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  مارينال کورجيا، موريزيو موسولينو، سرجيو کارارو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ اگست ٣١

  مصاحبه با عمار بکتاش، دبير اّول حزب کمونيست سوريه
24 août 2013 

ت عمومی در رم با دبير اّول حزب کمونيست سوريه، عمار بکتاش و مصاحبۀ عمومی برای آگاھی از داليل و مالقا

رويدادھای جاری و نتايج جنگ داخلی در سوريه و يا به عبارت ديگر تالش برای بی ثبات سازی کشوری که در 

  .خاورميانه زير نظارت و در اختيار امپرياليستھا نيست

 

   به چه ھدفی انجام گرفته است؟حمله به سوريه

. مريکای شمالی سد باز دارنده ای استاويژه پش از اشغال عراق، برای کشورگشائی ھای  هانه، بسوريه در خاورمي

ولی در واقع  بازيگر اصلی اين طرح در اسرائيل است، رئيس جمھور اسرائيل شيمون پرز اين ھدف را از سال 

سوريه . ناميده اند» سرزمين موعود بزرگ«ای سوريه اين طرح را کموينست ھ.  پی گيری می کند١٩٨٠

دستورات اياالت متحده و اسرائيل را در خاور ميانه نپذيرفت، و از مقاومت عراق پشتيبانی کرد، از مقاومت لبنان و 

  .حقوق بين المللی مردم فلسطين نيز پشتيبانی به عمل آورد

  

  ه آغاز شد؟شورش، بحران و جنگ داخلی در سوريه چگون
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اين سياست سه تأثير .  مطرح می باشد، ايجاد کردند٢٠٠٥در تحليل کمونيست ھا، شرايطی که ليبرال ھا به سال 

افزايش نابرابری اجتماعی، حذف و تبعيض اجتماعی بيش از پيش گسترش يابنده در حومۀ : منفی در بر داشت 

برای نيروھای ارتجاعی، مانند اخوان المسلمين اين روند وضعيت مساعدی . دمشق، کاھش شرايط زيستی مردم

وقتی ما در پارلمان . فراھم ساخت که از سوی لومپن پرولتاريا، و به ويژه روستا نشينان مورد پشتيبانی قرار گرفت

 کرديم، ما را متھم کردند که از ديدگاه ايدئولوژيک موضع گيری کرده ايم و ما را احمق ءاين وضعيت را افشا

  .دانستند

ولی در مورد مصر و . در سوريه می خواھند ھمان کاری را تکرار کنند که در مصر و تونس به وقوع پيوست

در مورد سوريه، وضعيت متفاوتی در کار . تونس ما با دو کشوری سروکار داريم که در جبھۀ امپرياليست ھا است

 تظاھرات ولی در شھرھا فوراً . وع کردندبا راه اندازی تظاھرات مردمی در مناطق روستائی درعا و ادلب شر. بود

ليس تيراندازی نمی کرد بلکه از بين ودر آغاز تظاھرات، پ. بزرگ مردمی به پشتيبانی از بشار اسد به راه افتاد

ليس و وتظاھر کنندگان افرادی دست به اعمال خشونت آميز می زدند، به اين ترتيب بود که طی ھفت ماه اّول پ

وقتی روش تظاھرات ديگر کارائی خود را از دست . کنندگان قربانيان بيشتری را متحمل شدارتش نسبت به تظاھر 

داد، به اعمال تروريستی روی آوردند و قتل ھای ھدف گيری شده از بين شخصيت ھای دولتی، مقامات عالی رتبه و 

  .روزنامه نگاران و به ھمين گونه تخريب زير بناھای مدنی را آغاز کردند

تخاد تدابير اصالحاتی مانند پلوراليسم و آزادی مطبوعات به اين وضعيت پاسخ گفت، يعنی اصطالحاتی که دولت با ا

ما کمونيست ھا، به اين معادله پی . ولی نيروھای ارتجاعی اين اصطالحات را نفی کردند. ما از آن پشتيبانی کرديم

روريسم بايد با حاکميت قانون، و بر قراری نظم ولی ت. رو شوده گفتار و عمل بايد به گفتار و عمل روب: برديم 

  .روياروئی کند

سوء قصد ھدف گيری شده به جان افراد و خرابکاريھا عالمتی . شورش مسلحانۀ واقعی. بعد به مرحلۀ سوم رسيديم

سپس حمالت روی حلب متمرکز شد که به دليل وضعيت جغرافيائی عبور و مرور . بود برای آغاز حمله عليه دمشق

الزم به يادآوری است که . دولت با تحميل حاکميت قانون واکنش نشان داد. تدارکات را از خارج تسھيل می ساختو 

در ضد . مداخلۀ نظامی و بمباران ھوائی در منطقه ای صورت گرفت که ساکنان آن به شکل گسترده گريخته بودند

دادند، حتی در مناطقی که سربازی وجود حملۀ ارتش سوريه، شورشيان به شيوۀ بربرمنشانه ای واکنش نشان 

  .و بعد حلب را محاصره کردند. نداشت

  

  چرا سوريه مقاومت می کند، و مفھوم آن چيست؟

به دليل انسجام درونی آن، .  عکس، نهه بايد تسليم می شد، ولی سوريه بادر اين ده سال گذشته عراق اشغال شد و ليبي

 المللی با ثبات تر يا به اين علت که مداخلۀ نظامی قدرت ھای امپرياليستی نيروھای نظامی قدرتمندتر، مناسبات بين

  رت نگرفته است؟وم صھنوز به شکل مستقي

کمونيست ھا از سال . ، ھميشه مناسبات بين المللی نيرومندی وجود داشته استادر سوريه، خالف عراق و ليبي

 تنھا روی ارتش حساب کند، نمی توانست مقاومت سوريه اگر می خواست.  بی وقفه با دولت کار کرده اند١٩٦٦

عالوه بر . که پشتيبانی مردمی داشت و می توانست روی آنھا نيز حساب کند سوريه قادر به مقاومت بود چون. کند

و اگر سوريه پا بر جا باقی بماند، تاج ھا فرو . اين سوريه از پيوندھايش با ايران، چين و روسيه بھره مند بود
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يک کارشناس روسی . مبارزۀ ما بين المللی است. تاد زيرا روشن می شود که راه ھای ديگری وجود داردخواھند اف

  .»نقش سوريه شبيه نقش اسپانيا عليه فاشيسم است«: به من گفت 

  

  حوادث مصر چه تأثيری روی وضعيت فعلی سوريه می تواند داشته باشد؟

وجه مشترک اين . شرف وقوع است رابطۀ ديالکتيک وجود داردبين آنچه در مصر روی داده و آنچه در سوريه در 

رابطۀ ديالکتيک نا رضايتی مردم است، ولی مقاومت سوريه سقوط رژيم اخوان المسلمين در مصر را تسريع 

نھا آزيرا سقوط اخوان المسلمين نشان می دھد که مردم از . ساخت و اين واقعه خيلی به سوريه کمک خواھد کرد

  .ردندپشتيبانی نک

  

در سوريه، ما تھاجم اسالمگرائی سياسی «: اخيرا طی مصاحبه ای رئيس جمھور سوريه بشار اسد اظھار داشت 

  در اين مورد چه فکر می کنيد؟. »را شکست داديم

. اسالم تنوعات متعددی را در بطن خود دارد. ما کمونيست ھای سوريه، از اصطالح اسالم سياسی استفاده نمی کنيم

من .  ارتجاع مدافع امپرياليسم مانند اخوان المسلمين و جبھۀ طرفداران پيشرفت مانند حزب هللا و حتی ايرانجبھۀ

 ً از تاريخ .  ستايشگر الگوی ايرانی نيستم، ولی ايرانی ھا در مبارزۀ ضد امپرياليستی ھم پيمانان ما ھستندشخصا

برای اتحاد : شعار ما اين است . يستی آن داوری کرديمپنجمين کنگرۀ ما، ما ايران را بر اساس وضعيت ضد امپريال

  .بين المللی جبھۀ ضد امپرياليسم

  

. در ايتاليا، بخش مھمی از مردم فکر می کنند که شورشيان عليه يک رژيم فاشيست می جنگند، يعنی رژيم اسد

  برای آنھا چه پاسخی داريد؟

اعی است که برای منافع سرمايه داری انحصاری از اگر  ازتعريف فاشيسم شروع کنيم، به مفھوم جريانی ارتج

خالف تمام تصورات اين .  در سوريه سرمايه داری انحصاری حاکم نيست-روش ھای خشونتبار استفاده می کند 

ھمان گونه که از تاريخ آموخته ايم، می دانيم که . شورشيان ھستند که سرمايه داری بزرگ را نمايندگی می کنند

از اين نمونه ھا بسيار . به کنترا در نيکاراگوئه، فرانکيستھا در اسپانيا فکر کنيم. نقالبی نيستندشورش ھا ھميشه ا

ولی ايا مخالفان اسد ھمه ارتجاعی ھستند؟ يا، ھمانگونه که منازعات داخلی بين ارتش آزاد سوريه و مبارزان . ھستند

ا و جھاد طلبان، آيا می توان عنصر پيشگام و جھاد طلب نشان می دھد، يا منازعات اين روزھای اخير بين کردھ

  گو کرد؟ و مترقی بين آنھا يافت که بتوان با آنھا گفت

. بين مخالفان، برخی از آنھا چندين سال در زندان ھای سوريه زندانی بودند و ما برای آزاد سازی آنھا مبارزه کرديم

مشق زندگی می کنند و در  برخی از اين مخالفان د.با اين وجود اين نوع مخالفان اسد مخالف دخالت خارجی ھستند

 کميتۀ ھمکاری دموکراتيک استفاده از  از) ١(حتی  حيصم منا . گوی ملی با يکديگر کار می کنيم و ما در گفت

افراد ديگری مانند ميشل . خشونت از سوی اپوزيسيون مسلح و به ھمين گونه مداخلۀ خارجی را محکوم کرده است

تعلق دارند، ولی به اين آرمانھا خيانت کردند ولی در ھر صورت نمی توانند سرشت ارتجاعی به چپ ) ٢(کيلو

  .شورش را متحول سازند
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شما چگونه تشديد اختالفات بين عربستان سعودی و قطر و بازتاب آن را در انشعابات  بين شورشيان مسلح 

  توضيح می دھيد؟

با کردھا موضوع  د زد و خورموضوع. دی صعود می کندوان سعنفوذ قطر کاھش می يابد در حالی که نفوذ عربست

، ولی بين گروه ھای ةراتيک کرد و مبارزان جھاد طلب النصرکزد و خورد بين کردھای اتحاديۀ دمو. ديگری است

  .مختلف کرد نيز زد و خوردھائی روی داد

  

  د چه روی خواھد داد؟برای فلسطينی ھائی که در اردوگاه ھای پناھندگان در سوريه زندگی می کنن

اگرسوريه سقوط کند، خداحافظ «: والن سازمان آزاديبخش فلسطين مالقاتی داشتم، او گفت ؤ من با يکی از مساخيراً 

. تاب واکنش نشان داد، اشتباھات زيادی مرتکب شد و به مشکالتی چند دامن زدش  موارد باحماس برخی. »فلسطين

به منشأ خود بازگشت و از اين پس زير چتر  دن تعلق دار جھان اخوان المسلميمی توانيم بگوئيم که سازمانی که به

حاال پس از رويدادھای مصر در . ولی در عين حال برای آنھا خطرناک است. کمک ھای قطر قرار گرفته است

.  نبودندغزه چه روی خواھد داد؟ اکثريت مبارزانی که وارد اردوگاه پناھندگان فلسطينی در سوريه شدند فلسطينی

 درصد ساکنان ٧٠در يارموک .  مخالف مداخلۀ خارجی در امور داخلی سوريه ھستنداکثريت فلسطينی ھا کامالً 

در . نيست» گتو«محل از اھالی بومی سوريه ھستند، زيرا اردوگاه ھای پناھندگان در سوريه مثل کشورھای ديگر 

کميتۀ اجرائی سازمان آزاديبخش فلسطين .  کرده انديارموک مبارزان حضور دارند ولی مردم سوريه آنجا را ترک

 ةيارموک در محاصرۀ النصر. دو بار به سوريه آمد تا در مورد حفاظت از اردوگاه ھای پناھندگان کسب اطالع کند

  .با کمک حماس که سعی کرد ارتش را تحريک کند، ولی ارتش دستور دريافت کرده بود که واکنشی نشان ندھد

  

 خيلی کم گفته می شود، ولی نقش اردن در بحران و جنگ داخلی سوريه کدام است؟در مورد اردن 

رژيم سلطنتی اردن ھميشه با امپرياليست ھا ھمکاری کرده است و فعاليت ھای اخوان المسلمين در آنجا از شدت 

ً . خاصی برخوردار است ردن نقطۀ  خاک ااردن حضور نظامی اياالت متحده در خاک خودش را پذيرفته و  مشخصا

  .عزيمت چھارمين حمله عليه دمشق بود

   

 اسرائيل چه نقشی در سوريه به عھده دارد؟ 

اسرائيل از شورشيان مسلح پشتيبانی می کند، ولی وقتی از دستيابی به اھدافش عاجز می ماند، ھواپيماھای  

 در بندر الذقيه نيز به وقوع اين روند در دمشق روی داد ولی ھمين چند روز پيش. اسرائيلی وارد کارزار می شود

  .پيوست

  

  چگونه از اين وضعيت تراژيک بايد بيرون آمد؟

يم، در صورتی که در تھديد نيروھای ه باشبه ھيچ وجه نمی توانيم انتظار پيشرفت يا برقراری دموکراسی داشت

 که پيش از اين نيز ھمانگونه. است مشعار ما دفاع از حاکميت ملی و شرايط زيستی مرد. خارجی به سر می بريم

 توقف کمک ھای کشورھای ارتجاعی و ءله برای توقف کشتار مردم سوريه ابتداأساعالم کردم، مھمترين م

وقتی اين کمک ھا متوقف شد، می توانيم تمام اين عمليات نظامی را . کشورھای امپرياليستی به شورشيان مسلح است

يم روند دموکراسی سازی را با انتخابات پارلمانی آغاز کنيم و و می توان. متوقف کنيم، حتی از سوی دولت سوريه
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آيندۀ . سپس اصالحات سياسی، يعنی راه کارھائی که در شرايط مبارزۀ مسلحانه امکان فراھم ساختن آن وجود ندارد

  . تعيين خواھد شد٢٠١٤سياسی سوريه توسط انتخابات و به ويژه انتخابات رياست جمھوری 
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