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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣الی و ج٠١

 اند؟  نفع چه کسانی در جنگِ سوريه ذی
  

نزاعی که . گذرد ه میشان در سوري ھای ھای امپرياليستی و دار و دسته ست که از نزاع دولت بيش از دو سال و چند ماھی

ھای جامعه را زير و رو  شان آواره نمود، زير ساخت ۀھا انسان را از خانه و کاشان تاکنون ھزاران قربانی گرفت، ميليون

 برای ئیھا اندازی چنين جنگ شکی در آن نيست که راه. افزايد ھا می ھا و ُکشته چنان بر ميزان خرابی کرد و ھم

ھای رقيب از  پس زدن جناح. ، روسيه و غيره چندين سود داردالمان، انگليس، امريکاون چ ھای بزرگ جھانی ھم قدرت

کشان، پاسخ به بحران درونی،  رنج کارگران و زحمت  دستپيش تحت سلطه و غارت بيش از  طبيعی جوامعبع منا

امپرياليستی تحت عنوان ۀ ھای تاز ھای منطقه با سياست ر و انطباق دولتييھای رنگارنگ، تغ فروش تجھيزات و سالح

ی ئ  توده–تر جامعه، جلوگيری از رشد اعتراضات کارگری  ، به انقياد کشاندن ھر چه بيش"برقراری نظم نوين جھانی"

جات و باندھای مسلح  اندازی دسته چنين راه و ھم" برقراری خاور ميانۀ بزرگ" تحت عنوان هراديکال، تقسيم جامع

ست که به سر تيترھای وظايف  خودی و غيره، از زمره مواردیۀ رومان از جامعمنظور کوچاندن مح ، بهیارتجاع

  .اندازان اصلی جنگ سوريه تبديل گرديده است راه

گونه ترسم   خاورميانه را اينۀمنطقۀ ويژه چھره جھان و بۀ مداران بزرگ، چھر ھاست که قدرت به بيانی ديگر مدت

در اين ميان . افزايند  متفاوت می ھای جوامع ق شھروندی، بر ابعاد ناھنجاریرسميت شناختن حقوه بۀ اند و به بھان نموده

که فقر و نداری از سر  اّول اين.  دخيل دانستئیساز، و يا به عبارتی در ايجاد چنين بلبشوھا توان، زمينه دو عامل را می

تری بر داشته است و مردم به شدت  شھای طبقاتی، شکاف ھر چه بي رود و فاصله ھا انسان محروم باال می و کول ميليون

ن تداوم روابط و مناسبات اکه تالش مدافع دّوم اين. اند مردان کنونی، و از اوضاع نابسامان اقتصادی کالفه از دست دولت

  خود پاسخ دھند و به تبعۀ زد برقراری دمکراسی و نابودی ديکتاتورھا، به اقتصاد بحرانۀ کنونی بر آن است تا به بھان

به گمانی اّولی، يعنی نارضايتی عمومی . ی گردندئ  توده–گيری اعتراضات و مبارزات راديکاِل کارگری   پای ھا مانع آن

رغم زور  توان علی اند که می چنين مردم به تجربه دريافته حق است و ھم از اوضاع کنونی، حقيقی، واقعی و به

ھم بدون رھبری کمونيستی و انقالبی، با   و آن يافته ير سازمانھای خشن و ھار، با تحرکات ھر چند غ نظامۀ سازمانيافت

ناحق و خالف ه انصارشان، بو داران و ديگر اعوان  الفت برخاست و جنگيد، و دّومی، يعنی سرمايهخم مردان به دولت

عوض و با تمام نادرست است، و در ه ھا و دمکراسی، دروغين و ب شان مبنی بر نابودی مستبدين و تأمين آزادی ھای گفته

 و –بر مبنای چنين سياستی بوده . اند، تا مبادا روزی مسير جنگ و نزاع انتخابی آنان دچار اخالل گردد توان در تالش

، سوريه و غيره را بر اچون افغانستان، عراق، مصر، ليبي ی ھمھای جوامع ھای جنگ، و آشوب شعله که -باشد  می

  .نمايند کشان تحميل می  به جامعه و به کارگران و زحمتھای بس سنگينی، اند و ھزينه افروخته
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دھد و طبعاً با افکار مردمی  ھای کنونی را تشکيل می گان جنگ ھا نيت واقعی و بخشی از اھداف گردانند در حقيقت اين

 به رھائی و ھای کنونی در خدمت اند، جنگ کيد ورزيدهأکه بارھا و بارھا ت کمترين قرابتی نداشته، و بر ھمين اساس است

 ۀاند که مايل به از دست دادن خانه و کاشان کيد ورزيدهأھای ديکتاتوری نيست؛ بارھا و بارھا ت نجات جامعه از شر نظام

با اين اوصاف و با وجود چنين . خوداندۀ روزھای گذشتۀ اند که در غبط کيد ورزيدهأخود نيستند، و بارھا و بارھا ت

چنين در  ھا، در خدمت به زندگی بھتر آنان و ھم ھا و آشوب فعت و عاقبت چنين نزاعحقی، من ھای بديھی و به خواسته

توان  را می  که ماحصل آن-  و دارد - ھا عواقب بس وخيمی داشته  اين جنگ. گی و شکوفائی جامعه نيست جھت سازند

اند و در  ن از شر طالبان رھا يافتهدر حقيقت نه مردم افغانستا. عينه مشاھده نمود  افغانستان، عراق و غيره به در جوامع

عراِق بعد از ۀ کنند؛ نه اختناق، سرکوب، فقر و نداری از جامع رژيم مردمی و دمکرات گذران زندگی میۀ زير ساي

دست » معمر قذافی«تر بعد از سرنگونی   به زندگی بھتر و معقولارخت بر بسته است؛ نه مردم ليبي» صدام حسين«

ھای محروم  چنين نه توده چشد؛ و ھم را می» حسنی مبارک«دمکراسی و آزادی بعد از ۀ مصر مزۀ اند، و نه جامع يافته

ن اھا رھائی يابند؛ به اين دليل روشن که مدافع عدالتی حقوقی و بی سوريه در روزھای آتی قادر خواھند بود از چنگال بی

  .باشند شان می ۀ ھای مسلح و وابست تهالمللی و ديگر دار و دس داران بين ھا، سرمايه حقيقی اين نوع جنگ

. ور شدن آن ندارند ، جنگ مردمی نيست و مردم کمترين نفعی در بر پائی و در شعلهئیھا که چنين جنگ پُر واضح است

است، اّما پرداز  ھا، اگر چه ُکشنده، تخريب کننده و ھزينه مردمی با دولتۀ به بيانی ديگر جنِگ سازمانيافته و ھدايت شد

تاريخ مبارزات پُرثمر . ست مداران بزرگ جھانی ھای ديکتاتوری و قدرت رھائی از شر نظامۀ و در عوض، تضمين کنند

ھا تقسيم ثروت جامعه مابين توليد   آن داران و استثمارگران حاکم، و به تبع  سرمايه ی عليهئ  توده–و انقالبات کارگری 

داده شده از  ھای انقالبی سازمان که، جنگ گر اين واقعيات است خود نمايانۀ نوبه بکنندگان و سازندگان اصلی جامعه، 

ھای سوريه متفاوت  ھای ضد انقالبی و از نوع جنگ ھا و نيروھای انقالبی، از زمين تا آسمان، با جنگ جانب کمونيست

تاکنونی بسيار و بسيار متفاوت، و  ۀراه افتاده ھای ب ھای انقالبيون با جنگ چرا که نگاه، متد و نوع جنگ. باشد می

ھای  ھای کور و جنگ ھای انقالبی، نه تنھا جنگ در حقيقت جنگ. چنين مضموناً و ماھيتاً در مقابل ھم قرار دارند ھم

انقالب و ۀ  شرکت فعال داشته و از صحنئیھا خودی نيست بلکه توده در چنين جنگۀ ھای ميليونی از جامع رماندن توده

  . خواھد شدر ندوه مبارزه ب

چنين به  مداران بزرگ جھانی و ھم ھای منطقه از قدرت به رد و بدل شدن، و به خريدھای ھنگفت سالح توسط دولت

ندازيم، تا بھتر به عمق، و به ون بازسازی بعد از جنگ نگاھی بيھای بزرگ امپرياليستی پيرام قراردادھای کالن شرکت

ھای قبل از اشغال و  که آيا کويت توانسته است به سرمايه و به اندوخته ين استال اؤس.  پی ببريمئیھا ماھيت چنين جنگ

دفاع افغانستان کاھش يافته است و آيا عراق به کشور امنی تبديل گرديده  مردم بیۀ جنگ باز گردد؟ آيا نداری و دغدغ

 بر افراشته شده است و ار ليبيچشند؟ آيا پرچم دمکراسی و آزادی در سرتاس است و مردم آن ، طعم زندگی نسبی را می

کشان نيست؟ آيا در سوريه کمترين تضمينی  مصر، خبری از ديکتاتوری و به بند کشيدن کارگران و زحمتۀ آيا در جامع

  ...از آسايش زندگی مردم وجود دارد؟ و 

ۀ خيز منطق ی جنگ اقتصادی کشورھا–چنانی پيرامون فھم اوضاع سياسی  نيازی به حدس و گمان، و نيازی به تعمق آن

 ھرگونه  ھا، مانع تاکنونی از جانب امپرياليستۀ راه افتاده ھای ب  و نتايج مخرب جنگ در حقيقت ثمره. خاورميانه نيست

دفاع، تخريب خانه و مدارس کودکان و آواره  گرانی و ُکشتار ھزاران انسان بی. ھای نادرست است استنتاجات و ارزيابی

شان  ۀ ھا و نيروھای وابست ھا، دولت گذارد که اين، جنگ امپرياليست ، بر اين واقعيات صحه میفقيرۀ نمودن ميليونی تود

ھا، اصالً و ابداً ھم قابل  انگيزی و اثرات مخرب اين نوع جنگ غم. اند باشد و فقط و فقط آنان، در تداوم آن ذينفع می

ھای متفاوت سنگينی  ھم در عرصه عدی  و آنھای ب ھای نسل ای بر شانه توصيف نيست و بدون کمترين شک و شبھه
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جان  که، مقصود گردانندگان آن، به ھای امپرياليستی از چنين خاصيتی برخورداراند و مسلم است اساساً جنگ. خواھد کرد

ھای  تر زير ساخت باشد؛ نفع و سودشان در ايجاد بلبشو و در تخريب ھر چه بيش  متفاوت می ھم انداختن مردم جوامع

  . اصلی به حساب آمده و خواھد آمدۀ عنوان بازند ميان، نفعی ندارد و به  سودده است و توده در اين جوامع

ھای  ھم به سمت جنگ ر آن و آنييگير و پُر تالف، در تغ ھای جان با اين اوصاف يگانه نجات مردم از چنين باتالق

توان آرامش مردمی را تضمين نمود و  ست که می ئیاھ کمونيستی از چنين جنگۀ يافت تنھا با چرخش سازمان. ست انقالبی

داری  سرمايهۀ به کالمی، طبق. ھا نجات داد  و امپرياليستالمانساز ظ جامعه را از شر ديکتاتورھا و از مصائب دست

ود داند که در خالف روابط و مناسبات موج ای ندارد و می ، ترس و واھمهئیھا ور شدن چنين جنگ اصالً و ابداً از شعله

داند که دود آن به چشم مردم  ست و می داری ھای سرمايه تر نظام داند که در خدمت به برداومی ھر چه بيش نيست؛ می

ھای جنگ انقالبی بر افروخته شود؛ جنگی که  زمانی ھراس سراپای وجودش را فرا خواھد گرفت که شعله. خواھد رفت

اندازی آن کالفه و فرسوده  کشان از راه نه تنھا کارگران و زحمتدھی شده است؛ جنگی که  ھا سازمان از جانب کمونيست

ھای فعال و مستقيم آنان مضمون واقعی  گری شوند بلکه در صف مقدم آن قرار خواھند گرفت؛ جنگی که با دخالت نمی

رايط کنونی ست که ما در ش اين آن جنگی. خود را باز يافته و جامعه را به مسير سازندگی و شکوفائی سوق خواھد داد

ست   آنانند، و اين آن جنگی کشان مدافع ن کارگران و زحمتاھا و مدافعي ست که کمونيست شاھد آن نيستيم، و اين آن جنگی

، با دل و جان به ميدان خواھند آمد و پيشاپيش و با ديگر »بشار اسد«چون   ھمئیکه کارگران در پس زدن ديکتاتورھا

داران بر خواھند خاست؛ و اين آن   ضد انقالبيون و حاميان ريز و درشت سرمايهکشان و محرومان، به جنگ با زحمت

را از جامعه  شان طلبان و باندھای ارتجاع و مسلح ست که توده برنده از آن بيرون بدر خواھد آمد و دست منفعت جنگی

  .کوتاه خواھد نمود
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