاورمیانه، فرایندی را متحمل ویژه منطقهی مبارزات ضداستبدادی ـ طبقاتی کشورهای شمال آفریقا و بهپروسه

های ایدئولوژیکی ـ ساختاری از ت تأثیر مؤلفهزدگی در محیط امنیتی نیانجامیده و تحگردیده که به چیزی غیر از آشوب

 .گرایی سرانجام یافته است بازتولید مکرر واپس های بزرگ از سوی دیگر، بهگری قدرتیکسو، و نقش و مداخله

در  (قیام)منجر به انتفاضه اندازهای مختلف،  با چشمنیروی محرک حرکاتی گردید که از بیداری تونس آغاز و  "بهار عربی"

رفع موانع شد و تداوم آن بسیاری از کشورهای شمال آفریقا را دربرگرفت تا شاید که بتواند بهاعظم کشورهای عربی بخش 

نیروی کار بحران ریشه در مطالبات اقتصادی داشته و متاثر از  تااین حرک. ها منجر گرددسرزمینشدن در این روند جهانی

ی متوسط و کارگر، محیط سیاسی ـ اجتماعی نوینی را شکل بخشیده و  ن طبقهاجتماعی جوانانی بوده است که در انشقاق میا

خوردگی رشد اقتصادی نامتوازِن بخشی از نیروهای اجتماعی با جنبش  گره. باشند میخود خواهان هویت جدید در زندگی 

حرکات نخست این  اعتراضی نیروی کار بیکار و وضعیت نامتناسب معیشتی مطالبات طبقاتی ـ دمکراتیک را به هویت

را تابع سرعت وارد این دگرگونی گشتند تا سیر روند دگرگونی آن روی بود که تمامی کشورهای غرب بهاز همین. درتبدیل ک

ی این مداخالت در آشوب واسطهی مردم بهبازار، گسترش و توزیع سرمایه گردانند و چنین بود که اعتراضات توده

ی فقدان مناسبات حداقل دمکراتیک و عدم  های آن بیشتر برپایه میان جوامع عربی با دولت لحاظ تاریخی، شکاف به. فرورفت

هم  ،هادرون این خیزش. اند باشند و یا با کودتا به قدرت رسیده ها بوده که یا موروثی می مشروعیت حاکمیت این دولت

غرب . گشتورزی سرمایه متعین میهم سیاست شد وهای مردم عربی برعلیه استبداد حاکم کشورها بیان میمبارزات توده

به ضِدخود ی طبقاتی به مبارزه انکشاف هر یک را دربرخاسته و " بهار عربی"رهبری آمریکا بالفاصله به حمایت از  به

ی درازمدت و عدم های طوالنی و دیکتاتوری مستبدانهی سرکوبواسطهجا که تمامی این کشورها، به از آن. دندکر گرد

ترغیب و باشند، با  با آگاهی طبقاتی می یافته و سازمان یافتگی مناسبات تولیدی، فاقد نیروی فروشندگان کار متمرکز،عهتوس

سرعت سازمان یافته و  از نیروهای سنتی ـ اسالمی، آلترناتیوهای ضدانقالبی به کشورهای غرب و مرتجع منطقهحمایت 

  ای، هم فروکاهشی خشم انباشت هگونها بهدلیل پشتیبانی آمریکا از این جنبش مورد حمایت قرار گرفتند و از این طریق به

های عربی هدایت های جهادی را از غرب به داخل سرزمینمحل نزاع گروه ابتدا  همراه آورد و هم  ی ضدآمریکایی را به شده

یافته و از پایین نبود و از سوی دیگر زمانجا که ساهای اجتماعی از آن ی انقالبی رهبری این حرکت که سوژه دیگر این. نمود

ان اعراب و که مهمترین جنگ می ٩١۶٧ی ژوئن  ویژه در جنگ شش روزه ی شکست تاریخی ناسیونالیسم به واسطه به

سوسیالیست این کشورها که در صورت عدم سرکوب، /کاری تاریخی تمامی احزاب کمونیستهم طور یناسرائیل بود، و هم

ی ا هعنوان وزن این خاطر فاقد اعتبار اجتماعی بودند، ایدئولوژی اسالمی به ها تنفس کرده بودند و به حکومتهمواره در کنار 

. نفوذ ارتجاعی کشیده شدهای ذی های اسالمی قرار گرفت و به سمت و سوی منافع گروه سرعت تحت کنترل گروه سیاسی، به
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عنوان منبعی برای  بخش و از طرف دیگر به ه یک عنصر موثر هویتمثاببه سیاسی اسالم ٩١۶٧در واقع بعد از رویدادهای 

ناسیونالیسم و علل شکست آن در این مبحث موضوع توجه ما ) چنین حکومت مطرح گردیدو تشکیالت و هم ایجاد سازمان

 (.نخواهد بود

ها را همانند طریق پیوستن آنها قرار دهد تا از اینجهان سرمایه تالش نمود تا الگوی ترکیه را سرمشق این جنبشنخست 

که به مهار کردن تر اینی جهانی و بازار جهانی تسهیل نماید و باز مهمعربستان و دیگر کشورهای اسالمی عربی به جامعه

هایی در جریان بهار عربی باشد، این است که اگرچه دولتچه که حائز اهمیت میاما آن. انجامیدایدئولوژی جهادی نیز می

نه تنها ، این شرایط (سوریه)و یا در جهت سرنگونی آن اقدام گردید ( چون لیبی، مصر، تونس و یمنهم)شدند  سرنگون

ی میان دولت اسرائیل با آن کشورها را که ، محل منازعهتوانستگونه اختاللی در نظام اقتصاد جهانی ایجاد نکرد، اما هیچ

از جمله . داردشدند را در حالت رکود و ایستا نگه هادی شمرده میهای جعامل مهمی در حفظ بحران و بنیان رشد جنبش

هایی در بحراننفوذ دولت جمهوری اسالمی از طریق جریاناتی بود که به گسترش و ماندگاری چنین تقویت و افزایش محل 

ورتی بود که غرب را ای، خود یک ضر های منطقه های عامل حفظ بحراناین ترتیب حذف این دولتبه. ه بوددشمنطقه تبدیل 

های گیر بود، دولتها چشمی درون این جنبش جا که نقش متشّرعین و نظامیان در مداخلهاز آنولی . نمودبه آن ترغیب می

 .آنان نزدیک شدندغربی سریعا به 

، بهار عربی به انآزادی و نپا خاسته برای ان مردم بهدیدگدر برابر به طور آشکار و بود که  فراز و نشیب ایندر فرایند 

ها برای حفظ ها و مداخلهترین سازشی خیزش، شنیع در مسخ چهره ،زمستان گرایید، این دیگر بهار نبود و عربی هم نماند

 سرانجام، بهار عربیِ . ها برای احراز قدرت با هم ساختند"سکوالر"گرایان و نظم موجود در این کشورها اتفاق افتاد؛ سنت

بارترین صفحات این خیزش را به بود که به وقوع پیوست و اندوه" بهار عربی"اپسین تحرک در خیزش ای وگونهسوریه به

 .ثبت رسانید

ی روش، نگرش و  نحوهبایستی ، های مردم در آنجا ههای تاریخی رخداد خیرش تود و زمینه تاریخ معاصر سوریه برای درک

به نوعی مفروض دانست و برخالف در آن وجود حقیقتی را  و عنوان موضوع نهانی بهرا ط سوریه استنتاج از شرای

چنین . قرار دادبررسی و ارزیابی مورد را  آن خیزش، علت بروز آن ی واسطه ی بیپدیدارها برای فهم  گردآوری معلول

انضمامی موضوع، خود را به سهولت  جا ماهیت موضوع برخالف پدیدارهای شبهرو ضرورت دارد که اینارزیابی از آن

این  ای با عزیمت از یک روش ویژه آشکار گردد، به گونه گشاید و چون دلیل ابهام و پوشیدگی چیزها و رویدادها باید به نمیبر

آن را با یک تالش انتقادی ـ دیالکتیکی بازنمایی " موضوع نهان"ترتیب بایستی بتوان با کوشش برای گشودن ساختار امر 

پیش از " چپ"یابد که نگرش از موضع  این امر از آن جهت ضرورت می. ان نمودشناسی هستی آن را عی کرده و با ماهیت

ی خود قرار  گر در رابطه با تداوم و یا پایان یک خونریزی ضدانسانی را مورد مداقه که ماهیت و نقش نیروهای مداخلهآن

و ناتوانی درک و نقد خود را در  هدیرخداد رسگرایانه از این  ادهدهد، با ایدئولوژیزه کردن این مداخله، به نتایج انتزاعی و ار

 .کندجستجو میدر حمایت و یا عدم حمایت از آن خیزش منطق میان و بد و بدتر 

ی هی شناسند درک مجموعه روابط اجتماعی ـ طبقاتی یک جامعه صرفا با درنگ فکری و یا با فعالیت سوژهبه این ترتیب، 

تفکیک میان . یک موضع انتزاعی آن را کشف نماید، ممکن نیست واقعیتِ  همانندِ ورز که با ارادمندی بتواند  یک اندیشه
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در نیز دوگونه شناخت بیانجامد که هر کدام  تواند به تصوری از موضوع با مفهوم ماهیت همان موضوع، همواره می

عنوان موضوع سوریه به رو است که واقعیت جاری دراز همین. یابی به دو پراکسیس متفاوت از هم خواهد انجامید تحقق

ـ تاریخی  ،سیاسیهای  تداخل جنبشی که محصول کنش. کرد انتزاعی قابل درک نخواهد شد واسطه با یک روی واقعی، بی

عنوان یک امر های جهانی تأثیرگذار در آن جنبش اجتماعی به ی ژئوپلتیکی قدرت با مداخله آفریده شد وجا طبقاتی آن

. ه استخواهانه مردم سوریه انجامید آزادیی  کتی منجر گردید که حاصل آن به شکست پروسهعارضی به انقطاع تداوم حر

ای از  مثابه مجموعه واقعیت که به های پدیدارِ  عنوان صورت جا که به گر درگیر در آن این ترتیب، نیروهای مداخلهبه

امعه کامال بیگانه بودند، اما به مرور و با شوند، در شکل پدیداری خود نسبت به پیوندهای درونی ج تصورات نگریسته می

در یک نگرش سبب گردید گرفتن نقش اصلی تحوالت وضعیت موجود در آن، چنان شرایطی از وضعیت پیچیده پدید آمد که 

تی ذا ی درون قانون پدیدارها با هستهمیان واسطه و با تفکر رایج، اوضاع چنان به ادراک درآید که هیچ نشانی از جابجایی  بی

 .به نظر نرسدتفاوتی های آن جامعه  مفهوم دگرگونی( بالقوگی)

ی فعالیت متضاد خود و در  در بیرون از پهنه یابی آن به انقالبی برکشیده شد، ای که سراپا درگیر تضاد بود و با اوج جامعه

و با بداهت تمام چنان بازتابی یافت انضمامی  مثابه جهان شبه های بیرونی به ی قدرت ای از مداخله ها و مجموعه تنیدگی پدیده

روشن حقیقت و فریب، جهان  آن اِعمال گردیده و در سایه( بالقوه)که نیروهای بیرون توانستند بر تضادهای درونی و ذاتی 

ای  این ترتیب، تضادهای اساسی جامعه از جانب پدیدارهایی که به گونهبه. انضمامی بر جهان انضمامی قالب گردد شبه

ی واحد متضاد  ی با دوگانها هی ابهام فرو رفته و در تخالف ریش کرد در پرده ی ذاتی تضادمندی آن جامعه را بیان میبازنما

 .استوار بود، تضاد درونی را به انحالل بکشاند کار و سرمایهدرونی که بر بحران میان 

ذاتی مفهوم جنبش  ی درون با هسته( باهمگر  های مداخله درگیری و تضادهای قدرت) برای بسیاری در میان فریب پدیدار

( ی واحد دوگانه" )انضمامی شبه"سوریه، چنین فهمیده شد که صورت راستین میان تضادهای ی  اجتماعی ـ طبقاتی جامعه

ذاتی خود جامعه به همان  با تضادهای درون( تضادهای میان محور عربی ـ غربی با محور ایران ـ روسیه)جهان بیرون 

ها و ارزیابی و ظاهرا شناخت از نیروهای متضاد  اکنون تمام بررسی. شود گر می عی است که در واقعیت جلوهاندازه واق

برای پی بردن به تفاوت  بایستیبه این سبب  .دهد تضاد با ذات پوشیده نشان می واسطه و اکثرا در درون جامعه خود را بی

چنان تفکیکی قایل شد که این پوشیدگی را بتوان  ،وریه انجامیدمیان تضادهای بیرونی با تضادهایی که به انقالب در س

ی طبقاتی  سر و کار هست که  نماید که با یک جامعه انتزاعی و بیگانه با مبارزه ها چنان می در بسیاری از تحلیل. بازگشود

 . ها آغاز گردیده است تمامی رویدادهای آن فقط برای حل تضادها و غلبه بر اختالفات میان دولت

عنوان خود موضوع در  بهیابد که اهمیت میاساس درک مفهومی نیروهای متضاد درون جامعه و ناگزیر بنابراین، ابتدا 

 پیوستگیدرک چنین  هم، استمهم  ییشناخت ساختار آن نیروها ،درک موضوعبرای نی که یع. نخست قرار گیرد ی درجه

عنوان خصلت ذاتی  بهرا  که آن منفک گرددبایستی آن چنان ( انتزاعمفهوم و ) ی واحد ی موضوع به دوگانه هساختار یگان

ی آن و یا هر موضوعی به  گری و تفکر رایج درباره ی هر تحلیل واسطه در غیر این صورت عمل بی. دهدیل شناختن تشک

جا آورده و  ع بهمرکز آن موضوهمین صورت، به متفکر این امکان را خواهد داد که خود را با تصور آشنایی به امور در 

ها نسبت به امور  ها و نگرش چنین است که در میان انبوهی از تحلیل. نسبت به ماهیت آن موضوع اظهار شناخت نماید
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ی طبقاتی به انحالل رفته و  خود گرفته، و اساس مبارزه ذاتی به انضمامی نقش انضمامی درون های شبه ی سوریه، پدیده جامعه

گر  ی را که سراپا درگیر تضاد بوده هیچ معمایی جز بدی و یا بدتری یکی از نیروهای مداخلها هشود و جامع قلب ماهیت می

ی از کلیت هستی را دارا ا هگون های پدیداری که پاره کند و هیچ گامی در جابجایی برخی از جنبه نسبت به آن را تعیین نمی

اکنون موضوع چنان به فروکاهی کشیده شده . انجامد س نمیگیرد، به پراکسی خود می است که سرانجام اشکال ایدئولوژیک به

 .باشد و یا هوادار غرب می بوده" ستپوتین"ی شناسا یا  سوژه ؛گیرد که جا قرار می است که اولویت نگرش آن

رد توان دیالکتیک را از بیرون بر شناخت آن جامعه وا ی سوریه، نمی ی واحد متضاد جامعه برای شناخت دیالکتیک دوگانه 

سوریه که مبتنی بر تضاد میان ی  شناخت دوگانگی جامعهضرورت سو  یافتن به فرایندهای تحول آن، از یک برای دست. کرد

از سوی دیگر پی بردن به موانع  باشد،الزم میجا است  دار حاکم آن ی سرمایه فروشندگان نیروی کار با دولت و طبقه

، تا در معه که بر تضادهای آن افزوده شدهگیری ساختار آن جا نده از شکلما های انضمامی برجای تاریخی عدم رفع ریشه

سان، توضیح و تحلیل  به این. پیچیدگی درک اوضاع آن جامعه منجر گشته است اما بهی عطف خود به انقالب بیانجامد،  نقطه

باشد که این جا با ورود  یم( «جهان نمود»فرعی یا )دوگانگی انضمامی  این وضعیت پیچیده، مستلزم تفکیک میان شبه

و قرار گرفتن محور روسیه ـ ایران در جانب دولت " عربی ـ غربی"عنوان تضاد میان دولت با محور  گر به نیروهای مداخله

ی  مثابه تضاد میان طبقات اجتماعی که به مبارزه دوگانگی انضمامی با واقعیت مشخص به شکنی شبه درهم. ه استپدید آمد

گردد،  ای است که با شکستن آن، روش دگردیسه کردن انقالبی که تغییر ماهیت یافت روشن می دید آن پوستهطبقاتی منجر گر

 .گونه برای آن که بتوان واقعیت را انقالبی توضیح داد باید خود واقعیت پای در زمین مادی پراکسیس انقالبی به نهد به این

انضمامی پوشانیده و به  های شبه ده شدن از ناواقعیات که با پدیدهتحت چنین نگرشی است که جهان واقعی را در صورت زدو

شود و آنجا است  پذیرکرد که در آن صورت به یک جهان پراکسیس انسانی تبدیل می توان واقعیت تثبیت کشیده شده است، می

خود فرو برده تنها از راه  این ترتیب، رسوخ به موضوع مهمی که نه تنها منطقه بلکه جهان را دربه. دهد که حقیقت روی می

توان عیان و آشکار  شود نمی یک تحلیل درخود و با عنوان موضوع چیزی که متفرد و به صورت یک تمامیت دریافت می

مثابه بازتولید فکری واقعیت که بر یک دید تاریخی متکی است در مقابل روش فروکاهی که مبتنی بر تمرکز  کرد؛ بلکه به

این شناخت قوانینی است که تضادمندی درونی خود موضوع . رار دارد، قابل توضیح خواهد بودروی نیروهای بیرونی ق

 .لحاظ صوری در نخستین گام حرکت آشکار نبود آغازگاه پژوهشی است که به کند و ی حرکت آن را ایجاد می پایه

  

 شرایط تاریخی

بعد از . ی امپراتوری عثمانی قرار داشتسیطرهزیر ( سال ۴٠٠به مدت )متمادی  های هسدجوامع عربی خاورمیانه که 

ی استعماری فرانسه بر فروپاشی این قدرت فرتوت قهقرایی، تحت سیاست کشورسازی استعماری جهانی غرب، با سلطه

چیزی غیر از عامل همبستگی ی خلیج فارس، ابتدا بهسوریه و لبنان و قدرت برتر انگلیس بر عربستان، اردن و جنوب حوزه

نه تنها در سوریه بلکه در بیشتر کشورهای عربی به صورت حاکمیت قومی ـ دودمانی دستگاه دولتی . نیانجامید" یتعرب"

یابی  هترین موانع توسعغلبه یافته و از این طریق به دولت ـ ملت سازی پرداخته شده است که این چنین ساختاری یکی از مهم

 .سیاسی ـ اجتماعی به تحولی رادیکال نیاز دارددگرگونی چنین ساختار که  باشداین جوامع می
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وجود  ی سابق امپراتوری عثمانی بههاهای حلب و دمشق ـ که از استان دولت" :ریه به چندین بخش تقسیم گردیدسرزمین سو 

مشتمل بر استان  لبح  دولت . مورد حمایت مشاوران فرانسوی بودند وشدند آمدند ـ از سوی حاکمان محلی اداره می

و  حما، حمصمشتمل بر مناطق  دمشقبود در حالی که « دیرالزور»ی شمال شرقی اطراف و تا حدودی منطقه سکندرونا  

ها به یک رژیم اداری با جمعیت زیاد علوی و با حمایت سنگین فرانسوی الذقیهمناطق کوهستانی پشت . بود روزوجبل د

ی شمال شرق زیر ویژه قبایل دورافتاده ی سوریه به ایل پراکندهبا این حال، قب. خاص تبدیل شد و اعالم دولت شدن نمود

های حلب، دمشق و از دولت« فدراسیون سوریه» ٩١۲۲بعدها در سال . های فرانسوی قرار گرفتندحاکمیت نظامی بدوی

و پارلمان منتخب عنوان واحد مستقلی زیر حمایت فرانسه اعالم و استاندار به« روزوجبل د»که ها تشکیل شد در حالیعلوی

های متشکل از دولت« دولت سوریه»فدراسیون سوریه منحل و به جای آن  ٩١۲۴در پایان سال . خاص خود را هم دارا شد

بل های علوی و ج بود که دولت ٩١١۶به سال . ها تشکیل گردیددمشق و حلب با استان اسکندرون به استثنای دولت علوی

."روز رسما به سوریه پیوستندود
(١)

ترتیب  اینای بود، بههای ناهمگون فرقهجا که این منطقه ترکیبی از جمعیتاز آن 

. گردیدتر نیز سازی اسرائیل حدت و شدت این تقابل خصمانهیافته که با دولتی رشدسرعت زمینهولوژیکی نیز بهعوامل ایدئ

به " امت اسالمی"ساز هویت  می، عامل و زمینههای اسالچنین متأثر از زیربنای عمیقا فرهنگی ـ ایدئولوژیکی خیزشهم

 .ی عمومی پیدا نمودمرور بر هویت عربیت نیز افزوده شده و ناسیونالیسم اسالمی چهره

چنین به ی خاورمیانه همبندی سیاسی ـ امنیتی جهان به اردوگاه غرب و شرق، منطقهبعد از پایان جنگ جهانی دوم و قطب

اما ظهور قدرت بالمنازع . های تعارض میان غرب و شرق تبدیل گردیدآمیزترین حوزهصمهترین و مخایکی از پرمناقشه

ترین مصرف صنعتی و عامل به استراتژیک( نفت و گاز)ی جهانی بعد از جنگ و تبدیل سوخت فسیلی آمریکا بر صحنه

جا پایان انرژی، آنی مهم ذخیره بیدر چنین منطقه" اتحاد جماهیر شوروی"طور احتمال نفوذ نخست اقتصاد جهانی و همین

زمان پدیداری و هم ٩١۴٨با تشکیل دولت اسرائیل در سال . ی مهم ژئوپولیتیکی تحت نفوذ غرب تبدیل نمودمنطقهرا به

گرا  کار غربهای محافظهی تحت نفوذ دولتبه دو حوزه این منطقهبخش از شمال آفریقا تا قلب خاورمیانه، های رهاییجنبش

ی سیاسی چنین ساختارهای کشوری، نتیجه. های نظامی تقسیم گردیدچنین ایجاد اتحادیهاسیونالیست متمایل به شرق و همو ن

 .ی امنیتی جهان تبدیل نمودهایی شدند که این منطقه را به کودتاخیزترین صحنهدولت

 ۵٩ها  لی این ساکه در فاصله طوری، بهباشد می جهانخیزترین کشور کودتاسوریه  ٩١۴۶ـ  ۶٨های ی میان سالفاصله در

یکی از ( ۲٠٠٠ - ٩١١٠)حافظ االسد نیروی هوایی آخرین کودتا توسط سرلشکر . کودتا در این کشور رخ داده است

"بعث"حزب  یرهبران جناح
(۲)

اتفاق افتاد که از آن به بعد، سوریه  ٩١۶۶فوریه  ۲١ی جنبش این تغییر در نتیجه. روی داد 

ی سد فرات، نیروگاه برق های اقتصادی، پروژه در این رابطه، پیمان. قرار دادسابق " اتحاد جماهیر شوروی"ی هرا در جبه

های نظامی شوروی در بنادر دریای مدیترانه و دیگر قراردادهای امنیتی ـ نظامی با شوروی بسته شد و سرانجام پایگاه

عی و همواره با های اجتماتا مرگ وی همراه با فراز و نشیب فظ اسدرهبری بالمنازع حا. گردید مستقر( الذقیه ـ طرتوس)

 .به فرزندش بشار اسد انتقال داده شد ۲٠٠٠در سال  و سرکوب ادامه یافت

مرور به حزبی  رانده است، به ی سوریه حکم که از حدود نیم سده تاکنون بر جامعه "سوسیالیستی"با گرایش  "بعث"حزب 

صورت امتیاز فکری و با بی با بنیان دینی تبدیل شد که به ی حزا هارتباط با ُکردها، و تا انداز خصوص در راسیست، به شبه
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 /ایدئولوژی"د که جامعه را وارد ین بواتالش حزب . هژمونی سیاسی ـ کاری ـ تجاری در مناسبات اجتماعی شمرده گردید

ایدئولوژی . زادسازی جامعه از یک دین نهادینه داشتخود سازد، برخالف ادعایی که بشار اسد از سکوالریسم برای آ" دین

گرایی،  در دام طایفهتدریج به  و توسعه بر مسند حکومت قرار گرفتکرد اجتماعی آن که برای پیشرفت  حزب بعث و عمل

 .   تبدیل گردیدای فروپاشیده  با جامعهای  ی شکست خورده ی و رویکردهای سنتی فروغلطید و به تجربها هعشیر

با به سه یعنی تقری ۲٠٩٠میلیون نفر در سال ۲١به  ٩١٨٠سال یعنی از سال  ١٠ظرف کشور میلیون نفری آن  ٧/٨یت جمع

نیروی کار اما همین پتانسیل . دهدرا نیروی کامال جوان تشکیل میدرصد آن ۶٠از نظر انسانی  که استبرابر افزایش یافته 

ی و تحت شرایط روند نزولی نرخ ا هدر چنین فاصل. دبوبرای دولت  یهای جذب، تهدیدی مهمعدم وجود محرکه جوان با

تر با نرخ رشد مواجه شده بود، با افزایش بیکاری و وجود تبعیض اجتماعی ـ سیاسی در  رشد اقتصادی در آن کشور که پیش

از نظر اقتصادی بیشترین ی اقلیت قومی ـ مذهبی بر اکثریت اجتماعی جامعه که نظام اداری و استخدامی کشور به دلیل غلبه

امتیازها را افراد نزدیک به قدرت دریافت نموده و اکثریت جامعه رنج بسیار بیشتری از بیکاری، فقر و عدم اشتغال را 

ی های آماری صندوق جهانی پول، جامعهدر واقع براساس داده. های اعتراضی جامعه فراهم گشتگردیدند، زمینه متحمل می

. قرار داشت ٩٩۶ی میلیارد دالر در ردیف فقیرترین کشورها و در رده ۶٠خالص داخلی ساالنه کمتر از سوریه با تولید نا

ی تبعیض برعلیه اکثریت جامعه این ترتیب، با توجه به ساختار سیاست حکومت اقلیت آن کشور بر جامعه که بر پایه هب

ی که عامل چنین محروم در هم آمیخت تا از سّد حاکمیت استقرار یافته، حس محرومیت با اعتراضات اقتصادی و خشم اکثریت

 .دماینشرایطی بود عبور 

 

 

 ۲٢٢۶تا  ١١۶١صندوق جهانی پول ـ نرخ رشد اقتصادی سوریه از 

 

 بحران همزاد توسعه

ی تحوالت اجتماعی ـ اقتصادی و ورود عوامل واسطه هعروج نیروهای جدید اجتماعی و طبقات شهری نوظهور ب

. های اجتماعی سوریه نمودزمان موانع متعدد امکانات توسعه، بحران را وارد تمامی عرصهی سرمایه و هم هدهند هتوسع

ی زندگی ماند، بلکه در پِس این انتقال، تغییر شیوه ی تولید برای انباشت باقی نمی واضح است که توزیع سرمایه فقط در حوزه

ا مایل به خروج از زندگی متحجر و پیوستن به روند متعارف در سطح و زیست جامعه را به یک اصل تبدیل نموده و آن ر
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گرداند، یعنی مسکن مناسب، غدای کافی، آموزش و بهداشت رایگان، محیط کار مناسب، تأمینات اجتماعی، کار  جهانی می

و طبقاتی از شرایط ها به رشد و ارتقاء آگاهی اجتماعی شایسته، دوران بازنشستگی با تضمین حقوق مکفی، که تمامی این

تنها بخش . سازدتر میهای بدیهی خود را برجسته ی طبقاتی ضرورت هدنبال این الزامات زیستی، مبارزبه. دمانجا میخواهد 

نیازمند تغییرات رادیکال در مناسبات میان قدرت سیاسی ـ طبقاتی حاکم با طبقات  ،خودیابی  برای تحققنخست این الزامات 

د که تضادمندی طبقات مانع چنین اافت میاین تغییرات بایستی در چگونگی توزیع سرمایه اتفاق ی  زمهال. اجتماعی است

جا که در سوریه نیز انباشت سرمایه برای تداوم خویش ناگزیر از افزودن برخود اما از آن. باشدی دمکراتیکی می همبادل

کاالی . گراید، توزیع به نابرابری افزونتری مییابد اهمیت میال عنوان کابهارزان کار نیروی ی با مبادله در است و آن نیز

سرمایه در چنین . یابدهای جذب را نمیدارد و اقتصاد در چنین روالی ظرفیتعرضه شده، تقاضای مؤثر دریافت نمی

لی و پولی یافت ی بازارهای مادر حوزهنیز گزیند که آن تر را برمی، بازگشت سریعسهل یهایحل هدنبال راآشوبی به

های مالی و پولی، سود حاصل،  هدر حوز .و سودیافت به ارزش اضافی آفریند، اما نه بدون دست پول، پول می. شود می

جای بخش تولیدی به  هی ساختاری، ب هگسیختچون غالب کشورهای درون این ترتیب، گریز سرمایه هم به. ی واقعی ندارد هپای

زدایی از روابط تولیدی بوده که به بیکاری و یا کار کاذب در این کشور  ر حقیقت صنعتغیرمولد سرمایه و د هایبخش

هایی از تولید و عدم توزیع  هی مالی در جایگا هبندی شده و تراکم سرمایی تولید قطبتحت چنین شرایطی، چرخه. انجامید

ها  ی تغییر انباشت و انباشت خواسته هی این چرخ هنتیج. وجود آمد هسرمایه در مناطق دیگر حتی با وجود نیروی کار ارزان ب

شدن جامعه انجامید که اینک درصد مزمن در مدت زمان طوالنی همراه با انباشت بیکاری و فقر در سطح گسترده به قطبی

توسعه نیز یافته و ناتوان از امکان ن هصنعتی دامن زده، بلکه در جوامع چندان توسعی  هبیکاری را نه تنها در جوامع پبشرفت

 .است ساختهشدت پدیدار  به

 خصلت عمومی جوامع هب" بهارعربی" ، یعنیطغیان و آشوب و قیام ،بحرانماهیت گیری  تحت چنین شرایطی از شکل

روحانیان مسیحی  حتیآغاز گشت؛ " آزادی را می پذیریم، سرکوب را نه"خیزشی با شعار  وتبدیل گردید و سوریه  عربی

ها و ُکردها  ها، علوی دوروزی. تهییج نموده و به صف حمایت از انقالب درآوردند" انقالب"ر جهت نیز رهروان خود را د

حرکات ضددولتی قهرآمیز و جنگ داخلی سوریه با . اعتراض پیوستند وفدر تمامی مناطق سوریه دوشادوش هم به صف

نگی که نه تنها تمام جامعه را در خود ج. های تاریخی آغاز گشت اهداف بسیار مختلف و حتی متضاد، تحت چنین زمینه

های نیابتی  گروه. ای بدل گردید هگر جهانی و منطق همند مداخل های قدرتبلعید، بلکه به جنگی تمام عیار نیابتی از جانب دولت

 دولت] "داعش"های تروریستی  هگروگرایی و سلفیسم به سرعت در سوریه سازمان یافت؛  جویی، فرقه آلترناتیو با کین

با تمامی ترین و نیرومندترین جریاناتی بودند که  بزرگ "ارتش آزاد سوریه"و  "جبهه النصره"، [اسالمی عراق و شام

به پیمان شده و در برابر رژیم حاکم بر سوریه  های منطقه و جهانی هم ها و قدرت اختالفات خود در واقع به نیابت از دولت

بیرون کردن رقبا از میدان و سهم بردن بیشتر از منابع و ذخایر منطقه  هدفبا هایی که  قدرت. سرعت تجهیز و تسلیح شدند

شاعر  (علی احمدسعید" )آدونیس"ی  ها است؛ به گفته و استثمار نیروی کار در صورت استقرار حاکمیت مورد حمایت آن

کشند، ضرورتا به  هنم آن را میسیاستی که دو اسب بهشت و ج: "ی میان مخالفین با بشار اسد ی سوری در رابطه و نویسنده
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های گذشته را  این سرنوشت جهان معاصر عربی است که تراژدی". های انحصارگرایانه منجر خواهد شد خشونت و سیاست

 .دماینتکرار 

با سیاست حمایت تسلیحاتی از و  ۲٠٩٩پیش از جنگ داخلی سوریه و به سال به تدارک آن و آمریکا ی  مداخلهاما،  

به  و ک ائتالف جهانی برعلیه بشار اسدتشکیل ی اب و ۲٠٩۴آمریکا از سال . شود مربوط میختلف اپوزیسیون های م گروه

با و  تدریجبه  که بر عهده گرفتجنگ " ده سال"برای م را برعلیه تروریسرهبری این جنگ ، "باراک اوباما" اصطالح

 .مستقر گردیده است( روژاوا)ناطق شمال سوریه طور مستقیم در م ورود به حمایت هوایی از پیشمرگان روژوا، به

که رهبری " القاعده"ترکیبی از با ای خود را دولت برشمرد؛ جریانی  ترین جریانی درآمد که به گونه مهم ی هزمر داعش در

 سمیر"، "ب بعثحز"از نظامیان  بخشیچنین  هم و( ی عراق از اعضای القاعده" )ابوبکر البغدادی"ایدئولوژیک آن را 

که چندی پیش در درگیری " )عزت ابراهیم الدوری"سرهنگ سرویس اطالعاتی صدام حسین و ژنرال"عبدمحمدالخلیفاوی

های  ارتجاع منطقه در سوریه میان رژیمبندی و تقابل قطبدر فرایند چنین . آیند شمار می بهبرعهده گرفته،  (کشته شد

 که بود این تخاصم هرهبری آمریکا ـ اروپا و ورود بعدی روسیه باسالمی و نقش جهان غرب به  عربستان، ترکیه، جمهوری

 .گنجد میتصور ندر انداز روشنی برای پایان آن  چشم د، که هنوز همشتحمیل  آن سرزمین بر مردمآوری مصیبت وحشت

ویژه  سر جهان و بهاز سرتاآنان تبدیل شده با گرایشات اسالمی که اینک به هویت آرمانی  زبان جنگ، جوانان بسیاری رااما 

جا را که محیط  داری متروپل نظیر بلژیک و فرانسه که نسلی از جوانان جهان عرب مقیم آن زده سرمایه کشورهای بحران

زدایی هویت انسانی آنان را به چالش  های نژادپرستانه با شخصیت کثیف زندگی انگلی و بیکاری به حاشیه رانده و حقارت

در . کرد ههای جنگ سوریه روان گر و سازماندهی شده به جبهه های مداخله و تحت هدایت دولت پنهان و آشکار گرفته بود،

جا  آن. شناسی تبدیل شد گرایان اسالمی در ماهیت به پرسش هویت" کیستی انسان"عنوان کانتکست اجتماعی،  چنین جنگی به

د، بر همین اساس شتحت هر شرایطی مجاز شمرده گردد، همه دشمن تلقی شده و کشتن انسان  که کشتن دشمن آزاد اعالم می

ای در دیگر  یچ واهمهی جنگی برعلیه شهروندان، بلکه حتی بدون ه کشتارهای عمومی فجیع نه تنها در منطقهاست که 

ها یک عملیات  ها برای تروریست کنسرت ستادیوم ورزشی، تأترها وها، ا مراکز عمومی، رستوراناز جمله  ؛شهرهای جهان

های استعماری دریافت  هویت سیاسی ـ تاریخی خود را توسط قدرت اغلب های عربی که سرزمین. آمده است به شمارجنگی 

زدایی و تصفیه قومی ـ فرهنگی از ساکنین  در نخستین رویکرد به هویتجهادیست اند، نیروهای متخاصم ایدئولوژیک  کرده

فی بوده و هر جایی را که ل  ساختن یک جامعه خالص با هویت س  ، داعش درصدد برهمین خاطر به. پردازند آن قلمروها می

 .تاریخی ـ بومی و غیراسالمی آن مناطق برآمده است از عناصر زدایی درصدد هویت عام با قتلدرنگ بی ،هتسخیر نمود

روپل و داری مت ، مشروعیت خود را از جهان سرمایه"دولت"عنوان  اما داعش در مناطق تحت اشغال و کنترل خویش به

داعش به چنین بود که . شمرده شده استعنوان مناطق آزاد  ، زیرا که قلمرو تحت اشغال آنان بهدریافتههای آنان  توسط رسانه

ترین  توانست مهم "اقلیم کردستان"و در مواردی دولت  "عربی ـ غربی"محور  لجستیکی ـ تسلیحاتی حمایت سهولت و با

 .و حکومت خویش را اعالم نماید هترین زمان به تصرف خود درآورد شهرهای سوریه و عراق را در کوتاه

نقش آخرالزمانی اسالم در وحدت با صلیبیون در جریان جنگ داخلی در و " جنگ همه برعلیه همه"مصداق عینی اینک 

یه و دیگر ترک ای دست جهادی دولتگونه که به به وجود آوردههای درگیر چنان سیالیتی ها و دولت هسوریه، میان گرو
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با وجود حواشی شرایط جنگ در سوریه به این ترتیب  .گذاشته است آزادکشورهای محور عربی را برای هرگونه بازی 

بایستی رابطه، نسبت،  رو ایناز  .باشدیمشده و معین بندیی قطب هالمللی و نیابتی معطوف به دو جبهبینطور  گوناگون، به

 .زمان بررسی و تحلیل کرد گر در آن را هم هجایی نیروهای مداخل هتوازن و جاب

را براساس  تا آرایش سیاسی آن بست کشیده شدای مطابق با امیال آمریکا به بن هگوندر شرایطی که جنگ در سوریه به

رقی ی ش ی مدیترانه در حوزه و پایگاه دریایی خویش روسیه به اقتضاء منابع نفتی عیارهای خود بیاراید، ورود تمام  هخواست

اش بعد از  و بازسازی نقش جهانیخود برای بازتولید قدرت ملی فروخورده  چنین هم ،ی سوریه در این مرحله از مناقشه

اسالمی و اتحاد  پیمانی با جمهوریاین کشور در هم. را دگرگون نماید صحنه ، تمامیفروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دولتی

ی جنگ از دیپلماسی پشت میز به حضور پرقدرت نظامی تبدیل  هی صحن هکنندنضمنی با چین، نقش خود را به بازیگر تعیی

ی خلیج فارس و از خاک سوریه  هنمود تا هم مانع از ایجاد طرح بزرگ و استراتژیک انتفال گاز و نفت از کشورهای حوز

یش در بیرون از مرزهای روسیه و هم به دفاع از امنیت داخلی خو ، هم سیاست باخت در لیبی را جبران نمایدبه اروپا گردد

های گوناگون از منطقه خاورمیانه تا آسیای جنوب غربی  که در حوزه" ساز تحرک نیروهای آشوب"ای به نام  در برابر پدیده

طور اهمیت استراتژیک ورود روسیه در سوریه، نمادی از اِعمال همین. ایفای نقش بپردازد یافته، به و اروپای غربی ظهور

بوده که  (روسیه باید به داخل مرزهای فدراسیون روسیه بازگردد)آمریکا " مهار جدید"ر روسیه در برابر تز قدرت مؤث

ی خاورمیانه  تر منطقه المللی و از همه مهم چنین شکل بخشیدن به معادالت بین باشد و هم ها غیرقابل پذیرش می برای روس

در بحران سوریه برای روسیه تکرار شکست و ( حور غربی ـ عربیم)ی آمریکا همراه با هم پیمانان خود  مداخله. است

در رابطه با لیبی منافع خود را از دست  ٩١٧١و  ٩١٧٠ی  های شماره نشینی بود که دولت روسیه با پذیرش قطعنامه عقب

در پی غرب به  های پی بنابراین، ورود روسیه به این جنگ تنها پاسخ مناسبی بود که روسیه در برابر پیشروی. داده بود

 .  توانست انجام دهد رهبری آمریکا در اروپای شرقی می

ی خاورمیانه شرایطی از سستی و خالء قدرت مرکزی همانند عراق، دولت روسیه واقف بود که اگر در کشورهای حوزه

های مناسبی برای ایجاد و گسترش بحران سیاسی ـ امنیتی برعلیه آن پیش خواهد  هلبنان، افغانستان و سوریه رخ دهد، زمین

 ۵ی قفقاز که بر اساس اطالعات در حدود بین دلیل شرایط جاری در چچن و منطقه بهچنان  همرتیب دولت روسیه ت اینبه. آمد

با وضعیت امنیتی تهدیدکننده روبرو  ند،ا های مشابه پیوسته عش و گروهبه داآن هزار نفر از نیروهای مخالف مسلح  ٧تا 

ی  ای از نیروهای اجتماعی فدراسیون روسیه، کشورهای حوزه در تفکر امنیتی روسیه، داعش شامل طیف گسترده. باشد می

 را روسیهبود که چنین منطقی  .تواند کاهش دهد باشد که ضریب امنیتی روسیه را در داخل کشور می آسیای مرکزی قفقاز می

ی عامل نفوذ ناتو در نزدیکی مرزهای گیری از رشد بحران در منطقه و به بهانهبرای پیش تاید انین نتیجه رسا ِدفاکتو به

از  .گردد در روسیه تبدیل می اقتصادیسیاست امنیتی به سیاست امنیت در واقع . مقابله با این بحران بپردازد امنیتی خویش به

با " ی نرم موازنه"کاری خود را به مثابه ساز و کار آمد که هم وجود بهچنین این فرصت نیز برای روسیه طرف دیگر هم

ای به همکاری استراتژیک میان اروپا و آمریکا ـ روسیه تبدیل  هگونها بهبحران امنیتی فرانسه در برابر تروریسم جهادی

 زدطور روسیه را مطمئن ساو همینسازی روسیه در محیط امنیتی و ژئوپلیتیکی را بازتاب داده  ای از قدرت نماید که نشانه
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اش در سوریه را به حمایت غرب از ترکیه در برابر روسیه تبدیل نخواهد  هکه واکنش این دولت در برابر ترکیه و مداخل

 .های سلفی را فراهم نمود این فرایند، مدیریت بحران امنیتی روسیه در سوریه و جنگ پیشدستانه در مقابله با گروه. کرد

ی  ایده"ی  عنوان نماد اصلی بحران امنیتی در چارچوب موازنهکه مشروعیت مقابله با جهادیسم از جانب روسیه بهچنین شد 

ی اقتصادی بر همگرایی با اروپای بزرگ، همکاری و عدم تقابل با آمریکا و از جمله  با هدف توسعه)پوتین " گرایی چندجانبه

وزیری و هم وزیر امور خارجه در زمان  تجربه نخستاکوف، که هم یوگنی پریم" نظام چندقطبی"ژاپن، برخالف تِز 

، و هدف آن به چالش کشیدن و ایجاد تنش با موقعیت برتر آمریکا و دیگر نهادهای غربی ریاست جمهوری یلتسین را داشت

ه از دولت بشار اسد روی است که حمایت ژئوپولیتیکی ـ استراتژیکی روسیاز همین. ، برای هیچ قدرتی قابل حمله نباشد(بود

های سیاسی ـ نظامی و  اقدام نظامی روسیه تمامی طرحاما در واقع  .سازدناپذیر میی تحقق چنین فرایندی را اجتنابزمینه

دیپلماسی ـ ژئوپلیتیکی محور عربی ـ غربی را دچار تغییرات بنیادی کرد، اگر چه دارای پیامدهایی هم خواهد بود که عالوه 

 .اورمیانه را نیز دربرخواهد گرفتای خ هبر آثار امنیتی آن در سوریه، فضای امنیت منطق

با انتقال بخشی از بحران داخلی  نیز در سوریه رژیم جمهوری اسالمی ی همه جانبهو  بسیار پررنگحضور  طور مینه

برای هرگونه کنترل قهرآمیز آن و حفظ  برفراز جامعهسپاه پاسداران هژمونی  ضمن فعال نگهداشتن ،به بیرونخویش 

، وریهاز طریق خاک سلبنان " حزب هللا"با  خویشپیمانی  همو  ارتباطیی  هحوز حفظدیگر و از سوی  ت اجتماعیحرکا

و تداوم خصومت با رژیم اسرائیل برای تأثیرگذاری بر " حرمین"در حراست از  یایدئولوژیکهای تمایزات  از بنیاندفاع 

اسالمی از  رژیم جمهوریی  جانبه ههمت حمایسیاست اما  .تبدیل شد شرط بقای رژیم اسد بههای فلسطینی  های جناح سیاست

 ؟تواند داشته باشد میآن منافع ، چه تاثیراتی بر یهرسودولت 

گیری از موقعیت و سایر عوامل موثر  بهره رایببا توجه به منافع خویش گر در این کشمکش  های مداخله گونه که دولت همان

 وری اسالمیمنافع جمه .اند گشتهاین مناقشه وارد نفوذ قدرت خویش در منطقه  ای افزایشبرو در راستای راهبردهای خود 

با جناحی که منافع آن  .ی متفاوت جناح ـ باندها مالحظه کرد در یک سیاست دوگانهنیز بایستی سوریه را  جنگ درو نقش آن 

ی روابط  های غرب در حل بحران اقتصادی ـ سیاسی که در توسعه در راستای گرایش به سیاستتابی و  سیاست درون

تابی  با برون جناحی که منافع آن .خورد می گرهیوستِن بدون نقص به بازار جهانی و پهای خارجی  اقتصادی و ورود سرمایه

نظامی و از ی  مداخله برای تثبیت قدرت مرکزمحور آن در منطقه وتقویت هالل شیعی  ای، در احراز قدرت منطقهمداخله و 

جنگ سوریه و نقش رژیم ضوع مو چنین است که. گردد های اقتصادی در شرایط جنگی تأمین می طریق حفظ اهرم این

موقعیت سوریه  ترتیب،ه این ب .باشد از دو نگرش کامال متضاد در درون حکومت برخوردار میجا  جمهوری اسالمی در آن

. برخوردار استنیز اسالمی  رقابت میان محور عربی با جمهوری ی ای در حوزه كننده ز ویژگی ممتاز و تعییندر این میان ا

پندارد و بر آن است  اسالمی و تحوالت منطقه را در جهت تضعیف منافع خود می وریربی، نفوذ جمهطوری كه محور ع به

، پل [هللا حزب" ]مقاومت"ه و با تضعیف محور نفع خود دگرگون کرد نظام حاكم بر سوریه، شرایط را بهکه با ساقط كردن 

کار اسرائیل را نیز  ربی با دولت جنایتهای ع ، تحت چنین سیاستی است که نزدیکی رژیممیان این دو را قطع نماید ارتباطی

اهمیت جمعی محور عربی ی رژیم جمهوری اسالمی در سوریه به  گرایانه های مداخله شکست سیاست .ممکن گردانیده است
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به شورای همکاری کشورهای خلیج فارس  توسطهای غربی  و نقش سیاسی آنان در چگونگی تثبیت موقعیت قدرت

 .آنان بر دولت جمهوری اسالمی بستگی خواهد داشتو فشار سرکردگی عربستان 

ی ژئوپلیتیكی تركیه و نقش مؤثر آن در تعمیق بحران ایجادشده در سوریه را  های چندجانبه تبیین تالشدر طور،  همین

دولت ی  مداخلهسیاست  .یدد ای طقهعنوان رقیب من سالمی بهراهبردی رژیم جمهوری اتوان در تضعیف و شكستن محور  می

ای  گونه و به طلبانه های توسعه سیاستبا همراه در این اتحادیه، جهت پذیرش  ی اروپا جلب اتحادیه از منظر نیز بیشتر ترکیه

تغییر شکل حکومتی دولت علوی سوریه و استقرار حكومت سنی مذهب در جهت  و ئل مرزی با سوریهگرایانه در مسا الحاق

ی اقتصادی در سوریه  ركیه و تصرف بازار و اِعمال سلطهجهت منافع اقتصادی تسو بودن با اهداف خود و سرانجام در  هم

در واقع اگر ترکیه اینک مجبور به تغییر استراتژی سیاسی در سوریه گشته، . برشمردطریق در کشورهای عربی  و از این

ندارد،  ی دولت اردوغان همدبرانهای  تسیاسخاطر  ههای جدید و مواضع نوین ب همطلقا ربطی به تغییر عالیق و انتخاب شیو

به آشفتگی در هایش در سوریه گردیده که  سیاست در قبال شکست استراتژی چندجانبه بلکه گرفتار چنان وضعیت بحرانی

، ی حکومتی آنرا دچار اختالل کرده است هشیوکه ای  به گونهیده گردشرایط پذیرش این شکست در داخل مناسبات خارجی و 

برکناری داووداوغلو )جایی در داخل دولت خویش گردید  هناچار به تغییر و جابپیشتر تنها  هن ندر نتیجه اردوغا

در داخل نیز برای  .سپرداسالمی هم تن  در برابر دولت روسیه و رژیم جمهوری بلکه به شکست و سازش ،(وزیر نخست

 باه و پرداختمالی اپوزیسیون فعال خود از هرگونه اعتراض و احتمال سرنگونی کودتایی به قلع و قمع احت گیری پیش

اما تمامی . گرانه را بر مناطق ُکردنشین اعمال نماید تهاجمی سرکوب وپرزیدیال  تغییر سیاست بادیکتاتوری فردی  گستردن

را  آن های اقتصادی دارد و هها از جانب دولت ترکیه، فقط در برابر نتایج بحرانی است که ریشه در پاینشینی عقباین حمله و 

اکنون براساس آمارهای کمسیون اقتصادی اروپا، طوری که هم ی بیشتری خواهد یافت، بهپیچیده و در آینده نیز دامنهدر هم

درصد از ارزش پولی ترکیه در برابر ارزهای دیگر کاسته شده است که هیچ آلترناتیو روشنی  ٩٠ بیش از ترین زمان در کم

یابی  شدتو از سوی دیگر ی طبقاتی مبارزهی  هدامنسو  از یکاین بحران  و د نیستجووانداز م در چشم آنرفع برای 

 .را در آن کشور خواهد گسترانیدها  تروریسم جهادیست

های سیاسی و تدارکات با حمایت ترکیه ،عربستان سعودیبه رهبری  مرتجع عربی ،غرب گرمداخلهنه تنها کشورهای 

نظامی سریال و سایر امکاناتی که در اختیار نیروهای جهادیستی قرار دادند، نتوانستند دولتی بر آالت لجستیکی و ماشین

این که بعدها آرایش سیاسی در سوریه چگونه خواهد بود و بشار اسد چه سرنوشی را خواهد یافت )مسند قدرت بنشانند، 

ی  که نمونه بودخواهد گردیده و امی این کشورها اما این شکست، عاملی برای پدیداری بحران در تم(. موضوع دیگری است

مزدهای معوقه و اعتراضات  های وسیع و بحران دست کسری بودجه، انتشار اوراق بهادار، اخراج :آن از جملهبارز 

 .کشورها بیانجامد اینتواند به حرکات اعتراضی در  باشد که می عربستان می ازکارگران میهمان 

گر آن است که این بازگشت قدرت  قدرت، نشانی بشار اسد به جهادیسم، بازگشت و تثبیت دگربارهانداز بعد از پایان چشم

ای  نیروهای اپوزیسیون، شمشیر دولبه چیرگی نظامی بشار اسد برچه اگر. ت اسد نخواهد بودبالمنازع پیشین برای حاکمی

از جانب وی برای همراه خواهد داشت و هم  هرا ب( نویژه برعلیه تسن هب)ی ـ مذهبی ا هقگیری خونین فر است که هم انتقام

سوی غرب نیز خواهد  هب ، وی ناگزیر رو"کشور"و " دولت"ی برای بازساز. تواند باشد نمیپوشی  قابل چشمامتیازدهی 



12 

 

مناسبات در همین راستا بایستی رابطه و  ،گر خودتعیینخواهد بود تا رژیم  ایرژیم توصیهبنابراین، رژیم اسد بیشتر . آورد

چنین است که نه تنها مطالبات خلق ُکرد، بلکه مطالبات دیگر . سیاسی ـ اجتماعی خلق ُکرد با رژیم اسد را نیز ارزیابی نمود

 .شد نیروهای سیاسی ـ اجتماعی نیز مطرح خواهد

بار  بلکه در واقع این نخواهد ایستاد،ها روح جامعه از حرکت و خیزش بازی سوریه بعد از جنگ نه تن هین ترتیب در جامعا هب

. خط سیر خود را برعکس گذشته بازخواهد یافت" خالفت"اسالم گرایی و  ،"اُمت"ی طبقاتی به جای  ههای مبارز هنشان

تواند رهایی ِصرف ی سابق نمیبه شیوه" چپ"ی دمکراسی و رهایی سیاسی برخالف نگاه طور نیز بحث دربارههمان

جست، بلکه آماج رهایی را باید در رهایی از قدرت اجتماعی  می" ارتش آزاد سوریه"را در وجود  سیاسی باشد که آن

 .سرمایه و لغو استثمار نیروی کار قرار دهد

در و  اسالمی تروریسم شکست روندآن در دگرگونی  کهشود  اهمیت تلقی می در سوریه هنگامی با روسیه نقش ورود اما،

 گرایی امت گسترش جای به ی طبقاتی همبارزرشد  آتی فرایندبه  فهمیده شود که( روژوا) ُکرد نیروهایتقویت  راستای

 در طبقاتیی  همبارز تسریع به تاریخا باشد کرده ملع آگاهانه آن به نسبت و بخواهد خود که آن بی روسیه واقع در. انجامد یم

 انجامیده نیز ترکیه در بحران تشدید و طبقاتیی  همبارز یابی شدت و تسریع در آن نقش حتی نموده، کمک منطقه و سوریه

دارند و این دریافت را به حساب بتوارگی  تحلیل و ارزیابیاز این  وارونه کامال درکی "چپ"بخش اعظم  اما. است

 گراییآمریکاضد محوریت طبقاتیی  همبارز شناسای نمای جهتبرای چپ،  که جا آن ازچنین  هم .دنه بق میسا" شوروی"

 یک درآن جنبش را  از آمریکانظامی  حمایت جنبش روژاوا مد نظر قرار گیرد، استراتژیکتاریخی  روند که نآ بی ،باشد می

 نآ به ای لحظه که آن قبل ازبرداشتند  نیرو آن حمایت از دستشدگی آن نیرو تعمیم داده و  به عامل ،نگارانها هساددرک 

 نیروی یک نفع به را آن ودارد  برنمیدست  ناتو در متحدش نیروی و ترکیه از روژاوا بخاطر آمریکا اوال کهباشند  هداندیشی

 چون هم نیرویی یک به و دهتغییر جهت دا سهولت به توانند نمی نیز روژاوا نیروهای که این دیگر ،گذارد نمی کنار ُکرد ناچیز

 نگر انگار و سطحی ای، چپ سهل هراستا است که عدم درک چنین فرایند پیچید اینر د. شوند تبدیل "بارزانی ایلیِ  دولت"

 .    دهد قرار میو یا انفعال ( گرا یا پوتینیسم روسی و یا غرب" )بد و بدتر"تئوری انتخاب میان  گردابایرانی را در  ویژه به

فروپاشی اردوگاه اتحاد تدریجی رژیم جمهوری اسالمی با روسیه را بایستی در  نه،ی خاورمیا های منطقه راستای سیاستدر 

را " یاتحاد جماهیر شورو"اسالمی برعلیه  جمهوری" نه شرقی"نگرش پیشین  به این معنی که ،نگریست سوسیالیسم دولتی

اسالمی و روسیه، هر دو دولت را در یک  سان غرب با جمهوریای بروز برخوردهای هم گونه به چنین هم. شده گردانید تمام

ی موجبات تضعیف وادار کرده است، تا بتوانند این ضرورت رفع نقیصه هدیگر ب تجدیدنظر بر نگرش کلی تاریخی با هم

های  سازمان همکاری"ها در نمودهای این رابطه در عضویت مشترک آن. مناسبات جدیدی را میان خود برقرار سازند

عنوان حل مشکالت درونی و بدون در کنار هند و چین به( Shanghai Cooperation Organisation)"شانگهای

ی دفاعی ـ نظامی، نظر دو کشور در مورد اصالح نظام  های، تقویت بنی ی غرب، ساخِت هشت واحد تولید برق هسته همداخل

ی ـ نظامی در سوریه برای رفع تهدیداتی نوین جهانی، فرود هواپیماهای جنگی روسیه در همدان و سرانجام همکاری سیاس

ها را کاری میان دو کشور است که اروپاییهمین هماز جمله . توان دید اجه هستند، میای با آن مو گونهکه هر کدام به
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زعم آنان وضعیت سیاست دارد، زیرا هنور به اسالمی بازمی از سرعت نزدیکی به جمهوری" پیمان برجام"رغم انعقاد  علی

 .اسالمی با آمریکا کامال روشن نگشته است ی رژیم جمهوریخارج

چنین تنها باشد، هم اش در مدیترانه می که برای حفظ پایگاه نظامی این ترتیب حضور نظامی روسیه در سوریه ضمن آن به

توان متصور میصورت پایانی برای جنگ سوریه نتواند فاکتور سیاسی را نیز فعال نماید، در غیر اینفاکتوری است که می

باشد و است تا ایجابی، یعنی روسیه خواهان برقراری یک نظام معین سیاسی نمی سلبیدر واقع نقش روسیه در سوریه . شد

ی قفقاز جنوبی از این طریق نتواند کند که منطقهممانعت می( ترکیه ـ عربستانی)گیری یک قدرت تهدیدکننده تنها از شکل

بعد از  ۲٠٩۶این غیرقابل انکار است که جغرافیای سیاسی ـ نظامی سوریه در سال  .ک ایجاد نمایدتهدید امنیتی ـ ایدئولوژی

ی  هرنگ شدن سای با فعال شدن روسیه و کم. ی روسیه در این منازعه دچار دستخوش تغییرات فاحشی گردیده است همداخل

توان  طوری که میهت دگرگون شده است، بشد هحضور آمریکا و تضعیف ائتالف نیروهای مخالف اسد، اوضاع سوریه ب

 .است سود بشار اسد گردیده هشرایطی که تغییر توازن قوا ب .چشم دوختنسبت به برقراری صلح و حذف شّر تروریسم 

 

 

 خیز به اروپاطرح انتقال گاز و نفت از کشورهای نفت

 

 

 :توان برشمرد یرا این چنین مدر منطقه و سوریه ترین تحوالت صورت گرفته  اکنون مهم

کامال جدیدی است و نیروهای ی هدولت و ارتش سوریه از حالت تدافعی خارج شده که این پدید های نظامی پیروزی :نخست

 .ندا هاز شهرها را ترک گفت یچنین نیروهای داعش ناگزیر بسیار اپوزیسیون سوریه و هم
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ی سوریه آشکارا افزوده است، اما  هوذ این کشور در آیندی نف هاگرچه نقش فعال روسیه در تحوالت سوریه، بر گستر: دوم

به  دتوان اندازی برای پایان آن می ها ممکن نبود و جنگ داخلی سوریه بدون هیچ چشم بدون پشتیبانی روسیه این پیشروی

 .نهدمیبر جای ی طبقاتی کارگران بر علیه سرمایه همبارزامر که تأثیر به شدت مخربی را در  ها تداوم یابد دهه

فشارهای دیپلماتیک، تحریم و تهدید برعلیه ترکیه از جانب روسیه در سیاست آن دولت نسبت به سوریه تغییراتی جدی 

را بر ( های مدافع خلق یگان)YPG رد وابسته به گروه ی که ترکیه هم اکنون مبارزه با رزمندگان کُ ا هگون به. دربرداشت

و دیگر نیروهای دمکراتیک  YPG رده حمایت و پشتیبانی آمریکا از رزمندگان کُ اگرچ .دهد سرنگونی دولت اسد ترجیح می

های عربی را با تردید  ی برخی دولت چنین مداخله هم .سوریه باعث تنش در مناسبات این کشور با ترکیه نیز خواهد شد

ای که فشار خود را به گونهبه ،عمل آورده است ی عربستان سعودی ممانعت به ههای تشدیدشوند مواجه ساخته و از فعالیت

  .سیاسی ـ نظامی آن رژیم در منطقه بیانجامدی تواند به ُکندی مداخلهسوی رژیم جمهوری اسالمی نشانه خواهد رفت و آن می

 

 "روژوا"(Canton)  (٣)هایکانتونـ  کمونجنبش 

 

 

 

های  ریشه و  هشان متحمل گردید یدر تاریخ هست ی منطقهها دولتبارترین فشارهای تاریخی را از جانب ستمتاکنون  خلق ُکرد

سان،  همین به. استقیاس قابل آپارتاید سیاست که تنها با بوده گرانه  چنان ستم این خلقتبعیضات اجتماعی و حقوقی برعلیه 

های  جابجایی، آسیمیالسیونهویت زدایی ملی ـ فرهنگی و  های با سیاستنیز های دولت سوریه برعلیه خلق ُکرد  سیاست

 ی عربی با تغییر نام قوام کوچنده، اسکان ای اقتصادی در منطق ُکردنشین هو عدم توسع های کشاورزی شغال زمینقومی، ا

امکانات تحصیلی و درمان، عدم اشتغال دولتی و بسیاری  فقدان، و آئین و مناسک سنتی ، غیرقانونی کردن زبانمناطق نآ

ی که در آنجا امعوج یتمامترین شهروندان  محروم ی جمله ُکرد از خلق. اعمال گردیده استکه  یتبعیضات غیرانسانی دیگر

مسلحانه برعلیه ی  هاز طریق مبارز قلیمیدرون چنین شرایطی است که مبارزه برای رهایی ا. دشو شمرده می اسکان دارند،

بار ُکردها که این .اشدب منطقه می این خلق در تمامی جغرافیای سیاسیناپذیر از تاریخ هستی  های مرکزی جز تفکیک حکومت
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ترین امکان  ویژه داعش مواجه گردیدند، برای دفاع از هستی خویش با کم ههای اسالمی ب هبا تهدید حذف قومی از جانب گرو

 جهادیسمجنایی های دفاعی در برابر توحش فوقبا یگان "روژوا"جنبش خودگردان . مقاومت پرداختند و باالترین جسارت به

اکنون . شان برانگیختکه در اوج گمنامی توجه جهانیان را برای حمایت از مقاومت ن بودآفری هماسچنان ح ،"داعش"

کار گیرد و شواهد  اش به موقعیتی تاریخی برای این خلق در منطقه پیش آمده است که تمام تالش خود را برای تحقق اهداف

 . اند های پیکار شدهعرصه واردبا تمام توان  و چشمگیربا حضور در این میان زنان گویای آن است که تمامی خلق ُکرد و 

طور  اسالمی، عراق و به جمهوری ترکیه، نینچ هم ،سوریه تاریخی نه تنها از جانب دولت لحاظ جنبش خلق ُکرد به

گیری  ُکرد پیش" دولت مستقل"سرکوب مواجه بوده است تا از امکان تشکیل هرگونه  استراتژیک با یک سیاست مشترکِ 

اقلیم کردستان عراق استثنایی . به رسمیت شناخته شده استنیز  جهانیهای این سیاست تاکنون توسط تمامی قدرت .رددگ

ی آن نیز تاحدودی بستگی به بازیابی قدرت دولت آینده که استقرار یافتهبند صورت نیمی و به هویژخوداست که در شرایط 

ی کشوری سوریه های روژوا که خارج از حوزهرزمینی به نام کانتونهمین دلیل، تصور سبه. مرکزی در عراق دارد

 .تواند باشد ترین آمال تحقق روژوا می فدراسیون سوری بزرگ. ای بدور است برقرار گردد، اساسا از ساختار منطقه

و  rat)Partiya Yekîtiya Demok-(PYD" حزب اتحاد دمکراتیک"رهبری نیروهای  تحت ٠٠١۲به سال ها این کانتون

 .ندا همدیریتی در شمال کردستان سوریه موجودیت یافتبا خود

محصول انقالب گفت که آن توان می (سه کانتون جزیره، کوبانه و عفرین) های روژواپدیداری جنبش کانتونبازشناسی  در

یه پدیدار گردید و در سور" بهار عربی"واقعیت این است که جنبش روژوا پس از آغاز خیزش ، نیستخودرهایی پرولتاری 

ی پیشینی با کردستان  هواسطه رابط هرا ب( حزب کارگران کردستان) ک.ک.پموقعیتی بود که توانست سریعا حرکت در آن 

در در واقع اگرچه نیروهای موجود در کردستان سوریه . هم مربوط نماید هبرا های پیوندش با خیزش روژوا  هسوریه و زمین

ت کلی را اند، اما همواره محور هدایت و رهبری اصلی حرکا هدنمودامات محلی را هدایت مستقال اق خودبرخی موارد 

قابل از هم به همین دلیل نیز نیروهای رزمی آن جریان با ادغام در این جنبش چندان . ده استکرترسیم  ک.ک.پهای  سیاست

 .نیستندو تفکیک تشخیص 

سیاسی خود با سایر اشکاِل حرکِت عمومی و ضد استبدادی در مقیاسی نتوانست در شکل و بیان  اگر جنبش روژوابنابراین 

 ای دیگر گونه بهابی یهای مادیت ه، زمینقبلاز ین دلیل بود که پیشاپیش و ا هتنها ب ،درون مرزهای سوریه همراه شود

از آن جدا  ضّدخوده به سرعت نیز توانست خود را مستقل از تبدیل شدن حرکت مردم سوری چنین بود که بهموجودیت یافته و 

دلیل همان  هبتقابل آن ی عمومی چیزی جدا نبود، اما  هبخشی به محتوای ضداستبدادی همان جنبش اولی در عینیت اگرچهنماید، 

ضمن میلیشیای جنایتکار داعش  ،ذکر آن رفتتر  پیشکه بر جهادیسم اسالمی گرایانه حاکم  ههای ایدئولوژیک و فرق سیاست

 از جمله)در برابر عوامل متعددی  اما مسلم بود که. آورد به سرکوب جنبش روژوا رویبا سرعت وریه، جنگ با رژیم س

حمایت چتر هوایی  ،ی پیکار به عرصهک .ک.پ، ورود رزمندگان مجّرب اقلیم کردستان محدودحمایت برخورداری از 

 .دآزاد گردتوانست " کوبانی"، (جدی با روژاوای  در مقابله بر دولت ترکیه از جانب غربنظامی آمریکا و تحمیل انفعال 

 وسیعی از خاک شیخبو با حمایت رقابتی آمریکا و روسیه، موجودیت روژوا  تثبیتاند با  این نیروها توانستهکنون ا مه

 .تبدیل شوندموثرترین نیرو در مبارزه با داعش به و  درآوردهخود تحت کنترل شهرهای مهم  باسوریه را 
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 (طور عمده ُکردنشین به) شرق و شمال شرق سوریهدر  هعدم مداخلبا  بشار اسد رژیم این قرار است که عه بهواقطرف دیگر 

به  جنگیدن در دو جبههخوبی آگاه بود که اسد به رژیم. کردرا به خود آن نیروها واگذار با داعش  روژاواتضادمندی جنبش 

، هم به تضعیف و تحلیل بخشی از روژاواابله با داعش به جنبش مق واگذاریاما . فروپاشی کل قدرت وی خواهد انجامید

در مناطق غرب و جنوب با قدرت  توانست خواهندجنبش خواهد انجامید و هم  نیروهای دولتی آن نیروهای داعش در برابر 

 تر ممکنی اجتماعی عنوان یک نیرو با خلق ُکرد بهمذاکره و نیز بعدها برای دولت سوریه  مقابله کنندسوریه برعلیه داعش 

بازپس را  خود مناطق ه،دومقاومت نم از خودمندتر چنین بود که جنبش روژوا توانست در برابر نیرویی قدرت .خواهد بود

 .نماید روی پیش( شهر رقه)داعش  ی هپایتخت خودخواند ی آستانه تااکنون و  فتهگر

، نیستها هایش و گسترش کانتون"آرمان"استقرار  برایا ی پیروزی و تثبیت موقعیت جنبش روژومنزلهبههنوز اما این 

سرکوب از  گریزو  ها جهادیستدست  ههای عراق ب"ایزدی"چون عام شدن هم بلکه فقط حفظ شرایط موجود، جلوگیری از قتل

 اش بقای هستی تضرور اتخاذ تمامی این حرکات از جانب جنبش روژوا. ممکن گشتارتش ترکیه زیر چتر حمایتی آمریکا 

عنوان یک آلترناتیو  بهاین جنبش از حمایت . ماند جای نمیترین موجودیتی از هستی روژوا بر کم صورت در غیر این. بود

برای پذیرش میان حکومت سوریه و یا  و تأیید ضمنی روسیهجای پای سیاسی باز نمودن برای فدراتیو تحت حمایت آمریکا 

منطقه  نهفته در اینبر سر تصاحب نفت و ذخایر مالی در رقابت  چنینهم،"های مدافع خلقیگان"حمالت ترکیه از جانب 

  .خواهد خورد گرهبا منافع سرمایه های درونی  در رهگذر تنشنجام روژاوا در واقع سرا .مورد توجه قرار گرفته است

ش یک تجربه است که در تاریخ خلق ُکرد ثبت خواهد ا نورو با نیروهای ضِد دگِر خود در د هایشجنبش روژوا با کانتون

تا  کمون پاریس با در قیاس گوناگونیگرایشات از جانب  طوری که در سطح جهانی به ،جا منفجر شدجنبشی که در آن. شد

.مورد نقد و یا جابنداری قرار گرفته استآمریکا ـ اسرائیل باشد  تابع سیاستجریانی که 
(۴)

 

خودرهایی را ایفا  سرانجام این جنبش نه استقرار کمونیسم است و نه پرولتاریای ُکرد در آن نقش محوریبایستی دانست که 

ی مشارکت اجتماعی  درجه وداری  ی سرمایهسطح توسعهضرورت ار کمونیسم، ربرقراری و استق برایچه اگر. نمایدمی

ی تکنولوژی و مقدار سرمایه و یا و نه سطح پیشرفت و یا توسعه استحائز اهمیت در تولید ی کارگر آن جامعه  ویژه طبقه به

موانع تاریخی ـ  ن نیزآسبب  .ستیناجتماعی تولید  سطح مشارکتدر چنین موقعیتی واجد مناطق آزاد روژوا . باشد می ثروت

ها گواه تجلی یک کانتون. گشایدکند تا پدیدار شود اما موانعی بس متعدد راه نمیجنبشی که تالش و تقال می. دباش میاجتماعی 

خته داری پیشرفته نیز ناشنایهطبقات کارگر کشورهای سرما یسماندویدوئالدر برابر در خود هستند که ( درون ذاتی)بالقوگی 

است "جنبش دمکراتیک"ی یک  هآنان نشان از پدیداری زندمشترک اجتماعی فعالیت حضور زنان و مردان و نقش ، باشد می

 .باشدبرای نفی محض اشکال کهن می نجمعی و مشترک آنا تخواست سیاسی کنندهبیانکه 

  

. فکری و ایدئولوژیک است هایران نسبت به وضعیت سوریه، آشفتجهانی و " چپ"گیری کلی نگرش  برخورد و موضعاما 

 چپ ،بازنمایی در جایگاه سوژه نگرشز ا، بلکه است هآیندبیدارد و  ی طبقاتی غیبت هنه تنها در این دیدگاه اساسا مبارز

که  هستمتصور را ها یا چپی  نگرش گونه این. دنکمینمایندگی سوریه ی طبقاتی  هروند تاریخی مبارز در را" طبقه"جایگاه 

احزاب "طور رسمی در هیئت رود و یا چپی که در واقع به طور انتزاعی از آن سخن میو بیشتر بهنیست  ویابژکتچندان 
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فرمایشی  یا هگونله سوریه قرار داشتند و بههای عربی و از جم همواره در کنار دست دولت" و سوسیالیست مونیستک

 .  ی طبقاتی درون آن جوامع هو نه محصول مبارز ندبود" اردوگاه دولتی سوسیالیستی"ها با  ی آن دولت همحصول رابط

ی کردستان سوریه، سبب  هویژه در منطق همبارزات اجتماعی و مطالبات برخاسته از آن بواضح است که رشد و پیشرفت 

عنوان  ی کارگر به طبقهحول محور تمرکز خود را خواهد شد که خلق ُکرد برای بازگرفتن آزادی و ساختن ابزار جمعی، 

ی ها اجازهآناین مرحله از توسعه به  ایش دهد وافز روابط تولیدی در کنترل و مشارکت درو نیروی کار ُکرد ی هفروشند

 تا چه اندازه از مناسبات انتزاعی اجتماعی( امر مشترک اجتماعی)سوسیالیسم /کشف این واقعیت را خواهد داد که کمونیسم

د آزادسازی خویش از بردگی یابی نیروی کار در برابر نیروهای متخاصم سرمایه نیازمن ی کارگر با سازمانجداست و طبقه

 .باشد ر میکا

 

    ۲٠٩٧ مه

 

 :هایاداشت

 پاورقی ۶٩. صـ [ محمدحسین باقی: مترجم] وافق خنسا، ماهرالشریف، هیرویوکی ـ" تنهاترین فیلسوف"کتاب  ـ  ١

 

فکران سوری و بر مبنای فلسفی ـ زبان شناختی منحصر از روشن( ٩١۶٨ـ  ٩١٠٠)نخست توسط زکی ا رسوزی " عرب[ رستاخیز]حزب بعث "ـ  ۲

های سوسیال ناسیونالیسم آلمانی، و با تکیه بر شعار  زکی ا رسوزی با الهام از اندیشه. بنیان گذاشته شد ٩١۴٠در اواخر سال " ا رسوزی.ز"به فرد 

ی  ما این جامعه"و " ما خواهان یک دولت بزرگ عربی و مدرن هستیم"، "اعراب یک ملت هستند، سرزمین عربی یک واحد جدانشدنی است"

[ ۴۲ـ  ۴٩. کتاب تنهاترین فیلسوف ـ صص" ]کنیم ی سوسیالیستی عربی را جایگزین آن می کنیم و یک جامعه ی فئودالی را متالشی می ریخته درهم

" های آسمانی ریشه"را با " های سامی ملت"برشمرده و " منشاء الهی"ی زبان عربی را  وی ریشه. ایدئولوژی حزب بعث عربی را تقویت نمود

 [همان کتاب." ]عربی به عنوان زبانی طبیعی از ابتدای خلقت بشر بر روی زمین همراه او وجود داشته است"و بر این باور بود که پنداشت  می

را اصالت دانش و اصالت عمل در شخصیت محمد به عنوان " نبوت پیامبر اسالم"زکی ارسوزی، ظهور اسالم را به عنوان بلوغ خودانگیختگی و 

گری و تنها یک "شعوبیه"از این روی است که در نگرش وی پذیرش اسالم از جانب هر ملت دیگری در واقع . نمود ی میعرب تلق" قهرمان"

( مجوس ـ عجمی)در واقع خصلت ضد ایرانی . گردید در معنای پ ست اختالل در زبان، فرهنگ و اخالقیات عربی قلمداد می" سازی ترکیب دورگه"

ترین ابزارهای ایدئولوژیکی در  باشد، که به یکی از مهم ، نشأت گرفته از تفکر زکی ارسوزی می(رافضی)ل فی داعشی عربیسم بعثی و تفکر س   در پان

های عراق و سوریه همواره پابرجا  این نگرش در تمام برخوردهای احزاب بعثی در دولت. جویی با رژیم جمهوری اسالمی تبدیل گشته است مقابله

های ایرانی  گرفتند، اما در مقابل حکومت شدت در برابر هم قرار می زب بعد از انشعاب و استقرار حاکمیت دولتی بهاگرچه این دو ح. بوده است

حتی در دو سال اول جنگ داخلی و " حافظ اسد"طوری که  نمودند، به های همگرا و واحدی را اتخاذ می ، سیاست(رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی)

 .     گذارد های ضد ایرانی را تأیید و بر تعلیق جزایر سه گانه از حاکمیت ایران صّحه می تمام قطعنامه" ی عرب اتحادیه"پیش از اخراج از 

تشکیل یافته بود در هم ادغام  ٩١۴٩الدین بیطار و در سال که توسط میشل عفلق و صالح" نصرت العراق"با گروه  ٩١۴٧این حزب سپس در سال  

ی خویش و با گرایش ناسیونال ـ این حزب در نخستین کنگره. موجودیت کرد، اگر چه بعدها بین آنان انشعاب رخ داد گشت و با نام حزب بعث اعالم

در سال . پارچگی قومی اعراب، ضرورت یک واحد سیاسی ـ اقتصادی و طرد گرایشات مذهبی شروع به فعالیت نمودهای یکلیبرال و آرمان

هایی سپس شاخه. را پذیرفت( آزادی، وحدت و سوسیالیسم" )الحریّه، الوحده و االشتراکیه"گرفته و شعار  حزب رویکرد سوسیالیستی به خود ٩١۶١

بعدها، حزب بعث به پیشنهاد عبدالناصر برای وحدت مصر و سوریه خود را منحل اعالم نمود تا از این . وجود آورد در اردن، لبنان و عراق به

چیزی که بعد از انحالل حزب بعث عربی برای همیشه برجای . ر تبدیل شود و حتی تا آفریقا نیز نفوذ نمایدمند در کل کشوطریق به حزب یک قدرت

ها ایدئولوژی آن را برای استحکام، تثبیت و اِعمال قدرت خود بر جامعه مورد استفاده قرار دادند؛ حفظ رهبری واحد،  ماند و رهبران بعدی دولت
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عربیسم را  های نظامی ـ استبدادی و پان های خشونت دولت بری حاکم و باور به ناسیونالیسم عربی بود که ریشهسازی از ره گرایی، قهرمان فرقه

اما در مدت نه چندان کوتاه که عبدالناصر به غرب و به طرف آمریکا و سپس متحدین آن، عربستان سعودی و اردن نزدیک گردید و . تحکیم بخشید

که میان سوریه و مصر تشکیل شده بود و گمان آن " ی عربیجمهوری متحده. "تالف درون حزب به اوج رسیدبه دوری از شوروی روی نهاد، اخ

 ٩١۶١پس از کودتا در سال . سوری رسما منحل گردید( علوی ـ دوروزی)رفت که به عراق و نیز اردن و لبنان گسترش یابد، با کودتای افسران می

به " اکرم حورابی"آن به رهبری عفلق ـ بیطار و با گرایش ضدکمونیستی از جناح چپ رادیکال به رهبری حزب دچار انشعاب گردیده و جناح راست 

ی کودتا توسط میشل عفلق و با ادعای توطئه ٩١۶٧بعد از بر سر کار آمدن حافظ اسد در سوریه، در سال . دو حزب جدا از هم تبدیل شدند

ی قدرت ی نفوذ خود را در جامعه از دست داد و حزب بعث از حوزهحزب بعث به مرور حوزهالدین بیطار برعلیه حکومت و سرکوب آن،  صالح

چنین موضوع هم. میشل عفلق بعدها در حزب بعث عراق نفوذ یافت که بازتاب آن در اختالفات بعث سوریه و عراق خودنمایی کرد. کنار گذاشته شد

از . خصومت نیز گرایید ها حتی بهاختالفات به فراموشی سپرده شده و مناسبات میان آنی وحدت آن کشور با مصر و عراق نیز با گسترش دامنه

سزایی  بخشی بر آن تأثیر به در قالب" زکی ا رسوزی"المللی که  ای و بین گیری حزب بعث، تقسیم آرایش نیروها و جریانات داخلی، منطقه ابتدای شکل

گرفتند و در سوی دیگر،  ها قرار می ها، اتحاد جماهیر شوروی و علوی ها، عرب سیونالیستسو حزب بعث، نادر یک: داشت، مبتنی براین بود

بر همان  بندی نیروهای درگیر با اندکی تغییر در میان طرفین ها قرار داشتند، اکنون مبنای قطب های ترکیه، فرانسه و سنی المسلمین، دولت اخوان

 .اساس قابل مشاهده است

 روژوا "های مدافع خلقنیگا"جتماعی مناطق تحت کنترل ار ساختا ـ  ١

 ها کمون

 برای آن در که است افرادی زندگی جنبههای تمام مناقشهی محل ها کمون. هستند کمونال جامعهی واحدهای ترین فعال و ترین کوچک واقع در ها کمون

 برای هستند، خود با مرتبط موضوعات پیگیر کدام هر که دارد مجزا کمیتهی شش کمون هر. آمدەاند هم گرد روزمرە مسایل حل راه یافتن و بحث

 .پردازد می کمون هر در زنان وضعیت مورد در تحقیق و بررسی آموزش، به( زنانی  خانه) "ژنماال" نمونه

 .هستند ها کمون در فعال کمیتهی شش اقتصادی، کمیتهی و خود از دفاعی  کمیته صلح، کمیتهی زنان، یکمیته جوانان، کمیتهی اجتماعی، کمیتهی

 .باشد بیشتر سال شانزدە از باید کمون اعضای سن و شوند می ادارە( زن یک و مرد یک) مشترک یسئر صورت به ها کمون

 .گذارند می بحث به و ثبت را خود ماهانهی های گزارش و کنند می برگزار هفتگی های نشست ها کمون این

 .گردد برمی کند، می زندگی آن در که مسکونی جغرافیای موقعیت به بیشتر بگیرد، یجا کمون کدام در فرد که این انتخاب

 ها کمون سطح در انتخابات سه تابهحال. پذیرد می صورت کمون اعضای بین مستقیم، انتخابات راه از کمیتهها تشکیل و مشترک روسای انتخاب

 .است شدە برگزار

 کرایه سوری لیرەی هزار سه تا دو حد در را خانهای کمون اعضای. مدون قانونی نه بود، خواهد شرایط و نیاز به بسته انتخابات، برگزاری زمان

 .گویند می کمونگه آن به که کنند می

 مردمی سرای در تر بزرگ های تصمیم. آیند می هم گرد (گهل ماال) مردمی سرای عنوان تحت دیگری مکان در خاص منطقهی یک در کمون چندین

 .دارد برعهدە نیز را ها کمون بر نظارت وظیفهی مردمی سرای. یشوند م گرفته

 های کمون که است آن بر تالش. دهد می پوشش را خانوار ١٥٠ به نزدیک کمون هر. دارند وجود کمون ١٧ و مردمی سرای ٧ قامشلو شهر در

 .دهد می افزایش را ها آن کار بازدهی و کیفیت تر کوچک واحدهای به جامعه تجزیهی که چرا شوند ایجاد بیشتری

 .نکند تایید را اقدام آن مونک اگر بکند اقدامی هیچ تواند نمی وزیر است، بیشتر هم وزارت امضای از مونک امضای اعتبار 
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 از که هستیم سیستمی پیگیر. برسد قاعدە به راس از که هستیم سیستمی مخالف ما: گویند می ها کمون وجود ضرورت دربارەی روژاوا کنندگان هادار

 .برسد راس به قاعدە

 های بیماری از بسیاری ریشهی است، مشغول آن ترویج به سرمایهداری که فردگرایی از شکل آن. است ها کمون چیستی نظری بنیاد جمع و فرد بحث

 ایم گرفته آن کشتن به تصمیم ها کمون ایجاد با ما که است جامعه یک روانی و روحی

 . شود می تاکید عادالنه و برابر تقسیم بر ها کمون در چنین هم

 باشد مایل هرکس کنیم، می واگذار ها روستایی به را ها زمین نکنندگا هادار. است دموکراتیک خودگردانی سیستم به متعلق زمین ها کانتون در“

 کمی درصد پایان در. کرد خواهد تامین را مزرعه نیازهای و ادوات خودگردانی سیستم و بود خواهد ها روستایی از خدمت و رنج. کند می نویسی نام

 ”.است کشیدە رنج آن از درآمد بیشتر و شد خواهد خودگردانی سیستم عاید

 .بکشد باال را کارگران دسترنج بیشتر نفر یک که شد خواهد آن از مانع ها تعاونی تشکیل 

 کانتون

 تاکید مستقیم دمکراسی گسترش و مردمی گیری تصمیم تواناسازی بر تمرکززدایی، ضمن که هستند اجتماعی و سیاسی حاکمیت از مدلی ها کانتون

 .ورزند می

 جمعیت نسبت به شهرها نمایندەی که دارند وجود جزیرە کانتون در شهر دوازدە. دارد وجود مردمی شورای و گذاری قانون مجلس ها کانتون در

 به کسانی چه گیرد می تصمیم شهر شورای هر و کند می گیری رای باالتر سطوح برای خود نمایندەهای انتخاب برای کمون هر. شوند می انتخاب

 . بیابند راه کانتون مردمی شورای

 مشخص اجتماعی قرارداد منشور در ها آن وظیفهی که دارند را خود به مختص های هدادگا و شهرداری پارلمان، حکومت، اساسی، قانون ها، کانتون

 وزارت خارجی، و داخلی وزارت. ندا هنشد متمرکز شهر یک در که دارند وجود مرتبط وزارت ۲۲ با اجرایی شورای "جزیرە" کانتون در. است شدە

 .دارد وجود "عفرین" و "کوبانی" ،"جزیرە" کانتون سه هماهنگی برای هم مجلسی. جملهاند آن از…  و زیست محیط بهداشت، دفاع، وزارت مالی،

 حاضر حال در البته. شد خواهد اجرا ها آن توسط روژاوا عظیم پروژەهای و است بزرگ مزارع محصوالت گمرک، نفت، از ها کانتون درآمد بیشتر

 .شود می عمومی خدمات صرف بقیه و نظامی موارد صرف ها کانتون بودجهی کل درصد ٧٠ به نزدیک جنگی، شرایط واسطهی به

 اندرکاران دست که هستند بزرگی های چالش از المللی بین و منطقهای سطح در سهگانه های کانتون نشناختن رسمیت به و روژاوا اقتصادی محاصرەی

 .هستند روبرو ها آن با روژاوا های کانتون

 بیشتر و ندارند فدرال ساختاری سهگانه های کانتون کشورها، آن برخالف که است این آلمان و سویس های کانتون با روژاوا های کانتون تفاوت

 . است انقالبی و شورایی حکومتی

 عالی، کمیسیون انتخابات اجرایی شورای اساسی، صولا عمومی، اصول شامل که شدەاند تنظیم مورد ١ در روژآوا های کانتون اجتماعی قرارداد

 :است آمدە اجتماعی قرارداد منشور مقدمهی در. هستند…  و اساسی قانون عالی دیوان

 کودکان و زنان حقوق و دموکراسی آزادی، عدالت، که کنیم می اعالم را منشور این خود، آزاد خواست با  دموکراتیک؛ خودگردان مناطق مردم ما"

 تضمین جنسیتی و آیینی اعتقادی، مذهبی، نژادی، تبعیض گونه هیچ بدون و مساوات و باورها، و عقاید آزادی اکولوژیکی، تعادل اصول طبق بر را

 و ها گوناگونی و ها تفاوت درون همزیستی و مشترک فهم با بتوانیم تا برسیم، دموکراتیک ی جامعه یک برای الزم اخالقی و سیاسی بنیان به تا کنیم

 ″.کنیم عمل خود، از محافظت برای ها آن  حق و خود سرنوشت تعیین برای مردم حق به احترام

 

 [ژواوانقالب ر]  https://t.me/enqelabrojava:  از کانال برگرفته 

 

 

 :های زیر به لینکنگاه کنید  ـ  ۴

https://t.me/enqelabrojava
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 http://www.sozonline.de/2014/11/die-kommune-von-kobane                                                                         کمون کوبانی

 "اسرائیل تنها دوست ما در خاورمیانه است"ن یکی از رهبران ُکرد ی با سرتیتری از زباا مقالهو 

http://www.israeldefense.co.il/en/content/israel-our-only-friend-middle-east 
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