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 Political سياسی

  
  کلود بوليو و ژانويو بالنش: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٣ جنوری ١٠

  ملت و مردم سوريه -مبارزۀ ضد امپريالستی دولت

  ھانتمام مبارزات مردمان ج در پيوند با

  عليه مداخالت امپرياليستی
  

  

  وضعيت کنونی سوريه اساسا حاصل تجاوز خارجی است

اوج شدت بحران . سر می برده ياالت متحده بسوريه از دھھا سال پيش در وضعيت جنگ پنھانی عليه اسرائيل و ا

 تحميل شده، در بربريت و نقض قوانين بين المللی به جائی رسيده است امريکاکنونی، که توسط رھبران اياالت متحدۀ 

 به ويژه –که می توانيم آن را در مقايسه با فھرست طوالنی مداخالت تجاوزکارانه و جنگھائی که بی وقفه بر پا کرده 

  . بی سابقه بدانيم- ز جنگ دّوم جھانی پس ا

و می بينيم که در خصوص مناسبات بين دولت ھای حاکم، در عرصۀ موازين و اصول ديپلماتيک، قوانين بين الملل و 

منشور سازمان ملل متحد که طی قرون و اعصار در روند تاريخی مشخصی شکل گرفته است، بيش از پيش توسط 

  .ی گرددرھبران اياالت متحد ه نقض م

کار بسته اند، ه در گزينش قانون جنگل در عرصۀ جغرافيای سياسی ھم پيمانان اروپائی آنھا نيز شرکت داشته و آن را ب

  .افرادی مانند سرکوزی ھا، فابيوس ھا، ھوالندھا و ژوپه ھا از طرفداران پر و پا قرص چنين سياستی ھستند
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لی کرده، و نبايد از ھيچ ضد امپرياليستی پنھان بماند، که سوريه اين واقعيت عينی طی سالھا به حالت وخيم تری تج

برای مقابله با چنين وضعيتی مجبور شد دولت پايداری ايجاد کند، اگر چه بی عيب و نقص نيست، ولی به اين کشور 

دولتی که قادر يعنی . اجازه داد که سر پا بايستد و به عنوان تنھا کشور مستقل و مدنی عرب در خاورميانه مطرح باشد

تالنتيک، صھيونيسم و غربگرا روياروئی کند، يعنی عليه امپرياليستيھائی بسيج شود که ا – و -است با بزھکاری اروپا

در پيوند با ارتجاعی ترين بخش اسالم افراطی به دريدن سوريه و قتل و غارت اين سرزمين و مردمان آن مبادرت کرده 

  . اند

کشور، اکثر مردم سوريه از دولت ضد امپرياليستی جمھوری عرب سوريه دفاع می کنند و با نفی وابستگی و فروپاشی 

اين جنگ از مدتھا پيش .  آنھا تحميل شده به مقاومت برخاسته اندر و بی امانی که از بيرون بهدر جنگ تجاوزکاران

 به ھمين گونه سربازان مزدور توسط دولت ھای مختلف اياالت متحده، در اتحاد با نيروھای بربر غرب و صھيونيسم و

  .جھاد طلب وھابی، سلفی و تکفيريست ھا تدارک ديده شده بود

در مقايسه با گروه ھای تروريست که از خارج آمده » ارتش آزاد سوريه«در اين جنگ تجاوزکارانه، شمار ھمکاران 

وھم را در اذھان عمومی ايجاد کنند  از اين جھت است که اين تصرفاً » ارتش آزاد سوريه«اھميت .  ناچيز تر است،اند

  .که گوئی اين نيرو از خود سوريه برخاسته و سپس از آن به عنوان بھانه برای مداخله سوء استفاده کنند

تالنتيک و بھيميت چنين جنگ تجاوزکارانه ای که توسط ميلياردرھای قطری و ا – و - با وجود تمام عمق مداخلۀ اروپا

 می شود، و با وجود تمام خيانت کاران جيره خوار يا اشغال بخشی از سرزمين ملی توسط عربستان سعودی تأمين مالی

اسرائيل که بلندی ھای جوالن را ضميمه کرده، سوری ھا به مديريت دولت قانونی خودشان، در روند پر فراز و نشيب 

حاکميت و مدنيت و نفی جنگ برای دموکراتيزاسيون جامعۀ خودشان تالش می کنند و در عين حال برای استقالل و 

  . داخلی بين مذاھب و اديان به گسترش مقاومت ھمت گماشته اند

نزديک دو سال است که ما شاھد تقويت دائمی و روش مدار حاکميت ملی و مردمی در سوريه ھستيم، يعنی دقيقا خالف 

ملت ھا،  -ته، و اليگارشی مالی دولتآنچه در فرانسه يا در ديگر کشورھای وابسته به اروپای ديکتاتور به وقوع پيوس

دموکراسی و حاکميت ملی مردم را دچار فروپاشی کرده، و ھمزمان سير قھقرائی را به دست آوردھای اجتماعی تحميل 

  .کردند، يعنی روندی که پيوسته رو به وخامت می رود

الحات مطرح کرد، و از آن  خواست خود را مبنی بر اص، در مجلس عوام٢٠١١ چ مار٣٠بشار االسد در سخنرانی 

زاديھای دموکراتيک به آتاريخ با وجود موانعی که جنگ به شکل اجتناب ناپذيری خاصه در زمينۀ پيچيدۀ گسترش 

  . گذاشته استءوجود می آورد، بی وقفه مرحله به مرحله به اجرا

  

  مقاومت ميھنی ھمگام با روند اصالحات دموکراتيک

  :احل پی در پی را يادآور می شويم در اينجا تاريخچۀ مختصری از مر

، پارلمان سوريه پلوراليسم سياسی را به رسمت شناخت، و احزاب مخالف و رھبرانشان را که در ٢٠١١ جوالی

  .دورانھای پيشين به زندان محکوم شده بودند، قانونی دانست

از مجموع % ۵٧،۴ و شرکت رأی موافق% ٨٩،۴دم با ن، قانون اساسی نوين سوريه از طريق رفرا٢٠١٢ بروری ف٢۶

عام و سوء قصد ھا و سايۀ پر رنگ  یھارأی دھندگان به تصويب رسيد، و روشن است که با توجه به شرايط، يعنی قتل 

اين قانون اساسی با حذف برتری قدرت سياسی حزب . تھديدات تروريستی در سوريه، رقم حائز اھميتی به نظر می رسد

 گذشته، خواست بشار االسد بود که برای اصالحات سياسی اعالم شد و تعميق آن به بعث در ادارۀ کشور طی نيم قرن

  .نفع اتحاد گستردۀ ملّی برای پايان بخشيدن به مخاصمات به تصويب رسيد
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از رأی دھندگان شرکت داشتند که با  % ۵١،٣۶در اين انتخابات . ، انتخابات قانوگذاری سازماندھی شد٢٠١٢ می ٧

اگر جبھۀ اتحاد ملّی از بشار االسد پشتيبانی کرد  .نظر می رسده ابسامان سوريه درصد خيلی زيادی بتوجه به اوضاع ن

و موجب پيروزی او در اين انتخابات شد، بايد يادآوری کنيم که اعضای اپوزيسيون دموکراتيک به عنوان نماينده 

شرفتی معنی دار برای پيامدھای بعدی آن اھميت برگزيده شدند، و می توانيم حدس بزنيم که چنين رويدادی به عنوان پي

  .فوق العاده ای خواھد داشت

: ، دولت جديد در سوريه تشکيل شد که دو تن از اعضای آن از طيف اپوزيسيون وفادار به ملت بودند ٢٠١٢ جون ٢٣

 تشکيل شد ٢٠١١ جوالیقدری جميل و علی حيدر که مديريت جبھۀ خلق برای تحول و آزادی را به عھده دارند و در 

اين جنبش، از کمونيست ھا و ميھن پرستان ترقی خواه تشکيل شده و در ماه می در انتخابات مجلس قانونگذار شرکت (

  ).اين جنبش خواھان اصالحات بود و در عين حال با ھر گونه خشونت و مداخلۀ خارجی مخالف است. کردند

، به طيف کمونيست ھای ) می٧انتخابات مجلس قانونگذار (عوام قدری جميل، نمايندۀ اپوزيسيون دموکراتيک در مجلس 

سوريه تعلق دارد، و به عنوان معاون نخست وزير در امور اقتصادی، وزير تجارت داخلی و حفاظت از مصرف 

مأموريتی که تا کنون کنندگان برگزيده شد، و علی حيدر به عنوان وزير دولت در امور وفاق ملی انتخاب شد، يعنی 

  .برای اتحاد مردم بسيار مفيد واقع شده است

 حزب و اعضای سياسی آن با حضور سفرای ٢٠، گردھمآئی اپوزيسيون سوريه با شرکت ٢٠١٢مبر  سپت٢٣ و ٢٢

  .روسيه و چين در دمشق برگزار شد

اتيک پشتيبانی کرد تا راه حلی گوی ملی با اپوزيسيون دموکر و به مناسبت ھای مختلف رئيس جمھور سوريه از گفت

  ...جو شود و سياسی در ھمآھنگی برای برون رفت از بحران جست

 در مسکو مورد استقبال قرار گرفت، تا کنون از مذاکرۀ ميھنی خود داری بايد يادآوری کرد که اين اپوزيسيون که اخيراً 

خالت و توطئه چينی ھای تحريک آميز غرب از اين اپوزيسيون مذاکرۀ مستقل را نفی می کند زيرا از مدا. کرده است

 فابيوس امتناع می ورزد، به ويژه از اين جھت که ژوپه و فابيوس حتی تا فراخوان برای قتل رئيس دولت -نوع ژوپه

  .سوريه پيش رفته اند

بيش از ھر  « با تأکيد اظھار داشت که سوريهميشل آئون ژنرال لبنانی، رئيس جريان ميھن پرستان آزاد لبنان اخيراً 

عالوه بر اين در مورد سرنگون ساختن رژيم اسد ھشدار داد که . »کشور عرب ديگری به دموکراسی نزديکتر است

  . خواھد بود» مقدمه ای بر جنگ جھانی«

  

  يک مبارز ضد امپرياليست در ابعاد جھانی يک ميھن پرست مدنی و اصالح طلب،

رئيس جمھور عرب سوريه به عنوان مرد جھان سياست و مبتکری شجاع و در افکار جھان آزاد، و رھا از تفکر يگانه، 

 ضد امپرياليست در ابعاد جھانی که مبارزات ضد استعماری قرن بيستم را متأثر ساخته بازشناسی مقاوم، رھبری قوياً 

  .شده است

دم ونزوئال ھمآھنگ است او ظاھرا تحت شرايط متفاوتی مبارزه ای را ھدايت می کند که با مبارزات ھوگو چاوز و مر

در جھان ضد امپرياليست ھائی که ابليس نمائی فيدل کاسترو يا چاوز توسط .  البته نمونه ھای ديگری نيز وجود دارد–

شام که گوئی  آرسانه ھای غربی خود فروش را نپذيرفتند، تصوير بشار االسد را نيز نپذيرفتند که به شکل مستبدی خون

  . بازنمائی کرده اند،ندازدراه بيه ک بمی خواھد جنگ ايدئولوژي

که مشاھده می کنيم، بشار االسد از سوی اکثريت مردم سوريه پشتيبانی می شود، او به عنوان شايسته ترين فردی  چنان

که می تواند پيروزی نظامی و سياسی را عليه متجاوزان امپرياليست و ھمکاران و سربازان مزدورشان سازماندھی کند 
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 ملت سوريه پيرامون سياستی اصالح - برای متشکل ساختن مردمفرد او در عين حال مصمم ترين .  شده استباز شناسی

  .طلب است که دفاع از حاکميت و استقالل ملی و آزادی ھای دموکراتيک و پيشرفت را تضمين می کند

  

  بشار االسد رئيس جمھور با شھروندان و نظاميان ارتش عرب سوريه طی بازديد

  .٢٠١٢ چ مار٢٧گو می کند،  و  در حمص گفتواز محلۀ بابا عمر

Photo : Agence SANA  

  پرست آن تحميل کرده اند، به شکل و مردم ميھنعالوه بر اين آيا نبايد فکر کنيم که جنگی را که به سوريه، و دولت

  ملت را در مقام پيشگام در حوزۀ دفاع از حقوق ملت ھای جھان قرار داده است؟ - عينی اين دولت

حاکميت سوريه در واقع در خط اول ستراتژی مبارزه عليه بردگی ملت ھا و برای دفاع از آزادی تمام ملت ھای جھان 

ا به زير فرمان درآمده و تحت ستم قرار گرفته اند، و يا در تھديد جنگ تجاوزکارانه توسط امروز اين ملت ھا ي. است

  .اياالت متحده و ھم پيمانان اروپائی و ديگر خدمتگذاران آنھا به سر می برند

 اگر سوريۀ ضد امپرياليستی و مدنی سقوط کند، يعنی موردی که ما به آن باور نداريم، چنين امری به معنای شکست

سوريه کليدی است که به شکلی خاص اين کشورھا را حفاظت می کند و تجاوز برنامه . ايران، روسيه و چين خواھد بود

امروز اين سه کشور توسط پايگاه ھای متعدد نظامی محاصره شده و آماج رھبران . ريزی شده را به تعويق می اندازند

ی ضد موشکی را نيز به ھمين دليل مستقر کرده اند و با اين داعيه جنگ طلب اياالت متحده قرار گرفته اند، و سامانه ھا

  .که غير قابل نفوذ خواھند شد

ولی در غير اين . سوريه و مردم آن عليه توحش اياالت متحده پيروز خواھند شد، و ما به چنين آينده ای معتقد ھستيم

ان صلح طلب جھان، شکست تمام مردمان رو خواھيم شد، يعنی شکست تمام شھرونده صورت، با شکست خودمان روب

عالوه بر اين ھمانگونه که ژنرال ميشل آئون و بسياری ديگر پيشبينی کرده اند، چنين . و ملت ھای تحت ستم و فرمان

  .موردی به جنگ جھانی ديگری خواھد انجاميد

ی گردد بلکه سرنوشت حق بايد دانست که آنچه در سوريه در شرف تکوين است تنھا به سوريه و مردم آن محدود نم

  .حاکميت تمام مردمان جھان بدان بستگی خواھد داشت
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آيندۀ دولت سوريه، انتخاب رھبران تنھا به حاکميت مردم و استقالل ملی بستگی دارد، و بايد در سوريه تصميم گرفته 

  .شود، و نه در ھيچ کجای ديگری، نه در واشينگتن و نه در تل آويو يا پاريس

  

  اعی و ملی از يکديگر جدائی ناپذير استلۀ اجتمأمس

کمونيست ھا و طرفداران پيشرفت در سوريه خصوصی سازيھائی را که در اين سالھای گذشته انجام گرفته بود به 

پيامدھای ضد اجتماعی .  کردندءعنوان زمينۀ نفوذ صندوق بين المللی پول و نئوليبراليسم در اقتصاد سياسی کشور افشا

 البته – توسط اپوزيسيون مورد بھره برداری قرار گرفت  و طبيعتاً نارضايتی مردم دامن زد که متعاقباً چنين روندی به 

  .در اشکال غير قانونی و عوام فريبانه

 ملت مدنی که پيروزی در جنگ - تالش کنونی مردم سوريه رويکردی است برای اتحاد پيرامون حفظ دولت

ی ميھن دوستان تا منافع ملی، حاکميت مردم، و گسترش آزاديھای ی باشد برافرصتتجاوزکارانه را ممکن سازد، و شايد 

  .دموکراتيک را با سياست بازسازی اقتصادی به انضمام پيشرفت اجتماعی ھمراه سازند

  

  :پی نوشت 

  پيش از اين در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر شده است) ١

  ٢٠١٢ سپتامبر ١

  ) شرقی فرانسهشمال(کميتۀ والمی در شامپاين اردن 

  و مخالفت عليه دخالت فرانسه در چنين خشونتی فراخوان برای پايان بخشيدن به خشونت عليه سوريه
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ جنوری ٩

  انويو بالنشکلود بوليو و ژ

  )١(از اعضای کميتۀ ولمی

  )شمال شرقی فرانسه(کميتۀ والمی در شامپاين اردن 

ژانويو به طيف کمونيست ھای فرانسوی تعلق دارد و کلود بوليو : کميتۀ والمی يک سازمان مردمی در فرانسه است 

  .گوليست است و در انجمن مقاومت و برای احيای گوليسم تالش می کندبالنش 

Par Comité Valmy :  

Claude Beaulieu   

Geneviève Blache   

  ٢٠١٢مبر  دس١۴/فرانسه(پاريس/شبکۀ ولتر
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