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 1فصل 

 افتتاح سخن

 
 روش بحث ۀممقد

داند ما در  ای که می پس انقالبیِ راستین، انقالبی

کنیم و نتایج عمیی از  ای انقالبی زندگی می دوره

ت واقعیت گیرد، همواره باید تمامی ناخت میاین ش

اقتصادی را از این دیدگاه مشاهده کند و ـ  اجتماعی

چه  ــدر جهت منافع انقالب باید همۀ رویدادها 

 ــچه معمولی و چه ناگوار  بزرگ، چه کوچک،

را مطابق اهمیتش برای انقالب و صرفاً مطابق آن 

 بسنجد.

 لنین ۀتأمیی در وحدت اندیش ،گئورگ لوکاچ

فراتر  نیاز است که از جهان پدیدار ،برای شناخت روندهای حاکم بر جهان

کند و بنابراین، ممکن  پدیدارها را نمایان می« فقط»جهانی که  ــ رویم

 تاو به سمت شناخت ذات حرکت کنیم  ــام واقعیت را بنمایاند نیست تم

به این ترتیب، امر انضمامی را، واقعیت را، فراچنگ آوریم. واقعیت دقیقه یا 

در واقعیت  این بدین معناست کهلحظه نیست، بیکه روند و رابطه است. 

تا  نمایاند ها و ابعاد خود را بر ما نمی هرگز تمامی سویه دقیقه یا لحظه

واقعیت سخن به میان  تمامیتِبتوانیم صرفاً با اشاره به آن وهیه از شناخت 

روند ایم، حقیقتِ یک واقعیت خود را در  که از هگل آموخته آوریم. چنان
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توان با دست گذاشتن بر روی یکی  کند. نمی آن واقعیت بازیابی می تاریخی

شد؛ زیرا  مدعی شناخت کییت آن روند یموضوع های تاریخِ از وهیه

را از گذشته جا که فعییتِ لحظۀ کنونیِ خود ا آنواقعیتِ هر لحظۀ تاریخی، ت

تواند  ای است برای فعییت آینده، نمی جا که بالقوگیگیرد و نیز تا آن می

تفسیرهای  1صرفاً و کامالً و دقیقاً در همان وهیۀ تاریخی خود را بنمایاند.

زیرا این  ،مسئیهبر این تأییدی است  مشخص خود ای همتعدد از وهی

گر واقعیت را از حیث  تفسیرهای متعدد حاکی از آن است که هر مشاهده

حتی پیش از آن، این واقعیت را  ،و کند ش با گذشته و آینده تفسیر مینسبت

 یمشخص ۀگونه نبود، تفسیرهای متعدد از وهی بیند. اگر این با آن عینک می

آن واقعیت، در تکینگی خود،  خودشد؛ زیرا  وضوع میاز یک واقعیت بالم

 ،و واقعیت باشد و تفسیرهایی متعدد یکتواند چیزی بیش از صرفاً  نمی

 بعضاً، متنافی بپذیرد.

 داشته باشیم که واقعیت نه پدیدارنظر  همچنین باید این نکته را مد

ن صِرف است و نه ذات، بیکه رابطۀ دیالکتیکی بین پدیدار و ذات است، نشا

ان است. پس اگر واقعیت ش نهایت رابطهن پدیدار و ذات و دردادن توأما

تواند باشد. چه، ذات به  رف هم نیست و نمیپدیدار صرف نیست، ذات ص

میانجی پدیدار بر ما عرضه کند. با این توضیح،  هر روی باید خود را به

                                                           

گذشته نمرده است، آن حتی ”توانست به عبارت معروف ویییام فاکنر که  مارکس می». 1

. “نشده نیست، آن حتی در آینده نیست و آینده نیز زاده”اضافه کند که  “در گذشته نیست

اما تا به بالقوگی شکیی است که از طریق آن آینده درون وضعیت حاضر حضور دارد، 

تصوری گشوده  وده، زیرا به هر روی محتوای قابلامروز شکیی بدون محتوایی خاص ب

 قرن جدید برایدیالکتیک ، «چرا دیالکتیک؟ چرا اکنون؟» )برتل اولمن،« بوده است
 .(52ــ  51 صص ،1396، فؤاد حبیبی )ویراستار(، اختران، مقاالت( )مجموعه
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واقعیت را شناخت. اگر تکیه  بازگشت به ذات اموربا شعار  فقطتوان  نمی

 وپس آن تاریخی بدون در نظر داشتن پیشوهیۀ خاصی از واقعیت کردن بر 

نیز در  ها ذات پدیده مقولۀ رپس اتکای صرف ب ،برد ه شناخت امور راه نمیب

ست از گفتیم، واقعیت عبارت اکه طور  همان زیرا ،شناخت امور ناکام است

 تنیدگی ذات و پدیدار. درهم

اشتن بر روی وهیۀ با این تعاریف، شناخت واقعیت یعنی دست گذ

مشخصی از تاریخ که میانجی نمایان شدن ذات و کییت آن تاریخ باشد. به 

توانیم مدعی شویم که شناخت ما از واقعیت هم در تشخیص  این طریق می

کییت روند تاریخی کامیاب بوده است و هم در تشخیص فالن رویداد 

کامالً  که میانجی آشکار شدن ذات و کییت آن روند شده است. یخاص

تواند امری صرفاً  واضح است که تشخیص فالن وهیۀ خاص از واقعیت نمی

ات مستقیماً به منافع و مقاصد و نی مربوط به حوزۀ شناخت باشد، زیرا

 گر بستگی دارد. مشاهده

نیاز به در نظر : »تأمیی در وحدت اندیشۀ لنینبه بیان لوکاچ در کتاب 

مثابۀ یک  عیتِ انضمامی بههای موجود در هر وض گرفتن همۀ گرایش

وجه بدین معنا نیست که  هیچ گیری و تحییل، به هنگام تصمیمتمامیت، 

های مذکور اعتباری مساوی دارند. برعکس، هر وضعیتی  همۀ گرایش

زمان به سایر مسائل  معضیی کانونی دارد که آن معضل هم پاسخِ هم

اجتماعی در آینده های  برخاسته از آن و هم کیید توسعۀ بیشتر همۀ گرایش

ای از  یعنی شناخت واقعیت مستیزم تشخیص وهیه 2«کند. را مشخص می

در هر لحظۀ خاص حیقۀ بخصوصی در زنجیر را بیابید که باید بتوانید »گوید:  لنین می. 2

تمام آن را با  ،برای نگه داشتن کل زنجیر و ایجاد آمادگی کامل برای انتقال به حیقۀ بعدی

ها، شکل آنها، شیوۀ اتصال آنها به یکدیگر و  قدرت در چنگ خود بگیرید؛ نظم حیقه

Line
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ترین تضادهای وضعیت موجود خود  ترین و بنیادی واقعیت است که عمیق

ای از واقعیت که در باالترین  تشخیص وهیه ،را در آن لحظه بازنمایی کند

ز در باالترین و با شودهای گذشته قیمداد  فعییتِ بالقوگی ،سطح ممکن

های آینده را در خود نهفته داشته  صورت بالقوه، گرایش سطح ممکن، به

 باشد.

تحییل مشخص »در کنار « حیقۀ اصیی و معضل کانونی»در نظر گرفتن 

گیری نادرست دور و  ها را از موضعها آن برای کمونیست« شرایط مشخص از

د. تحییل مشخص از کن به واقعیت انضمامی و پراکسیس انقالبی رهنمون می

نمای نگرش دیالکتیک مارکسیستی به سیاست است  شرایط مشخص سرشت

گوید که اتخاذ تاکتیک کمونیستی در جنگ جهانی دوم با جنگ  و مثالً می

سبب پدید آمدن فاشیسم. اگر در جنگ  هم به جهانی اول متفاوت است، آن

یک از  هیچ جهانی اول، تبدیل کردن جنگ به جنگ داخیی و تن ندادن به

های جنگ تاکتیک کمونیستی بود، در جنگ جهانی دوم دیگر صحبت  طرف

و  رشد از یک سو روبههم با وجود فاشیسم  از این تاکتیک مضحک بود، آن

از سوی دیگر. بنابراین، اتخاذ تاکتیک کمونیستی  واقعاً موجود سوسیالیسم

 ،آید ون میدر دورۀ کنونی نیز از دل تحییل مشخص از شرایط مشخص بیر

فقط با توجه به آرای گذشتگان، بیکه با در نظر گرفتن شرایط جدید و  نه

 دانش و تجربیات گذشتگان. رالبته با اتکا ب

کوشیم در این نوشته به تحیییی از وقایع چند سال  بر همین اساس، می

تبع آن در منطقه( بپردازیم تا در این راستا به اتخاذ  اخیر در سوریه )و به

                                                                                                                      

دازۀ زنجیر معمولی ساختۀ دست تفاوتشان با همدیگر در زنجیر تاریخی رخدادها به ان

، لنین ی هتأمیی در وحدت اندیش)گئورگ لوکاچ، « آهنگر ساده و عاری از معنا نیست

 .(67ص آوری و عییرضا امیرقاسمی، نشر اینترنتی،  ترجمۀ حسن شمس

Line
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تر برسیم. با این  تر و هرچه دقیق گیری کمونیستیِ هرچه جدی موضع

که گفتیم، تشخیص  نماید. چنان وصف، توضیح نکتۀ دیگری نیز ضروری می

قشۀ مسیر از کنندۀ واقعیت و مانور دادن بر روی آن و برگرفتن ن وهیۀ تعیین

مستقیماً به منافع و  صرفاً امری شناختی نیست و مجرای تحییل آن وهیه

دیگر، خودِ موضع و به عبارت  ؛گر بستگی دارد ات مشاهدهقاصد و نیم

که فالن شخص یا یتی تام در اتخاذ موضع دارد. اینمدخی گرقرارگاه تحییی

شود که  کامالً به این مسئیه مربوط می بیند ن جریان ماجرا را چگونه میفال

این به  .خواهد ماجرا را ببیند تواند و می چگونه میآن شخص یا آن جریان 

چند  و ممکن است چندین ای آن معنا نیست که در وهیۀ معین تاریخی

د. ما ی مختیف و بعضاً متضاد، درست باشها نظرگاه، با منافع و آرمان

 موضعی درست است. نقدْآنیم که در این میان، موضعِ  قاطعانه بر

نقد در این زمینه به این معناست که باید در قرارگاهی پارادوکسی 

باشیم و هم بیرون آن. اوالً،  یتاده باشیم. هم درون موقعیت و وضعیتایس

ایم. ثالثاً، بفهمیم کدام  جا ایستادهایم. ثانیاً، بدانیم چرا آن تادهبدانیم در کجا ایس

شدن چنین جایگاهی را داده است. اگر  شرایط اساساً اجازۀ برساخته

این را هم توضیح دهیم که ایم، باید  دانیم که جانب طبقۀ کارگر را گرفته می

داری ایفا  ای که در شیوۀ تولید سرمایه میانجی جایگاه ساختاری آن طبقه، به

مان از  داری گاه جانبانقالبی دارد. اگر چنین کنیم، آنکند، نقش و شأنی  می

پردازانه  اندیشانه و خیال طبقۀ کارگر و باورمان به ظفرمندی این طبقه خام

دهد  کردی، پیش از هر چیز، این مسئیه را توضیح مینخواهد بود. چنین روی

به یاری رشد  است قادرهای نهفته در هر وضعیت مشخص  که کدام گرایش

 د.شو سو رهنمون می ها ما را بدان د و کدام ضرورتبیای نیروهای مولد
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فعییت انقالب  نگریم. ما وقایع را از منظر فعییت انقالب پرولتری می

 ر حکم واقعیت عمیی در دستور کار قرار گرفته است.یعنی اینکه انقالب د

مان از پرولتاریا ناممکن است. با  داری با دیدن امور از این زاویه، انکار جانب

از منظر نقد وضعیت کنونی و  فقطگری در وقایع سوریه  این وصف، مداخیه

نماید. در این  ای جیوتر موجه می این وضعیت به مرحیه 3رفعتالش برای 

مانند نقد هر وضعیت مشابه دیگری( به معنای  ، نقد این وضعیت )بهمیان

 ست.امکان انکشاف مبارزۀ طبقاتی به سود پرولتاریاتبیین امور از حیث 

گیری دربارۀ  پدیدۀ جنگ سوریه، نقش کشورها در این جنگ و موضع

تیک یتوان با توجه به حیقۀ بخصوصی در زنجیرۀ ژئوپی این وقایع را فقط می

دهندۀ تمامیت است فهمید. آن حیقۀ مفقودشده  ی که برسازنده و نشانجهان

ست. «افول و عروج هژمونی کشورها»ریه های دربارۀ جنگ سو در تحییل

افول و »دهد تا با شناخت از  بررسی این موضوع اخیر این امکان را می

گیری کمونیستی  به موضع« پدیدۀ جنگ سوریه»و « عروج هژمونی کشورها

همچنین نقش کشورها در این جنگ را بتوان  و سوریه نائل شددربارۀ 

گیری درست  رویدادهای آینده و موضع که این خود به تحییل ،تشخیص داد

 نویسد: رساند. لوکاچ در همین زمینه می یاری می

 

صرفاً همین ارتباط با تمامیت است که به آن حیقۀ 

یافت بخشد: آن را باید در ساز این اهمیت را می سرنوشت

چون صرفاً با این دریافت است که خود تمامیت 

 4شود. دریافت می قابل

 
                                                           
3. aufhebung 

 .، همانگئورگ لوکاچ. 4
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 چند نکتۀ کوتاه دربارۀ کانون بحران

شناسی تحییل ما، اینک باید به این  با توجه به توضیحات فوق دربارۀ روش

مسئیه بپردازیم که چرا مسئیۀ سوریه، در کنار مسائل بسیار دیگری که وجود 

کند تا  ای برخوردار است و هر کمونیستی را موظف می ژهدارد، از اهمیت وی

نکتۀ منظور بحث را با سه  گیری کند. بدین این وقایع موضع در قبال

 کنیم: ها دنبال میشناختی دیگر و توضیح آن روش

 وزونبرقرار است. نام یناموزون ر عام و امر خاصْ دیالکتیک. میان ام1

برای چیستی و چگونگی این رابطه  ای ی، زیرا هیچ قاعده و فرمول کیاست

 ؛شناختی نه در سطح وجودشناختی، نه در سطح معرفت ــ در کار نیست

ای برقرار است و دست ما به آن  مسئیه این نیست که چنین قاعده ،یعنی

تواند  ای در واقعیت وجود ندارد و نمی اساساً چنین قاعده بیکه ،رسد نمی

میان امر عام و امر خاص بسته به وجود داشته باشد. بازی دیالکتیکی 

های خود واقعیت گاهی از این سو معنادار است و گاهی از آن  دگردیسی

در آن  فعاالنهسو. برای فهم این رابطه باید به این بازی تن بدهیم و 

هایمان  کردن دست توانیم بدون آلوده مشارکت جوییم. این تصور که می

بیشتر نوعی توهم است تا تصوری  ای بارز در بازی داشته باشیم خیهمدا

هایمان حتی قادر نخواهیم بود از چیدمان  کردن دست نادرست. بدون آلوده

ای بارز داشته باشیم.  که در آن مداخیهبیاوریم، چه رسد به اینزی سر دربا

سرپیچی جان زیبا از دست یازیدن به عمل، خود به دو معنا، »عالوه بر این، 
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م متأثر از حادثی بودن هر کنشی است، و نوعی عمل است: این تصمی

 .5«کند ۀ خشم پرهیزکارانه پنهان میمضافاً این نقص را در جام

برقرار است. هر تحیییی که  یناموزون یان امر عام و امر خاصْ دیالکتیک. م2

در وهیۀ  تر از آنچه هست نشان بدهد پررنگ نقش یکی از این دو امر را

 بدین اندیشی در این زمینه هد شد. جزمی خوااندیش نهایی گرفتار نوعی جزم

ایم و الگویی  معناست که از پویاییِ )حرکت درونیِ( خود واقعیت غافل شده

اندیشی  ایم. اما گریز از این جزم ذهنی را بر واقعیتی عینی تحمیل کرده

ای  از رهگذر مداخیه فقطپذیرد؟ پاسخ این پرسش  چگونه امکان می

زیرا در  ،آورد ت، تفسیری به هدف تغییر، سر برمیجویانه در وضعی مبارزه

گرایانه گویی امری ذهنی را بر  هر شکیی از فهم غیرمداخیه پهنۀ سیاست

 کند. واقعیت عینی تحمیل می

برقرار است. در بحث  یناموزون ام و امر خاصْ دیالکتیک. میان امر ع3

مشخص  ریخاًتادارانه را در مرحیۀ  حاضر، مناسبات و قوانین عام سرمایه

در نظر بگیرید. بحران سوریه و جنگ داخیی و  امر عاماش همان  کنونی

قیمداد کنید. مناسبات عام  امر خاصهای درگیر را هم  نیروها و دولت

تیک هم راه خود را. یهای سیاسی و ژئوپی جدال و رود سرمایه راه خود را می

نیروها را به  رابطۀ ناموزون این دو عرصه است که امکان مداخیۀ دیگر

 آورد. حقیقت وضعیت را باید از دل همین مداخیه بیرون کشید. وجود می

ویژه، در سدۀ بیستم( بر سر  های عمدۀ فیسفۀ مدرن )به یکی از جدال

هر  .این مسئیه بوده که حقیقت مثبت )ایجابی( است یا منفی )سیبی(

درگیر  های پاسخی که خصیت تاریخی برآمدن حقیقت و نسبت آن با سوژه

                                                           

 ،1395 الهیتا، رهادپور،ترجمۀ مراد ف ،)هگل و انقالب فرانسه( جشن ماتم. ربکا کامی، 5

 .177ص 
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که حقیقت آید. این پاسخی نادرست از آب درمی ده بگیرددر وضعیت را نادی

دقیقاً به این دلیل که حقیقت،  ــ مثبت است یا منفی پاسخ سرراستی ندارد

بنا به سرشت خود، هم مثبت است و هم منفی. مسئیه این است که در وهیۀ 

تواند خصیتی  های حقیقت می یک از سویه تاریخی کنونی تأکید بر کدام

پافشاری عامالنه و آگاهانه بر کدام سویۀ  ،یعنی ؛مترقی به خود بگیرد

یاری برساند. با عنایت  واقعیت در کییت خودتواند به انکشاف  حقیقت می

به آنچه گفتیم، خود این پاسخ خصیتی تاریخی دارد و نقطۀ ارشمیدسیِ 

ه این پرسش پاسخ خارج از تاریخی وجود ندارد که بتوانیم بر پایۀ آن ب

 دهیم.

بوده و  ممکنباید ببینیم مداخیه در وضعیت سوریه از چه مجرایی 

دارانه.  هست. سویۀ عام این بحران را در نظر بگیرید: مناسبات عام سرمایه

های مثبت و منفی حقیقت  درآمیختۀ سویه ها از فهم خصیتِ«رو چپ»

داری،  انۀ منطق سرمایهکنند که با نفی لجوج سبب، گمان می عاجزند و، بدین

ترین  رسیم. اما مگر کمونیسم همان اصیی به سوسیالیسم و کمونیسم می

گونه که  داری، همان داری نیست؟ اگر سرمایه امکان نهفته در دل سرمایه

اند، تولید را در سطح  گفته مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگیس در 

ز پافشاری پیگیرانه بر مشخصی اجتماعی کرده است، آیا کمونیسم چیزی ج

نماید. در یک سطح، بدیهی  شدن است؟ این سخن بدیهی می این اجتماعی

هم هست. پس، سویۀ آشکارش را کار نداریم. مسئیه دقیقاً به نحوۀ استفاده 

بندی دقیقی  . نداشتن صورتگردد برمی امر خاصاز این امر در مواجهه با 

در  ،مثالً ؛شود ارتجاعی ختم می از رابطۀ میان این دو به نتایج و مواضعی

ها حاضرند از سوریه «سوسیالیست»وضعیت سوریه، شاهدیم که برخی 

شده دولت اسد طورهر وخل، اما وکیوخ و خاک چیزی نماند جز مشتی سنگ
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عیوم نیست سوسیالیسم مطیوب زند که م برود. طنز ماجرا زمانی بیرون می

سویۀ  .چه چیزی را اشتراکی کندیا  ایشان بناست دقیقاً چه چیزی تولید کند

قضیۀ سوریه وجود دارد. برخی با تأکید بر خصیت  دربارۀدیگری نیز 

ه تا و فرانسه گرفت مریکاادول حاضر در بحران سوریه )از « امپریالیستی»

گذرد درگیری نیروهای  در آنجا میرا آنچه هر ایران و روسیه و ترکیه(

را  ها طرفباید همۀ  ها می نیستند که کموا پندارند و بر آن مرتجع می

گذریم که، اوالً، محکوم کردن همۀ  محکوم کنند. ما از این مسئیه درمی

ها( لزوماً به ایستادن  )در این وضعیت مشخص، نه در همۀ وضعیت ها طرف

بدون  ها طرفدر کنار یک طرف منجر خواهد شد. ثانیاً، محکوم کردن همۀ 

چگونه به  باشد( ممکنشد )حتی اگر ای که ذکر  گرفتار آمدن در نتیجه

برد؟  انکشاف آن راه می امکانانکشاف رادیکال مبارزۀ طبقاتی یا حتی 

ترین  های امپریالیستی دول متخاصم، در بنیادی پافشاری لجوجانه بر مؤلفه

ها  دهد که کدام دسته از این دولت شکل خود، این مسئیه را توضیح نمی

 ند. گویی چون چیزا ای امپریالیستی ازی پروژهس طور گسترده در حال پیاده به

ند که ا به نام امپریالیسم وجود دارد )و اینان از این نکته هم غافل یعام

نی در دقیقۀ خاصی از معی تاریخی خود محصول شرایطامپریالیسم 

 کند دخالت می یکه در وضعیت مشخص داری است(، پس هر دولتی سرمایه

این  کهداری است. خالصه این یستی سرمایهالدر حال پیش بردن منطق امپری

رویکرد، پیش و بیش از هر چیز دیگر، از نحوۀ بروز و ظهور منطق عام در 

 آورد. نمییخی مشخص سر درهای تار وهیه

با امر  ای دائمی خاص از چه قرار است؟ امر خاص تنشاوضاع امر 

انتزاعی امر  که همان منطقی، از یک طرف، نقشی ندارد جز اینیعن ؛عام دارد

گردان است و امر  عام را در وضعیتی انضمامی پیاده کند. امر عام بازی
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ای هم دارد. به  خاص بازیگر. اما از طرف دیگر، امر خاص خودآیینیِ ویژه

سازی منطق عام ایجاد شده  چه معنا؟ به این معنا که امر خاص برای پیاده

مر عام است که به وجود آمده نهفته در خود ا انسدادسبب  است، اما دقیقاً به

بنوردد، از واسطه و مستقیماً واقعیت را در یتواند ب است. چون امر عام نمی

کند. بنابراین، امر خاص  طریق امر خاص نقش خود را در واقعیت ایفا می

زمان مطیع است و سرکش. به این  هم است. امر خاص 6همانـ  درـ  غیرنوعی 

نقشش را در تاریخ مشخص ساخت.  ولی عامتوان با فرم دلیل است که نمی

واقع، هر وهیۀ تاریخی مشخص از منطق مشخص همان وهیه بهره در

توان این تنش را از بین برد. پس، باید در هر  جوید. گفتنی است که نمی می

خود تنش را شناسایی  داریم ای شناخت نقش امر خاص برمیگامی که بر

نابرداری امر خاص از امر عام را  مانبرداری و فر کنیم و هر دو سوی فرمان

ها و نیروهای درگیر  توان دولت تحییل کنیم. گفتیم که در بحث حاضر می

 امر خاص بدانیم. دهندگان نشاندر بحران سوریه را 

بررسی نقش امر عام و امر خاص در بحرانی که در سوریه واقع شده 

را هرچه بیشتر  ها و اهمیت مباحث مربوط به سوریه تواند داللت است می

های  برای ما روشن سازد. ما مدعی هستیم که سوریه کانون بحران

است. دو معن کم واجد تیک در سطح جهانی است. کانون بحران دستیژئوپی

ای در وضعیت است که شدت  اوالً، کانون بحران دقیقاً همان نقطه

که به ای در وضعیت است  کنندگی بسیار باالیی دارد. ثانیاً، نقطه تعیین

وپس از  یعنی، مختصات کییت نیروها پیش ؛شود نیروها منجر می بازآرایی

جایی نیروها  شود. البته این لزوماً به معنای جابه ی دگرگون میکی آن بحران به

                                                           
6. other-in-the-same 
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صورت مشخصی، متفاوت با  معناست که آرایش نیروها به نیست، بیکه بدین

 شود. قبل از بحران، تثبیت می

در  عا کرد که بحران سوریه کانون بحرانتوان اد اما چطور می

کم سه گواه برای  توان دست زعم ما، می داری امروزین است؟ به سرمایه

 اثبات این امر به دست داد:

تا جایی که به کمیت نیروهای درگیر  کمیت و کیفیت نیروهای درگیر: .1

کشور، مستقیم یا  40شود، چیزی بیش از  در بحران سوریه مربوط می

کنند. اگر از ایران و روسیه و ترکیه و  تقیم، در این بحران نقش ایفا میغیرمس

و عربستان و چند کشور مهم در اتحادیۀ اروپا )که نقشی بسیار  مریکاا

یک های ریز و درشت دیگری، هر ، مهرهپررنگ در این ماجرا دارند( بگذریم

سئیه به بری. اما این م اند و خواهان سهم به طریقی، در این میان مدعی

تر ناظر است بر تضاد  شود. مسئیۀ مهم کمیت نیروهای درگیر محدود نمی

داری. اینک، پس از گذشت چند سال  های مختیف سرمایه عینی منافع بیوک

یا  مریکاااست که جدال روسیه با  شدهاز آغاز بحران، بر همگان معیوم 

یدئولوژیک و ... جنگ زرگری نیست. منافع اقتصادی، اایران با عربستان یا

ها به توان بدون در نظر گرفتن آن ه نمیتیک مشخصی در کار است کیژئوپی

که بر هایی  سازی طرح خاورمیانۀ کوچک، جدال تحییل وقایع پرداخت. پیاده

فروش انرژی )نفت و گاز( درگرفته است، سر تولید و توزیع و خریدو

یک عامل دیگر، و هزارو ،اهلل نشینی حزب یا عقب استقالل کردها، پیشروی

که کالف چرا ،طیبد درگیر می های طرفاز  های دقیقی مرزبندی همهو همه

قدر سردرگم شده است که تشخیص منافع فالن نیروی  اوضاع سوریه آن

 برایریزی استراتژی و پیاده کردن آن  درگیر کاری است دشوار. طرح
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روهای درگیر دستیابی به منافع مذکور حتی دشوارتر است. آیا نباید کمیت نی

 ای بر کانونی بودن این بحران قیمداد کرد؟ و کیفیت درگیری نیروها را نشانه

گرچه روش روشن نبودن پاسخ کمونیستی در قبال بحران سوریه:  .2

مارکسیستی عبارت است از تحییل مشخص از شرایط مشخص، این امر 

ها به  عیتتوان الگویی نسبتاً عام برای تحییل وض معنا نیست که نمی بدین

رسید که مسئیۀ سوریه هم مانند  دست داد. در بادی امر چنین به نظر می

های غرب برای تغییر رژیم در خاورمیانه است )یکی از  دیگر تالش

ان در ایر 1388جنبش سبز در سال  ها های این تالش ترین نمونه برجسته

عالم و ا خط سیاسی کمونیستیبارها بارهاورا که ارتجاعی بودن آن  ،است

(. اما گذر زمان نشان داد که قضیه در مورد سوریه است  کردهتبیین 

ها در قبال  تر است. نمود این پیچیدگی را در سردرگمی کمونیست پیچیده

تالش ما نشان دادن این امر  کنیم. کل وریه مشاهده کردیم و میوضعیت س

داشتن موضع کمونیستی درست در قبال وضعیت نبوده است که وجود 

ها  سوریه )صرفاً( ناشی از ضعف نظری و سیاسی و تشکیالتی کمونیست

های  کفایت پتانسیل نبوده و نیست. این مرتبه گویی خود واقعیت به

جایی که معتقدیم عیت به ما نشان نداده است. از آنکمونیسم را در دل وض

داری امروزین است، پس الجرم به  وضعیت سوریه کانون بحران سرمایه

 ایم. نتیجۀ این امر نیز آرایی نیروها، با تعریف مذکور، کشیده شدهسمت باز

ن بودن موضع عیچیزی نیست مگر نامشخص و نامت ابتدا به ساکن

تالش ما در این نوشتار بر این است تا پاسخ  کمونیستی در قبال این بحران.

 کمونیستی روشنی را در قبال این وضعیت برسازیم.

تر هم  های ایرانی حتی بغرنج کمونیست، وضعیت برای بارهدر این 

خصوص وضعیت سوریه  های ایرانی با تمایزی در کمونیستشده است. 
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ند: موضع محیی و موضع جهانی. این تمایز هم جنبۀ تحیییی دارد و ا مواجه

تمایزی است که خود واقعیت آن را بر ما تحمیل  ،یعنی ؛هم جنبۀ واقعی

ر باشیم. خودِ برآمدن این تمایز میان دو شیاوآن ه در قبالکرده است و باید 

. داردآلود در خود  نوعی وضعیت تنش جنبه از موضوعی که با آن درگیریم

ن سوریه، نباید با جریان ما از بحراتحییل ها در ایران، بر پایۀ  کمونیست

باشند. اما  ،به هر قیمتی، خواهان سقوط دولت اسد و شوندگام اصیی هم

اعتالی  لت بورژوایی در ایران کامالً برعکس است:خود دو دربارۀوضعیت 

. تنش میان موضع محیی و جهانی بخشی از مبارزۀ طبقاتی و آگاهی طبقاتی

به  همان واقعیت زمختی است که باید با خود آن واقعیت به ستیز برخیزیم.

 استوار انقالبی روحیۀ پایۀ بر تنها توان نمی را انقالبی تاکتیک»تعبیر لنین، 

 چگونگی عینی کامالً و شیارانهوه محاسبۀ پایۀ بر باید تاکتیک این. ساخت

 کییۀ و جوار هم کشورهای نیز و) مربوطه کشور طبقاتی نیروهای تمام

 استوار انقالبی های جنبش تجربۀ ارزیابی پایۀ بر ایضاً و( جهان کشورهای

 مطیوب جریان اصیی گزینۀنکته این است که  7)تأکید از ماست(. «باشد

اتحادیۀ ـ  مریکاانشاندۀ  به سود نیروهای دست ،سرمایه، سقوط دولت اسد

جای ماندن دولت اسد  برای ما روشن است که بر ،ناتوست. هرچندـ  اروپا

تر به سوسیالیسم  اصالً به معنای استقرار سوسیالیسم یا حتی گذاری ساده

: جهانی نیست. کمونیسم یعنی پافشاری بر تضادهای نهفته در هر دو موضع

متفاوت، و  گیری امروز در قبال این دو وضعیتْ . هرچند موضعو محیی

رسد، پیگیری سیاسی در این زمینه احتماالً باید تا  حتی متضاد، به نظر می

 را پاسخ این زمانی ادامه یابد که بتوان پاسخی یگانه به این دو موضع داد.

                                                           

، ترجمۀ محمد پورهرمزان، در کمونیسم« گرایی چپ»اری کودکی بیموالدیمیر لنین، . 7

 .65ص  ،1387 ،ۀ ایران )نشر اینترنتی(انتشارات حزب تود
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های این دو موضع بندی کرد: برکشیدن تضاد هگیی صورت رفعتوان با  می

 .پاسخی که بتواند هر دو وضعیت را منحل کند دادنبه سطح باالتر و 

اهمیت  ادعای سردمداران جهانی مبنی بر کانونی بودن بحران سوریه: .3

راهبردی و کانونی سوریه را در تحوالت جهانی، بیش از هر جای دیگر، 

نی یافت. از آن توان در اظهارات مستقیم و غیرمستقیم سردمداران جها می

جمیه، جان برنان، رئیس سازمان سیا، در اظهاراتی سوریه را یکی از 

و نمایندۀ روسیه در سازمان میل این  8های جهانی بحران معرفی کرد کانون

ترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم دانست. سازمان میل  درگیری را بزرگ

 9است. ای نیابتی جنگ جهانیکه سوریه کانون  ه استنیز بارها عنوان داشت

 94نیز در اسفند  ،فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا

تواند  المییی می ای و بین های منطقه هشدار داد که جنگ نیابتی میان قدرت

وقایع  زمان مقامات جمهوری اسالمی بدل شود. هم یمستقیم به جنگ

 10خواندند. میای برای ورود به جنگ جهانی سوم  سوریه را دروازه

اوکراین  2014ای چون حوادث  سوریه چنان اهمیتی داشت که واقعه

های رقیب از  کرد. بحران سوریه برای سران قدرت را ذیل خود معنا می

جزئیات اقداماتشان، عیناً، بارها  چنان اهمیتی برخوردار شد که طرفین بر سر

د کردند. برای دیگر را به رویارویی مستقیم و آغاز نبرد جهانی تهدییک

                                                           

 ،ایسنا، «سیا: عراق، سوریه، کره شمالی و پاکستان کانون های بحران جهان هستند. »8

 .1393اسفند 

، ایسنا، «سازمان میل: درگیری سوریه به جنگ نیابتی چندوجهی تبدیل شده است». 9

 .1394اسفند 

، «محسن رضایی: جنگ جهانی سوم در اطراف کشور در حال رقم خوردن است. »10

 .1394، اسفند ایسنا
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نمونه، در درگیری لفظی پوتین و اوالند بر سر عمییات نظامی روسیه در 

سوریه، پوتین عیناً فرانسه و بریتانیا را به تالش برای آغاز جنگ جهانی 

های عربی به حمیۀ زمینی  نشین متهم کرد. دیمیتری مدودف نیز تهدید شیخ

و به دنبال  2013 به سوریه را آغازگر جنگی جهانی دانست. در سال

های بزرگ جهان بار  حمالت شیمیایی در حومۀ شرقیِ دمشق نیز، قدرت

دیگر در آستانۀ درگیری مستقیم در سوریه قرار گرفتند. در حمالت موشکی 

ایاالت متحده را به اقدام متقابل تهدید کرد.  روسیهبه سوریه نیز  مریکاا

د. هم وش کننده می تعیینکه هر شکست و پیروزی  استای  اینجا دیگر نقطه

انصارشان و و روسیه و اعوان مریکاااز این رو بود که هرچه زمان گذشت، 

 دیگر قرار گرفتند.ر برابر یکهرچه آشکارتر د

 



 

 2فصل 

مریکا: عروج و افول هژمونی اامپریالیسم 

 ابرقدرت
 

 مقدمه

 تنها جنگ برد. نه به سر می یمیتهب و پرآشوب ضعیتخاورمیانه در و

ۀ تحوالت سیاسی در بیکه عرص ،گرفته بر چندین کشور را در یعیار امتم

 بدل شده است: دیرپاترین اتحادها در هم ناپذیری بینی پیش منطقه به ساحت

شوند.  هایی شکننده متحد می های دیرین در ائتالف شکنند و خصم می

ها در  ای، تضعیف پیمان های نوین در سطح جهانی و منطقه برآمدن قدرت

که زاییده و نتیجۀ ــ بحران اقتصادی  ،ویژه به ،های غربی و یان دولتم

های  گیری حوزه به شکل ــ دارانه است تولید سرمایه ۀشیو گریزناپذیر

ها های ضعیف در میان آن دها و پیمانانجامیده که یک روز اتحا ای پیمانی هم

به آب عیتِ سیاست جهانی رود. وض گیرد و روز دیگر از بین می شکل می

ا و ه ماند که بورژوازی و دولت هر کشور، فارغ از پیمان ای می شدهآلود گل

های  منافع خود از آن است. عصر پیمان مالحظات پیشین، به دنبال کسب

 ها به سر آمده است. ر روابط دولتطوالنی و ثبات د

خصوص  ترکیه در یک دهۀ اخیر در هایی چون دولت مواضع دولت

 هر از چند ــ سوریه و عراق ــی تحوالت در خاورمیانه ها ترین کانون مهم

. است در سرلوحۀ کار قرار گرفته یجدید های سیاست و دهگاهی تغییر کر

ترین معضل برای این دولت  به بزرگ مریکا در منطقهاپیمانان  ترین هم مهم
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ها نگاهی بیندازیم:  اند. کافی است به فهرست طوالنی این دولت بدل شده

کشورهایی که در  ،و حتی اسرائیل و عربستان ،قطر، مصر، پاکستانترکیه، 

اند. ترکیه  های اخیر و در سطوح مختیف، با ایاالت متحده تنش داشته سال

 پیمان عضو ناتو و قطر از همروسیه شباهت دارد تا  «متحد»بیشتر به 

بدل شد. عربستان نیز بر سر مسئیۀ برجام،  «حامی تروریسم»استراتژیک به 

ن و امریکا درگیر شد. جایگاه متحداسوریه و کاهش قیمت نفت با 

که آخرین نمونۀ آن نیز قطر  ،ن در چند سال اخیر بارها عوض شدهامعارض

و است . در چنین فضایی است که نبرد سوریه وارد فاز جدیدی شده است

ند. ا ای و جهانیِ حاضر در این نبرد در حال تجدید آرایش های منطقه قدرت

ون جنگ از حیب به شمال و شمال شرق سوریه معطوف شده و کان

نظامیان  نظامیان کرد، شبه مریکا، روسیه، ایران، ترکیه، شبهاهای دیرین ) دشمن

در زمین عمل رودرروی هم قرار را ...( عرب، نیروهای بنیادگرای اسالمی و

شدن کالف سردرگم خاورمیانه  داده است. هر تحیییی که بناست به باز

و آثار این تحوالت ها و نیز تبعات  تواند از شناسایی بنیان ری برساند نمییا

 برکنار بماند.

به تعیین آرایش  ،دارد برای ترسیم راهی که خاورمیانه در آن گام برمی

ها و تحوالت آن در این منطقه نیاز است و برای شناخت  قدرت

وهای جهانی از آرایش نیر یجامع فعیی خاورمیانه، شناختهای  بندی صف

نشان شد که واقعیت دقیقه و لحظه تر خاطر و تغییراتش ضروری است. پیش

از این رو برای شناخت وضعیت  بیکه روند و رابطه است. ،نیست

ها و از آن رهگذر  قوا میان دولت های جهانی، توازن بندی صف

های  نیاز است تا تغییر و تحوالت قدرت ،های خاورمیانۀ امروز بندی صف

تا به امروز بررسی کنیم. دوم ی را از دوران پس از جنگ جهانی جهان
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داری، امپریالیسم، هنوز پایان نیافته است، بیکه  آخرین مرحیۀ سرمایه

ای در آن رخ داده که باعث افول امپریالیسم انگییس و عروج  تحوالت کیفی

 ،داریم مریکا قرارادر عصر امپریالیسم  ،مریکا شده است. بنابرایناامپریالیسم 

با بدل شدن به یکی از دو ابرقدرت و  ،عصری که دولت ایاالت متحده

 به قدرت بالمنازع جهان، نقش رویبعدها با فروپاشی اتحاد جماهیر شو

 فا کرده است.ترین حوادث و رویدادهای آن ای در مهم ای برجسته

 

 مریکااداری، رهبری بالمنازع  عصر طالیی سرمایه .1

 (1971ــ1945)

 های جهانی تغییرات نیروها و قدرتز جنگ جهانی دوم، در آرایش پس ا

که خود نتیجۀ روندهایی بود که از اواخر قرن به وجود آمد  ای عمده

اسپانیا یکی از مصادیق این روندها ـ  مریکاانوزدهم در حال نمو بود. جنگ 

را ــ بریتانیا، فرانسه و آلمان ــ  های امپریالیست اروپا قدرت جنگْ بود.

ها و  و با نابود شدن توان نظامی و اقتصادی این دولت فرسوده ساخت

های حیاتی اروپا، راه برای عروج ایاالت متحده به  تخریب وسیع زیرساخت

شد. پیش از آن و در  ترین سطح قدرت سیاسی و اقتصادی هموار عالی

و  مریکا منتقل شدامراکز مالی و صنعتی عمدتاً به  ،دو جنگ دوران مابین

ردۀ جنگ توانست بر صدر های گست این کشور با مصون ماندن از ویرانی

غرب و باالتر از رقیبان اروپایی بایستد. ایاالت متحده پس از  قدرت جهان

ی و نظامی به قدرت بالمنازع های سیاسی، اقتصاد جنگ در تمامی عرصه
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و رهبری بیوک غرب را در مواجهه با دول  شدغرب تبدیل  جهان

 برخوردار بودند، در دست گرفت. یونروزافز قدرتست، که از سوسیالی

 الیست اروپا در یک دهۀ پس از جنگهای امپری دولت ،از سوی دیگر

ها از دست دادند.  اقتدار و هژمونی )سرکردگی( خود را در تمامی زمینه

در آستانۀ گ آلمان و ایتالیا به عیت وضعیت بسیار وخیمِ پس از جن

و بریتانیا و فرانسه نیز برای  1ندجتماعی قرار داشتهای گستردۀ ا شورش

های ناشی از جنگ نیازمند مساعدت خارجی بودند. به مدد  بازسازی ویرانی

های گستردۀ  های جنگ و ویرانی اقتصاد قدرتمند و دور ماندن از کانون

تنها از  ناشی از آن، ایاالت متحده با به دست گرفتن برنامۀ بازسازی اروپا نه

، بیکه کردتن آلمان )غربی( و ایتالیا به جبهۀ سوسیالیستی جیوگیری پیوس

 2سیاسی اروپا را نیز به دست گرفت.برای مدت قریب به سه دهه نبض 

های  های اروپایی، چه طی جنگ و چه پس از آن، پایگاه اما دولت

 3دادند. استراتژیک و مستعمرات خود را یکی پس از دیگری از دست 

                                                           

درگیر قحطی مصنوعی شدیدی بود که متفقین اعمال  1948تا  1945آلمان از . 1

های هنگفتی که از این  ناشی از جنگ و غرامت های عالوه بر خسارت ،. همچنینکردند می

شرط، صنایع سنگین آلمان و ایتالیا و  و قید به موجب قرارداد تسییم بی ،کشورها اخذ شد

غذا  تولیدسرانۀ شد. در هر دو کشور  پیاده و از این دو کشور خارجآنها ابزارآالت تولید 

بود. همچنین تولیدات صنعتی در سال  1938از نصف تولید در سال  کمتر 1947در سال 

 رسیده بود. 1938درصد تولیدات در سال  30به  1947

کشور  16میییارد دالر بودجه برای بازسازی  13ایاالت متحده در قالب طرح مارشال . 2

م، ترومن، به منظور پیشگیری از گسترش کمونیس 4اروپایی اختصاص داد. همچنین اصل 

 گرفت. مریکا در جهان سوم در نظر میان اهای مالی و فنی وسیعی برای متحد کمک

 80سقوط کرد و  1942ترین مستعمرات بریتانیا، سنگاپور، در  از جمیه، یکی از مهم. 3

 ۀهزار سرباز بریتانیا به اسارت نیروهای ژاپنی درآمدند. این شکست افسان

Line
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 ،هندوچین، الجزایر، تونس، مراکش، سوریه 1960ای دهۀ فرانسه تا ابتد

دولت بریتانیا هند، زیمبابوه، عراق، فیسطین  ؛4فریقای غربیِ فرانسهاو  لبنان

ش کنگو را از دست دادند. ارزهمچنین دولت بیژیک مستعمرۀ باو ر؛ و مص

مریکا و اهای پیشین را دولت  یستمپریالجای خالی ااین مناطق  در اغیب

نمای عروج  . رویداد خصیتندکرد با این کشور پر می گرا های هم تحکوم

جایی  ،سوئز بود 1956جنگ  ایاالت متحده به صدر قدرت سیاسی بالمنازع

های فرانسه و بریتانیا را میزم به  طی اولتیماتومی دولت که ایاالت متحده

 قدرت هژمون در یگانهمریکا اخروج از مصر کرد تا شکی باقی نماند که 

 جهان غرب است.

گرا در  های میی جنگ، ایاالت متحده غالباً از جنبشدر عصر پسا

دو جنبه حائز کرد. این مسئیه از  های نفوذ بریتانیا و فرانسه حمایت می حوزه

که حضور شوروی و چین کمونیست و سیاست اهمیت بود. نخست آن

یکای التین، مراویژه در افریقا و  به ،طیبانه های استقالل حمایت از خیزش

 دوم آنکههای امپریالیست را از میان برده بود.  امکان استعمار کالسیک دولت

و  گرفتند میمریکا را نشانه امستقیماً رقبای   طیبانه های استقالل این جنبش

مریکا از انگریستند. حمایت  مریکا را چونان کشوری حامی آزادی میابعضاً 

ویژه در افریقا و خاورمیانه،  ، بهگرها در برابر قوای اشغال این جنبش

                                                                                                                      

ا بر باد داد. چرچیل این شکست نظامی را ناپذیری بریتانیا در مستعمرات ر شکست

 بارترین شکست تاریخ بریتانیا خوانده بود. فاجعه

مشتمل بر موریتانی، سنگال، چاد، نیجر، مالی، گابن، ساحل عاج و چند کشور دیگر در . 4

فریقا. دولت فرانسه تا به امروز نیز روابطی راهبردی با این کشورها دارد. از جمیه اغرب 

دهد و ذخایر عظیم منگنز و اورانیوم گابن با مشارکت  مییات نظامی انجام میدر مالی ع

 شوند. های فرانسوی استخراج می شرکت

Line
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مریکا را بر این کشورها ممکن سازد. این اتوانست شکل نوینی از سیطرۀ  می

 ،سیاست بیش از همه در افریقا و شرق آسیا خود را نشان داد. حتی در ایران

حامی مصدق( راه  در مقاممریکا به دالیل مشخص )وجود حزب توده اکه 

از آن جمیه ــ  ط این سیاست را مشاهده کردتوان خطو دیگری پیمود، می

دادن مریکا در انجام ارأی دادگاه الهه به نفع ایران و نیز تردیدهای است 

مرداد نیز تداوم  28که تا آخرین روزهای منتهی به  ،)عمییات آژاکس( کودتا

 داشت.

بر قدرت  ردگی ایاالت متحده در عرصۀ سیاسی جهان غربسرک

ایاالت متحده در  ،در این دوران 5کشور تکیه داشت.اقتصادی و نظامی این 

داری  قرار گرفت که پس از جنگ در جهان سرمایه ای  اقتصادی رأس نظام

وودز موسوم شد و به مدت  که به نظام برتون ، برآورد. این نظام اقتصادی سر

سه دهه بر پیکرۀ اقتصادی جهان سیطره یافت، با تمام ارکان خود در 

نی و قدرت بالواسطۀ ایاالت متحده بود. بر مبنای توافق خدمت حفظ هژمو

های پس از جنگ بر پایۀ دالر  المییی در سال وودز، نظام مبادالت بین برتون

شدند  وودز متعهد می برتون های حاضر در اجالس شد. دولت ریف تع

، مؤسسات و دهند. این امر اقتصاد المییی خود را به دالر انجام مبادالت بین

قرار داد. مادامی که  ینظیر بی را در موقعیت امریکاهای مالی و تولیدی  هبنگا

ها،  دولتاین توافق برقرار بود، ایاالت متحده در زمینۀ خرید اوراق قرضۀ 

شد و  در جهان برخوردار می یممتاز ... از جایگاههای خارجی و سهام بنگاه

اری خود را با توانست کسری تراز تج شد که می کشوری بدل می یگانهبه 

امکان و مزیتی نبود که نظم اقتصادی  یگانهچاپ اسکناس جبران کند. این 

                                                           

 تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخیی جهان و نیز دوسوم کل ذخایر به 1945مریکا در ا. 5

 را در اختیار داشت. طال
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ی که در این نظم ا نوین برای ایاالت متحده به همراه آورد. نهادهای جهانی

مریکا در ابه محمل و ابزاری برای اعمال قدرت دولت  نوین تأسیس شدند

میه وودز، از ج ستم برتوناقصی نقاط جهان تبدیل شدند. ارکان اقتصادی سی

بانک ترمیم و  ،جهانی )در آغاز المییی پول و گروه بانک صندوق بین

ترین نهادهای اقتصادی بوده و هستند که ایاالت متحده  مهم ،توسعه(

کند.  ها بر دیگر کشورها اعمال میواسطۀ آن های اقتصادی خود را به سیاست

های اواخر جنگ  اجالس ۀیسیای بود که در س سازمان میل نیز نهاد سیاسی

 بدل شد. ،مریکا )و جهان غرب(، حتی عییه شورویابه بستر اعمال قدرت 

و شدند تشکیل  1944المییی پول و بانک جهانی در سال  صندوق بین

آغاز به کار کردند. هیچ کشوری بدون عضویت در یکی از دو نهاد  1947از 

المییی پول و بانک  ینامکان عضویت در نهاد دیگر را ندارد. صندوق ب

های اعطایی به کشورهای عضو را بر عهده  جهانی وظیفۀ تأمین هزینۀ وام

ها شرایط خاصی برای دولت  دارند. صندوق پول برای اعطای این وام

 های اقتصادی این نهاد تأثیر وصیهها و ت و گزارش کند میمتقاضی وام تعیین 

د. هر کشور بر حسب داررود و خروج سرمایه به کشورها ر ود یمستقیم

نهایت بر اساس و در استصندوق پول دارای سهام  میزان دارایی خود در

رأی  250تأسیس، هر عضو میزان سهام خود حق رأی دارد. در ابتدای 

صدهزار دالر سهم به صندوق، از یک حق  و به ازای پرداخت هر یک داشت

ه در زمان تأسیس ایاالت متحد ،شد. بر این مبنا رأی دیگر برخوردار می

با توجه به  6ها را در اختیار داشت. رأی درصد حق 36صندوق قریب به 

د، درصدی آرا نیاز داراین صندوق به اجماع هشتاد صوباتاینکه اغیبِ م

                                                           

 .ای مجیسه مرکز پژوهش، «المییی پول صندوق بین ۀاساسنام. »6
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ای تصویب ای که بر گونه به دارد،ایاالت متحده در صندوق حق وتو 

ورد نیاز است! مریکا ماهمواره رأی موافق کنگرۀ  مصوبات این نهاد جهانی

های صندوق را در اختیار  رأی درصد حق 22ایاالت متحده  ،در حال حاضر

 دارد.

 درصد حق 16. ایاالت متحده دارد یمشابه ساختاربانک جهانی نیز 

نفوذ این کشور در این نهاد چنان  7های این نهاد را در اختیار دارد. رأی

مریکا معرفی ا یمهورج این سازمان را همواره رئیس رئیسپررنگ است که 

پایۀ  ن بیندتر از مسئوال پیش ئیس بانک جهانیر دوازدهن از کند و ده ت می

مریکا انامارا، وزیر دفاع  رابرت مک برای مثال، .اند دولت ایاالت متحده بوده

امور خارجۀ دولت بوش  معاون وزیر ،و پاول ولفوویتز ،در اوج جنگ ویتنام

اند. در  دهشبانک جهانی نیز  رئیسراق، پسر و معمار تهاجم نظامی به ع

توان نمایندگان کنگرۀ ایاالت متحده، رؤسای  لیست رؤسای بانک جهانی می

 مورگان را نیز مشاهده کرد. پی یجِفدرال رزرو و حتی رئیس بانک 

  نداشته ییکسان بانک جهانی همواره کارکردیی پول و یالم صندوق بین

اند. این دو  ات کامالً متفاوتی به پیش بردههای زمانی مختیف امور و در بازه

 هر چیز در راستای جیوگیری از پیوستن نهاد در بدو پیدایش خود بیش از

 جبهۀمریکا در اقصی نقاط جهان به ان ااروپای غربی و نیز متحد

 1970تا اوایل دهۀ  1945از  ،کردند. به این ترتیب سوسیالیستی عمل می

بازسازی و حفظ اروپا قرار  بر دی نوینشترین تمرکز ساختار اقتصابی

که در  ،شدۀ بانک اشاره کرد توان به نخستین وام پرداخت می مثالً، ؛داشت

                                                           

 حق درصد 5/1با درصد مقام دوم را در اختیار دارد و ایران  5/7ژاپن با  ،برای مقایسه. 7

 .قرار دارد ها در مقام هفدهم رأی
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آهن فرانسه  میییون دالر برای بازسازی خطوط راه 250و به مبیغ  1948سال 

 پرداخت شد.

 1973مریکا در بحران انقش مهم این دو نهاد در حفظ هژمونی 

از دهۀ  ،وودز از هم پاشید. همچنین که نظام مالی برتونزمانی  ،آشکارتر شد

های  در اعمال سیاست ای برجسته این دو نهاد نقش ،به این سو 1980

 1990و  1980 های های دهه اند. در بحران کرده ایفااقتصادی ایاالت متحده 

المییی پول و  صندوق بین ،شرق آسیا 1997  مریکای التین و نیز در بحرانا

های تعدیل ساختاری در مکزیک  هانی به کارگزار اجرای سیاستبانک ج

( 1997( و آسیای شرقی )1999) ، برزیل(2001ــ1980)آرژانتین  (،1995)

« ترین حراجی جهان بزرگ»مورد آخر را  تایمز نیویورکــ  بدل شدند

تا  1970 های سالهای  نامیده بود. در ادامه نقش این دو نهاد در بحران

 کاویم. را می 1990

وودز نه بنیان هژمونی ایاالت متحده در  برتون نظامپر واضح است که 

این قدرت . ا بودمریکاکه بازتاب سیاسی قدرت اقتصادی بی ،جهان غرب

ای  مالیـ  های صنعتی بر انحصارات عظیم و بنگاه اقتصادی مقدم بر هر چیز

ص جهان در استوار است که از امکان تولید بیش از نیمی از تولید ناخال

مریکا بر ااشاره به نقش آنها در بسط سیطۀ  ،رو برخوردار بود. از این 1950

به منظور نشان دادن ابزارهای در اختیار دولت  فقطنظام اقتصادی غرب 

مریکا برای بسط این هژمونی است و نباید این اشاره را به مفهوم اهمیت ا

. نباید چنین کردحده درک وتمام این دو نهاد در توسعۀ سیطۀ ایاالت مت تام

های ایاالت  و سیاست ها تمامی خواست بپنداریم که این دو نهاد جهانی به

 ،تر از این است. در بسیاری موارد مسئیه پیچیده ؛کنند می اعمالمتحده را 

ها و منافع کشورهایی نظیر آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و حتی  سیاست
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 ،های متأخر ویژه در دهه شده و به اعمال ها اسپانیا از طریق این سازمان

های اروپایی و  فصل اختالفات قدرتو ها به محل حل صحن این سازمان

ها بدل شده است. با این حال،  های نفوذ دولت مریکایی بر سر تقسیم حوزها

ویژه به عیت ناتوانی  ایاالت متحده، به ،در آغاز پیدایش این دو سازمان

 جسته داشت.اروپا، نقش و نفوذی بر

رانه در دا هر دولت بورژوایی برای تضمین عمیکرد روابط سرمایه

فرااقتصادی و از جمیه امنیت و توان نظامی  چارچوب مرزهایش به ضمانت

نیاز دارد. سرکردگی ایاالت متحده در جهان غرب، در دوران پس از جنگ، 

جماهیر اتحاد  ترین تهدیدْ جه بود. نخستین و مهمبا دو تهدید جدی موا

های تحت حمایت آن و نیز نفوذ شوروی در  ها و جنبش شوروی و دولت

 دومین تهدیدهای کارگری و احزاب کمونیست اروپای غربی بود.  جنبش

امری  ،مریکا با یکدیگر بودان اوپایی و متحدهای ار درگیری نظامی دولت

که در صورت وقوع، جبهۀ غرب را در برابر دول سوسیالیستی تضعیف 

 دوازدهمیان  1949شمالی، ناتو، که در سال  . پیمان نظامی آتالنتیککرد می

مریکایی منعقد شد، پاسخی به هر دو تهدید در سطح ادولت اروپایی و 

های معارض اروپایی در قالب تشکیالت نظامی ناتو  نظامی بود. اتحاد دولت

االت متحده های پس از جنگ به انقیاد ای تنها توان نظامی اروپا را در دهه نه

تنها عامیی بازدارنده در برابر توان نظامی شوروی بود، بیکه از  درآورد و نه

جمیه نهادهای حافظ صیحی بود که در اروپا صیح طوالنی و در نیمکرۀ 

صیحی که از  ،شود( )و هنوز هم می شد نامیده می 8مریکاییا غربی صیح

ترین  بوده و طوالنی های اروپای غربی برقرار تا کنون در میان دولت 1945

 آید. در تاریخ اروپا به حساب می صیح

                                                           
8. pax Americana 
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های اروپایی را به  افول قدرت امپریالیست جهانِ پس از جنگ دوم

به ایاالت متحده اجازه داد قریب به سه دهه به رهبر  اینهمراه داشت. 

 زده به لحاظ اقتصادی به وچرای جهان غرب بدل شود. اروپای جنگ چون بی

مبرم داشت. به لحاظ نظامی و سیاسی نیز  ایاالت متحده نیاز های مالی کمک

 دید. از این به سمت غرب ناتوان می شرقخود را در برابر گسترش بیوک 

 ایاالت متحده بدل شد. این اتحاد اروپای غربی بیش از پیش به تابع ،رو

شکل  نیز از سر میل و رضا، بیکه از سر اجبارفقط  بود که نه یاستراتژیک

هبری اروپا مجبور به تن دادن به رهبری ایاالت متحده بود و این ر 9ت.گرف

 داشت. یمشخص در ساحت اقتصاد جهانی معنای

حاکم شد و   ای که در این زمان بر جهان سرمایه سیاست اقتصادی

نظام  نظام اقتصادی ایاالت متحده یافت بارزترین وجه خود را در

کنندۀ  دی در عرصۀ سیاسی نقش تنظیماقتصا نظماین فوردیستی بود. ـ  یکینز

کارگران،  کرد و در عرصۀ حیات اجتماعی ج میدولت در بازار را تروی

های کارگری دست راستی، افزایش سطح دستمزد  حمایت از تشکیل اتحادیه

تبییغ  (...ها و ها، وام از جمیه بیمهرا )رفاه  ایجاد نهادهای ضامن و کارگران

                                                           

دولت هیچ کشوری به رضا و میلِ خود سیادت و رهبری  البته این بدیهی است که. 9

را ناچار به  یشرایط است که دولت کشورای از  پذیرد، بیکه مجموعه دولت دیگر را نمی

وکمال  وچرا و تمام چون کند. حتی در این سطح نیز با تبعیتی بی تبعیت از دولت دیگر می

های تابع همواره سعی در گسستن زنجیرهای تبعیت دارند.  رو نخواهیم بود. دولت روبه

و تبعیت اروپا را از  گیرند میویژه تحیییگران بورژوامنش نادیده  این نکتۀ بدیهی را به

 ،آورند ویژه در دوران جنگ سرد( چونان تبعیتی از سر میل و رضا در نظر می مریکا )بها

وجود آمده  تفاهم و اشتراکات فرهنگی )!( به ۀواسط تبعیتی که بیش از هر چیز دیگری به

ی از مریکا )و مسائیااست. هم از این روست که قادر به تحییل مناقشات فزایندۀ اروپا و 

 قبیل برگزیت( نیستند.
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کم بر اقتصاد خواهان تقویت توان خرید ی حاتس. منطق فوردیکرد می

گرا به منظور حفظ توازن تولید و مصرف  ای مصرف کارگران و ایجاد جامعه

بود.  1929هایی چون رکود  وع بحراندر نظام اقتصادی و پیشگیری از وق

سیستم اقتصادیِ پس از جنگ به مدت سه دهه چنان سطحی از شکوفایی 

داری موسوم شد. در این بازۀ  یی سرمایهرا به همراه داشت که به عصر طال

ترین  کننده بود. بیکاری در پایین زمانی، رشد اقتصادی جهان غرب خیره

وضعیت رفاهی  ،سطح و وضعیت رفاهی کارگران نیز مناسب بود

 ویژه در کشورهای به ه با استثمار فزایندۀ طبقۀ کارگررشدی که البت روبه

وودز  ای پیشرفته همراه شد. برتونحتی در کشوره جهان سوم و اصطالح به

 سیاسی دانست.ـ  ی از این منطق اقتصادیا بایست جیوه را می

 ،که در سیطرۀ ایاالت متحده بود ،این نظم اقتصادی این، با وجود

های کالن  تنها دستورالعمل ها و تضادهای خود را به همراه داشت. نه تناقض

داری  تولید سرمایه ۀدین شیوهای بنیا این نظم اقتصادی حامل همان تناقض

کرد  مریکا در جهان غرب اعمال میاای که  های اقتصادی بود، بیکه سیاست

تضادهایی  های اقتصادی و نظامی در قبال اروپای غربی با و نیز سیاست

و در  به منصۀ ظهور رسید 1970یل دهۀ انهایت در اوهمراه بود که در

ده ، هژمونی و سیطۀ ایاالت متحترین سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی عالی

 .مبارزه طیبیدبر جهان غرب را به 
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تا آغاز  هژمونی: از آغاز خزان تغییر شرایط جهانی .2

 نیافول هژمو

 (1991ــ1971)وودز  بخش اول: فروپاشی نظام برتون
روی   در پیش یمتفاوت جهان 1970های آغازین دهۀ  ایاالت متحده در سال

های پایانی  غربی( و ژاپن، طی سال ویژه آلمان بی )بهدید. اروپای غر خود می

و در پی رشد اقتصادی چشمگیر، سهم مهمی در بازارهای  1960دهۀ 

مریکا برای حفظ اروپا در برابر نفوذ بیوک اجهانی به دست آوردند. تالش 

کاتالیزوری  به در اروپا شرق و سرکوب مبارزات و اعتراضات طبقۀ کارگر

و  های کارگری و نیز رشد اروپا در برابر جنبش ازیبرای احیای بورژو

  ایاالت متحده ،به این ترتیب 10داری در اروپا بدل شد. دوبارۀ سرمایه توسعۀ

رو  پیمانان خود روبه از رقبای اقتصادی در میان هم ینوظهور ۀبا مجموع

که بیفرمان،  به نی گوشانه متحد دیگر بیْهای اروپای غر شد. دولت

 ،فرانسه برای مثال،های خاص خود بودند.  با منافع و ضرورت پیمانانی هم

های ایاالت متحده را در آتالنتیک شمالی مغایر با منافع خود  که سیاست

تا آنجا که این کشور در  ،کرد ها اعتراض می دید، آشکارا به این سیاست می

                                                           

در سال « تولید ناخالص داخیی کشورهای پیشرفته»سهم آلمان غربی و ژاپن در . 10

برای  1977درصد بود. حال آنکه این نسبت در سال  6/3درصد و  5/6ترتیب  به 1953

سهم ایاالت متحده در همین بازۀ  ،درصد رسید. با این حال 2/13هریک از دو کشور به 

درصد کاهش یافت. همچنین سهم اروپای غربی در تجارت  48درصد به  59ز زمانی ا

رسیده بود. اما سهم  1973درصد در سال  45به  1948درصد در سال  30جهانی از 

آمارهای اقتصادی فوق از فصل ) بود. کاهش یافتهدرصد  16به  5/27ایاالت متحده از 

 (.آورده شده است تحییل امپریالیسمدوم کتاب 
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ی و نیروهای نظام اتو به حالت تعییق درآورداش را با ن همکاری 1966سال 

خود را از این پیمان خارج کرد. همچنین شارل دوگل، رهبر وقت فرانسه، 

مریکا برای مسیط اکرد که  هایی انتقاد می ها بود که صریحاً از روش مدت

های  گذاری قیمت سرمایه کردن دالر در تجارت جهانی و خرید ارزان

 برد. خارجی به کار می

نهایت به بود که درامری  بروز کرد 1970 دهۀ نقصان دیگری که در

ذکر شد، با بدل  تر نیز گونه که پیش وودز انجامید. همان فروپاشی نظام برتون

 یممتاز المییی، ایاالت متحده از موقعیت پایۀ مبادالت بین شدن دالر به ارز

دالر به بازار  در جهان برخوردار شد. این کشور به مدت سه دهه با تزریق

 ،المیل برخوردار بود. اما از سوی دیگر ازار بیناز امتیاز کنترل نسبی ب جهانی

به معاوضۀ ذخیرۀ دالر دیگر  وودز، ایاالت متحده معاهدۀ برتونمبنای  بر

کنندۀ عصر  یرهرشد خ طی ،این شد. با وجود کشورها با طال متعهد می

ذخایر دالر کشورها از ذخایر طالی ایاالت متحده  طالیی، میزان ارزش

حجم تولید و   الر به بازارهای اروپا و رشد سریعفراتر رفت. تزریق د

کار جهان ترین کشور بده مریکا را به بزرگادر عمل  المییی مبادالت بین

برابر  5بیش از  حجم دالر در گردش جهان، 1970تبدیل کرد. تا سال 

انونی دالر توسط فدرال رزرو قطالی ایاالت متحده بود و چاپ غیرذخایر 

شدت بخشید. در آستانۀ  ایر دالر را در دیگر کشورهاروند انباشت ذخ نیز

ایاالت متحده ذخایر کافی طال به منظور پایبندی به معاهدۀ  ،1970دهۀ 

. در این میان، معاوضۀ ذخایر دالر فرانسه با طال در سال نداشتوودز  برتون

تا آنجا که  ،به الگویی برای دیگر کشورهای اروپای غربی بدل شد 1967

میییارد دالر از  3مریکا، تقاضای معاوضۀ اپیمان استراتژیک  هم بریتانیا،

دولت ایاالت  ،. در چنین شرایطیکردذخیرۀ ارزی خود را با طال مطرح 
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جانبه  صورت یک قرارداد تبدیل ارز دالر به طال را به 1971متحده در سال 

تنها اعتماد سیاسی و اقتصادی  جانبۀ این قرارداد نه . فسخ یککردفسخ 

مریکا و اهای ایاالت متحده را به این کشور متزلزل کرد، بیکه دالر  پیمان هم

 ر بر آن مبتنی و نمایندۀ آن بود در موقعیتای را که دال نظام تولیدی

 قرار داد. یتر ضعیف

مریکا در سال امدت بازارهای مالی  از طرف دیگر، سقوط طوالنی

داری  پایان عصر طالیی سرمایه تنها نه ،سال بعد نیز ادامه یافت ، که تا1973

را با قدرت تمام اعالم کرد، بیکه اقتصاد ایاالت متحده را در برابر رقبا و 

نخستین شوک  ،. همچنین در همین زمانکردویژه ژاپن و آلمان تضعیف  به

سابقه در  برابری قیمت نفت همراه بود، به رکودی کم 4که با افزایش  ،نفتی

که بیشترین ضرباتش را اقتصاد ایاالت متحده  ،اقتصاد جهان غرب دامن زد

ای که بیش از  ژاپن و آلمان غربی با وقوع بحران مالی ،ویژه متحمل شد. به

باالتر  االت متحده را هدف قرار داده بود فرصتی برای کسب جایگاههمه ای

صادرات صنعتی ژاپن در  برای نمونه،دست آوردند.  در اقتصاد جهانی به 

مریکا بود و حال آنکه تا اسوم صادرات صنعتی  یک فقط 1960یل دهۀ ااو

مریکا را به اصادرات صنعتی این کشور جایگاهی برابرِ  1970اواخر دهۀ 

دست آورد. از دیگر سو، سهم ایاالت متحده از تولید ناخالص جهانی در 

درصد در سال  25به کمتر از  1950درصد در سال  50 بیش از این دوره از

ایاالت متحده به شکل محسوس و  ،کرد. به این ترتیبسقوط  1980

 11نظیر خود را در اقتصاد جهانی از دست داده بود. معناداری جایگاه بی

خود تحت  1973مریکا، در پیام اخارجۀ وقت  هنری کسینجر، وزیر امور

                                                           

 .است تحییل امپریالیسمآمارها برگرفته از . 11



 40   ابرقدرت هژمونی افول و عروج: امریکا امپریالیسم   

شامل  ای خطرات ناشی از اینکه بیوک بازرگانی دربارۀ «سال اروپا»عنوان 

روی  بهدر تحت نفوذ اروپا و با امکان بستن  فریقاال خاورمیانه و شما

اختصاصی اظهار داشت  ای همریکا تشکیل شود هشدار داد. وی در جیسا

به این طرف تضمین جیوگیری از مداخیۀ  1973یکی از ارکان سیاستش از 

 12های مربوط به خاورمیانه است. ها در سیاست ها و ژاپنی اروپایی

ها و  نیز، ایاالت متحده با شورش 1970در عرصۀ سیاسی دهۀ 

ای مواجه شد که اقتدار نظامی و سیاسی این کشور را  های محیی مقاومت

تنها  نه 1975دهه جنگ خونین در ویتنام در . شکست دو کردمتزلزل 

مریکا تحمیل کرد و به عروج اهای  های هنگفت و معتنابهی به دولت هزینه

در اروپای غربی منجر شد، بیکه مریکا و اهای گستردۀ ضدجنگ در  جنبش

ای  واقعه . شکست در ویتنامتردید ایجاد کردتوان نظامی ایاالت متحده نیز 

استراتژیک و به معنای شکست نظامی در برابر کمونیسم بود. با این حال، 

عصر  1970و  1960نبود. دهۀ  ویتنام تنها نگرانی دولتمردان ایاالت متحده

این گرای جهان سوم بود.  های غرب دولت عییه های چریکی عروج جنبش

حیات مریکای التین، این اراه خود را در  و آغاز شد 1959دومینو از کوبای 

و  1970های  مریکا، تا نیکاراگوئه، السالوادور و گواتماال در دهها خلوت

داران بزرگ و  زات دهقانی عییه زمینرباز کرد. در نیکاراگوئه، که مبا 1980

گشت، عییه حضور نیروهای  بازمی 1930یکایی به دهۀ های امر دولت

بخش  جبهۀ آزادی گرای سوموزوا شور و نیز دولت غربامریکایی در ک

 پیروی از انقالب کوبا، از خط مشیساندینیستی شکل گرفت. این جبهه، به 

به قدرت برسد.  1979کرد و توانست در سال  مبارزۀ چریکی استفاده می

                                                           

، اسرائیل و مریکاآساز: فیسطین،  مثیث سرنوشت، )نعام چامسکی( . نوام چامسکی12

 .27، ص 1369المییی،  اهلل شهیدا، دفتر مطالعات سیاسی و بین ترجمۀ عزت



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   41

 

تنها دسترسی  نه گرا در امریکای مرکزی ین دولت چپتشکیل دوم

بیکه  13،کرددات کشاورزی نیکاراگوئه قطع های امریکایی را به تولی شرکت

گرا در دیگر کشورهای امریکای  های چپ در اختیار گروه یجدید پایگاه

ای برای سرنگون کردن  شائبه های بی التین قرار داد. دولت ریگان تالش

سو به تجهیز و تسییح  که از یک ،تگرف دولت ساندینیستی در پیش

و کشاندن نیکاراگوئه به ورطۀ جنگ  ،داران کنترا، وابسته به زمین شورشیان

 ،کنترا همراه شدـ  داخیی انجامید و از سوی دیگر با ماجرای رسوایی ایران

 که وجهۀ عمومی دولت ریگان را شدیداً تخریب کرد.

ی التین محدود نماند. مریکااچریکی به  یها سازمانها و  رشد جنبش

های اشغالی  سرزمین و در این دهه، خاورمیانه و از جمیه ایران، عمان، ترکیه

به عرصۀ  ، ایتالیا و ژاپنی چون آلمان غربیهایفیسطین و حتی کشور

در اوج چنین وضعیتی بود که  14ها بدل شدند. گیری و رشد این گروه شکل

ریکا در خاورمیانه خارج ساخت. مان اایران را از دایرۀ متحد 1979ب انقال

های این کشور در  گاه ترین تکیه مریکا و یکی از مهماسقوط متحد دیرین 

مقام  وارد آورد. ایران در  مریکا در منطقهاخاورمیانه ضربۀ مهیکی به نفوذ 

 6و با تولید روزانه  داشت یقدرتمند ترین کشور خاورمیانه ارتش صنعتی

کرد. از  ای در کنترل جریان انرژی ایفا می عمده نقشنفت  ۀمیییون بشک

حفظ هژمونی غرب در خاورمیانه سوی دیگر، ایران مکمل رژیم اسرائیل در 

                                                           

 ترین تولیدکنندگان موز، قهوه و کتان در جهان است. نیکاراگوئه یکی از بزرگ. 13

بخش ظفار، در  آزادی ۀهای فدایی خیق، در عمان جبه چریکسازمان در ایران  .14

در آلمان غربی  و بخش خیق بخش فیسطین، در ترکیه ارتش آزادی سازمان آزادی فیسطین

 (.RAFفراکسیون ارتش سرخ )
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نافع ایاالت متحده در ن ماترین حافظ این کشور در زمرۀ مهم همراه و به بود

 15.قرار داشتمنطقه 

های  های چریکی عییه دولت گیری جنبش در تحییل نهایی، شکل

 شد میپیمان منجر  های هم نی دولتمریکا، که بعضاً به سرنگوایۀ الحما تحت

های  و نظامی آشکار از نظامیا ایاالت متحده را در تنگنای حمایت مالی 

مریکا را در جهان سوم با مشکالت اتنها نفوذ  داد، نه گر قرار میسرکوب

نان پیما ، بیکه وجهۀ سیاسی این کشور را نیز نزد همکردرو  فراوانی روبه

کرد: اگر توان نظامی ایاالت متحده نه در ویتنام و نه حتی  دار  اروپایی خدشه

نبود،  گرا چپ خود قادر به مقابیه با چند گروه چریکی« حیات خیوت»در 

توانست از اروپا در برابر تهاجم نظامی شوروی محافظت کند؟ از  چگونه می

 گیری به شکلگر های سرکوب ت قاطع و عینی از دولتدیگر سو، حمای

تا آنجا که  ،های اجتماعی در ایاالت متحده و اروپای غربی انجامید جنبش

دولت ایاالت متحده به منظور کنترل اوضاع به استفادۀ مستقیم از نیروهای 

شدن این  به رادیکال نیز که این ــ آورد نظامی عییه شهروندان خود روی 

 1980و  1970 های سر دههای بود که در سرا ها انجامید. این چرخه جنبش

مریکا را در داخل مرزهای این کشور با چالش اهای  مشروعیت دولت

 ساخت. مواجه می

های هژمونی ایاالت متحده در جهان  در واکنش به وضعیتی که پایه

د که اگرچه به غرب را متزلزل ساخته بود، این کشور به اقداماتی دست ز

 های أسیس ارکان، نهادها و ائتالفرفته و بعضاً ت دستبازسازی اقتدار از

                                                           

ی  فرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبارزهزیر مراجعه شود:  . در این باره به کتاب15
، آبان )نسخۀ مجازی( ، اندیشه و پیکار((1353مصاحبه با محمدتقی شهرام )) حانهمسی

 .127ــ107، صص 95
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در جهانِ پس گاه نتوانست جایگاه پیشین این کشور را  منجر شد، هیچ ینوین

 از جنگ بازیابی کند.

ماتش، اقدا نظر از صرف مریکا امکان بخشید تااچه به آن ،در این میان

تحت رهبری  و بیوک غرب را کندن حفظ ابرتری خود را در میان متحد

وجود تهدیدی به نام شوروی بود. شوروی آن یگانه  نگه داردخود یکپارچه 

مریکا بر بیوک غرب ابه رهبری  ،عامیی بود که تا پیش از فروپاشی

مریکا بر جهان ارهبری بالمانع فروپاشی شوروی بخشید.  مشروعیت می

کند. نکته در اینجاست که  غرب را به دو عصر کامالً متفاوت تقسیم می

همان روندی بود که  به سمت فروپاشی کشاند ه شوروی راروندی ک

در سراشیبی سقوط قرار داد. این  را رهبری ایاالت متحده بر جهان غرب

رغم آشکار شدن  آغاز شد، فرایندی بود که عیی 1970که از  ،روند

آغاز خزان هژمونی قطبی و های غربی در عصر جهان دو ای دولته تقابل

انس آتالنتیک را پوشاند و اتحاد تر یامریکا، حضور شوروی آن گسست را م

 بخشید. ضرورت می

المییی پول در  وودز، صندوق بین های نظام برتون با آشکار شدن ضعف

رشد جهان اقدام به  روبه ه منظور جبران بخشی از نیاز پولیو ب 1967سال 

واحد پولی  (SDR. حق برداشت مخصوص )کردجدیدی  ایجاد واحد پولی

شد.  کشور تنظیم می 16مبنای میانگینی از ارز  غاز برجدیدی بود که در آ

 منزلۀ تأثیر دادن وزن ارز دیگر کشورها در تعیین واحد پولی جدیدی که به

حقیقت بود که  ای از این جیوه تعریف شده بود یکی از ذخایر مالی جهان

در برابر اقتصاد ایاالت متحده شکل گرفته  ای جدی در جهان غرب رقبای
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ا در نظام مالی ایاالت متحده توانست نقش ارز خود ر ،این حالبا  16بود.

، 1970بازیابد. با افزایش قیمت نفت در دهۀ  یدیگر المیل به شکل بین

بر  فقطمبادالت نفتی خود را  حدهعربستان سعودی در توافقی با ایاالت مت

 میان عربستان و یاستراتژیک به اتحاد این پیمانداد.  پایۀ دالر انجام می

برای درک اهمیت استراتژیک عربستان در سیاست  مریکا انجامید.ا

مریکا در امریکا کافی است به تحیییی که وزارت امور خارجۀ ا ایِ خاورمیانه

آوری  منبع حیرت»... اشاره کنیم:  کردهدر خصوص عربستان منتشر  1945

 17«.م مادی در تاریخ جهانئترین غنا الجیشی و یکی از بزرگ از قدرت سوق

در  واهان خرید نفت از عربستان سعودیهر کشوری که خ ،به این ترتیب

بایست به ذخایر  می کنندگان نفت جهان بودترین تولید مقام یکی از بزرگ

ود برای نظام مبادلۀ دالر جایگزینی ب این سیاستْدالر دسترسی داشته باشد. 

ریکا را در ماکه اگرچه تا حدودی نقش جهانی دالر را حفظ کرد،  ،با طال

های  کرد که از روش معرفی می یمستبد دولت منزلۀ بهن غربی ابرابر متحد

 برد. ر بر بازار جهانی سود میای برای مسیط ساختن دال رذیالنه

از سوی دیگر، ایاالت متحده به منظور حفظ سیطۀ مالی و سیاسی 

ه کشورها، مقروض ساختن آنها و خود در جهان به سیاست اعطای وام ب

تبدیل سرآغاز   نهایت گرفتن امتیاز از آنها روی آورد. همچنین این دههدر

ای  هایی که با حمایت توده بود. دولتبه اصیی عام  18 تغییر رژیم سیاست

های اروپای غربی را در  و منافع ایاالت متحده و بعضاً دولت نداه بودهمر

                                                           

 5اکنون بر اساس میانگینی از ارز  تعیین ارزش هر واحد حق برداشت مخصوص هم. 16

درصد؛ مارک آلمان  42مریکا اکه سهم آنها به قرار زیر است: دالر  ،شود کشور تعیین می

 درصد. 13 یکین ژاپن و پوند بریتانیا هر ،انک فرانسهفر و درصد؛ 19

 .23 ، صهمان. نوام چامسکی، 17

18. regime change 
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 ط شدند.به اشکال گوناگون ساق کردند میتوسعه تهدید  کشورهای در حال

المییی پول و بانک جهانی نهادهایی بودند که در این مسیر  صندوق بین

 ؛بار ایاالت متحده تنها نبود این ،خوبی نشان دادند. اگرچه کارایی خود را به

های اروپای غربی نیز در اجرای این سیاست هم همراه ایاالت متحده  دولت

 و هم رقبای این کشور بودند.

هانی شرایط اعطای تسهیالت به کشورهای صندوق پول و بانک ج

که شامل پایین آوردن حجم پول  ،کردند عضو در حال توسعه را تعیین می

های  داخیی، پایین آوردن ارزش پول، کاهش دستمزدها، کاهش تعرفه

در این شرایط  .گذاری خارجی بود و تسهیل بازرگانی و سرمایه ،گمرکی

شاهد رشد و شکوفایی صنایع خود تازگی  که به ،کشورهای در حال توسعه

مرکی و تسهیل های گ به نتایجی ویرانگر انجامید. کاهش تعرفه ،بودند

 سرمایۀ مالی به معنای گشایش بازارهای نوین برای گذاری خارجی سرمایه

های  شرکت برایچنین امکان خریداری صنایع و هم مریکاااروپای غربی و 

تأمین نیروی کار ارزان در این چندمییتی بود. کاهش دستمزدها نیز به 

را  حال توسعه شد. منابع مالی اعطای وام به کشورهای در کشورها منجر می

. یکی از کردند میهای اروپای غربی و ایاالت متحده تأمین  غالباً دولت

یی وام پرداختی به خرید کاالاختصاص درصدی از  ها شروط تأمین مالی وام

که سرآغاز عصر  ،ها بود. این سیاست کردند میکنندگان مالی تولید  که تأمین

مریکای التین، انئولیبرالیسم بود و به تعدیل ساختاری نیز شهرت یافت، در 

هم شکستن مقاومت کارگران و  که اغیب با در ،افریقا و آسیا اجرا شد

های اقتصادی، کودتا و بعضاً  فرودستان کشورهای هدف از طریق تحریم

 ی همراه بود.های مستقیم نظام میهح
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های نظامی برآمده از کودتا  که دولت ،در آرژانتین سیاست درهای باز

، به تسهیل تمیک کردند میاجرا آن را  1976عییه دولت ایزابل پرون از 

ها به  سیاست این های مالی انجامید. گذاری های خارجی و سرمایه دولت

یالیستی منتهی های امپر وقوع بحران و استقراض بیشتر از صندوق و دولت

میییارد دالر بدهی داشت. چنین  60آرژانتین مبیغ  ،1984شد. تا سال 

دهد تا هر شرایطی را به  وضعیتی دولت مقروض را در تنگنایی قرار می

به آرژانتین  فقطها  های خود بپذیرد. این سیاست منظور بخشودگی بدهی

ای  با مجموعه و کرد میهایی که صندوق دیکته  محدود نماند. دستورالعمل

با بر  های نظامی همراه بود تاز کودتاها، تهاجمات نظامی و حمایت از دول

ریتانیا به اصول عام کار آمدن ریگان در ایاالت متحده و تاچر در ب سر

 تحت عنوان نئولیبرالیسمْ اصول عاماین . جهان غرب تبدیل شد سیاست

. دان تاریخ فرستاد زباله میشه بهی و دولت رفاه را برای هنظام اقتصادی کینز

بیکه در  ،مریکا و بریتانیااتنها در  اصول نئولیبرالیسم برای نخستین بار نه

. در شییی دولت سوسیالیست سالوادور آلنده شد اعمالمریکای التین نیز ا

و  ویژه مس( )به مریکایی در صنایع معدنیاهای  به قطع ید از شرکت

و تحت حمایت ایاالت متحده  ی خونینطی کودتای، اما مخابرات اقدام کرد

. نتیجه آنکه در ای تعدیل ساختاری به اجرا درآمده و سیاست سرنگون شد

 فقطشدت افزایش یافت.  مریکای التین بهافقر در  میزان 1980و  1970دهۀ 

 1988درصد در سال  49به  1979درصد در سال  36فقر از  میزاندر شییی 

درصد کاهش یافت. در  12تمزد بیش از رسید و مقدار واقعی حداقل دس

درصد  50بیش از مقدار واقعی حداقل دستمزد  ،1980مکزیک در دهۀ 

های آموزشی و بهداشتی را  از کاهش هزینه ای طوالنی کاهش یافت. فهرست

ها عالوه  . این سیاستکردتوان به این موارد اضافه  مریکای التین میانیز در 
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اتماال، کلمبیا، دور، گومکزیک، شیلی، السالواآرژانتین،  بر کشورهایی چون

و همچنین در خاورمیانه و از جمله در ایران،  برزیل و اکوادور در افریقا

طور ویژه  بهترکیه، مصر، عراق و سوریه به اجرا درآمد. دولت ایاالت متحده 

گرا و حمایت از  مختلف در کودتاها، سرکوب شورشیان چپ یابه انح

مریکای اکه در  ــ قش ایفا کرد. سیاست تغییر رژیم نیزهای نظامی ن دولت

 ــ اجرا شد 1980و  1970 های هالتین، افریقا و خاورمیانه در سراسر ده

ق اروپا و خاورمیانه با تغییراتی در شر 2000و  1990های  بعدها و در دهه

 .اعمال شد

 و با بر سر کار آمدن دولت ریگان، ایاالت متحده 1980در آغاز دهۀ 

به منظور بازیابی سلطۀ سیاسی و نظامی خود در اروپا، که با شکست در 

های چریکی تضعیف شده بود، وارد رقابت  جنگ ویتنام و رشد جنبش

می، های نظا ای با بلوک شرق و شوروی شد. افزایش هزینه تسلیحاتی تازه

و حمایت از ناتو در اروپای غربی  اجرای مانورهای گستردۀ نظامی

الت متحده دو هدف را با اجرای سیاستی بود که ایا ر افغانستانمجاهدین د

وارد  االت متحده از این نبرد تسلیحاتیهدف نخست ای 19کرد. ها دنبال میآن

را ن اعتبارات آن کردن شوروی به رقابتی بود که توان مالی برای تأمی

                                                           

درصد تولید  7/4 جمهوری کارتر رئیسنظامی ایاالت متحده در آخرین سال  ۀبودج. 19

 2/6جمهوری ریگان  رئیساول  ۀدر دور و میلیارد دالر بود 116ناخالص داخلی و معادل 

نظامی  ۀبودج ،میلیارد دالر بود. برای مقایسه 210و معادل  درصد تولید ناخالص داخلی

درصد تولید ناخالص  4تا  3بوش پسر و اشغال عراق و افغانستان  ۀایاالت متحده در دور

، به کتاب زیر مراجعه 1980برای مطالعۀ اقدامات امریکا در افغانستانِ دهۀ  .بودداخلی 

، ترجمۀ خسرو کالنتری، خرین امید امریکاآ :توریبرچیدن امپراکنید: چالمرز جانسون، 

 .47ــ25، صص 1390 مهرویستا،
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چنین ایاالت متحده با حمایت از مجاهدین افغان در نبرد عییه . همنداشت

شرایطی مشابه با ویتنام را در افغانستان برای  افغانستان گرای چپولت د

ایجاد شرایط  عیار مریکا از این رقابت تماماشوروی آفرید. هدف دیگر 

تر از پیش نشان  آمیزی بود که در بستر آن تهدید شوروی بسیار پررنگ تنش

کا و در مریابه رهبری  1980شد. اجرای مانورهای متعدد در دهۀ  داده می

مهر تأییدی بر هراس اروپای غربی از  های اروپای شرقی هبرابر درواز

شوروی و پذیرش این تهدید بود. در چنین وضعیتی ایاالت متحده 

جهه با بیوک توانست جایگاه رهبری نظامی و سیاسی خود را در موا می

 شرق تا حدی بازیابد.

زیر به مواجهه ، ایاالت متحده ناگ1980و  1970 های در سراسر دهه

ۀ پس از جنگ ده  سه اقتصادی، سیاسی و نظامیِ با تبعات و نتایج نظام کالن

های پایانی قرن  ههای بود که در د های تازه چنین مواجهه با چالشو هم

های هژمونی ایاالت  های مالی و سیاسی این دهه پایه . بحرانبیستم رخ داد

مریکا به وضعیت ادولت جهان غرب متزلزل ساخت. واکنش  متحده را در

آمده اگرچه توانست برخی از این تغییرات را به سود خود بچرخاند،  پیش

گاه نتوانست جایگاه پیشین ایاالت متحده را بازیابد. حقیقت نیز این بود  هیچ

گاه امکان بازیابی جایگاه پیشین خود را نداشت، چه شرایط  مریکا هیچاکه 

دی و های سیاسی، اقتصا در تمامی زمینه ای که ایاالت متحده در آن جهانی

از دست رفته بود. ظرف سه دهه چنان  دیگر ترین نقش را داشت نظامی مهم

داری و آرایش  اقتصادی نظام سرمایهـ  تغییرات عمیقی در وضعیت سیاسی

آن وضعیت  توانست بر بستر طبقاتی جهان حادث شد که ایاالت متحده نمی

در زمینۀ اقتصاد،  فقطذشته در دست گیرد. چون گعنان مطیق مسائل را هم

 های گذاری گونه که ذکر آن رفت، رشد و توسعۀ اروپا و نیز سرمایه همان
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اقتصاد این سه ناحیه را عمیقاً به هم پیوند  ایاالت متحده در اروپا و ژاپن

داده بود. چنین پیوند عمیقی ایاالت متحده را ناگزیر به پذیرش نقش 

 .کردهای کالن اقتصادی  گذاری در سیاستهای اروپایی  دولت

هایی انجامید که  به بروز بحران ای دهه سه انباشتِ از سوی دیگر، اضافه

گیری  ها را از آن دید. همچنین شکل از قضا ایاالت متحده بیشترین آسیب

مریکای التین، آسیا، ادر  مت عییه امپریالیسم ایاالت متحدههای مقاو هسته

ود غرب هژمونی این کشور را در جهان با چالش جدی افریقا و حتی در خ

افتخار عصر رونق امکان بازگشت به گذشتۀ پر ،ترتیب مواجه کرده بود. بدین

 طوالنی از میان رفته بود. ایاالت متحده ناچار به پذیرش این واقعیت بود که

این  ،های متعدد جهان غرب به سر آمده است. در عرصه عصر رهبری مطیق

 7گیری گروه  های نوظهور دیگر تن داد. شکل حضور قدرتکشور به 

، نقش پنج کشور در تعیین واحد پول 1975در سال  20قدرت اقتصادی

های نظامی و اقتصادی  جهانی به جای دالر، اعتراضات فرانسه به سیاست

ای نفوذ پیشین ه ههای اروپای غربی به برخی از حوز مریکا، بازگشت قدرتا

 ،... خود مهر تأییدی بر این مسئیه است. به این ترتیبخود در جهان سوم و

ویژه در  خود را در غرب )به 21ایاالت متحده اگرچه توانست هژمونی نسبی

چون گذشته مطیق نبود، رهبری ایاالت متحده همعرصۀ نظامی( بازیابد، 

تحده ای از کشورهای تأثیرگذار پدید آمد که ایاالت م بیکه مجموعه

                                                           

20 .G7 ، مریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و کانادا.اکشور  7متشکل از 

 1980و  1970های  دههاگرچه توان نظامی و اقتصادی ایاالت متحده در سراسر . 21

 قدرت نسبی پا به عرصه نهادن اقتصادهای رقیب به کاهش داشت، یافزایش چشمگیر

های اقتدار و هژمونی این کشور در جهان را  خود پایه ، کهاین کشور در جهان منجر شد

 تضعیف کرد.
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وودز و ضربه خوردن  ها داشت. فروپاشی برتوندر میان آنبارزترین نقش را 

گرایانه عییه  های چپ پیمانان، انقالب حیثیت سیاسی امریکا نزد هم

و نیز تعارض  ،در امریکای التین و خاورمیانه امریکاسو با های هم دولت

ترین عوامیی بودند که هژمونی امریکا  مهم پیمانان اروپایی با امریکا فع هممنا

مدت  سرآغاز عصر طوالنی 1970در جهان غرب متزلزل ساختند. دهۀ را 

رفتن  عیت از دست به ریکاماکه در آن  ،هژمونی امریکا بود خزان

بیش از پیش مجبور به  سیاسی و کاهش قدرت نسبی اقتصادی مشروعیت

هژمونی،  آغاز خزانشد. همچنین در عصر  تکیۀ صرف بر قوای نظامی می

پیمانان  سو ساختن همخود را از هم ای فزاینده هردم لایاالت متحده به شک

اش  تر ضامن سیطه یافت و نهادهایی را که پیش واحد ناتوان می یذیل سیاست

عصری  هژمونی آغاز خزانعصر  ،رو دید. از این بودند در برابر خود می

های  ازمانهای س است که در آن ایاالت متحده از پذیرفتن قواعد و تصمیم

های بورژوایی، و نیز عمل به  گر روابط دولتتنظیم ر مقامدجهانی، 

ترین عوامیی  مهم ۀزند. حضور شوروی از جمی میباز تعهداتش آشکارا سر

 قریب به دو دهه به تأخیر انداخت.پیمانان امریکا را  بود که سرکشی هم

 

قطبی  بخش دوم: فروپاشی شوروی و برآمدن جهان تک

 (2003ــ1991)
بروز سیاسی روندی بود که  1989 ار برلین در نهم نوامبرشدن دیو برچیده

ر شوروی منتهی شد. فروپاشی به انحالل اتحاد جماهی 1991تا دسامبر 

چهرۀ سیاسی جهان را عمیقاً تغییر داد. فروپاشی شوروی به معنای  شوروی

که مدتی قریب به نیم قرن صحنۀ سیاسی جهان را  ،پایان جهان دوقطبی بود



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   51

 

واسطه به معنای  غالباً فروپاشی بیوک شرق را بی گرانرد. تحیییک تنظیم می

است که از  ای دانند. این همان نگرۀ بورژوایی قطبی می برآمدن جهان تک

دموکراسی به تحییل سیاست  های مشترک غربی و لیبرال دریچۀ تنگ ارزش

هم  از «واقعاً موجود سوسیالیسم»نشیند. حقیقت این است که فروپاشی  می

داشت. اتفاقاً پایان جهان دوقطبی شیدن اتحاد غربی را نیز با خود به همراه پا

که به عیت ناتوانی  ،بی را در خود داشتچندقط امکان و افقِ وضعیت

 در مقایسه با این کشورمریکا اهای غربیِ رقیب  قدرتاقتصادی و نظامیِ 

شی به توانست از وضعیت بغرنج پس از فروپا ایاالت متحدهو  عقیم ماند

 د. فروپاشی شوروی پایان دورانیکنبرداری  نفع ترمیم موقعیت خود بهره

گی خود را به یکپارچ یکی از عناصر لیبرالبود که در آن غرب  ای طوالنی

در این شناخت.  ت بازمیسدر وجود شرق سوسیالی رهبری ایاالت متحده

ت بود. ضرور ،هایش نشیبمریکا بر بیوک غرب، با تمام فرازوارهبری  عصر

در ویژه قدرت نظامی آن(  مریکا )بهاتوانست خود را بدون  بیوک غرب نمی

متصور شود. اگرچه پس از فروپاشی، ایاالت متحده برابر سوسیالیسم 

رهبر  در جایگاهتوانست برای مدتی قریب به یک دهه همچنان خود را 

ی این رهبری با فروپاش های ضرورتیکی از جهان پساشوروی تحمیل کند، 

مریکا بر جهان ادوران جدیدی در رهبری  دیگرشوروی از میان رفته بود. 

ترین عامل  سو مهم از یک ،با فروپاشی شوروی ،حقیقتشد. در آغاز می

میان رفت و از سوی دیگر، بخش غرب به سرکردگی امریکا از  وحدت

 امدت خود ر آن در کوتاه از طریقمریکا فراهم آمد تا ابرای  ینوین امکانات

 رهبر جهان معرفی کند.
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   فاجعه در شرق، گسست در غرب 

، برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، عامل 1991در دسامبر 

، سرانجام شکست خورده بود. پیمان شرقبخش جهان غرب، بیوک  وحدت

ها، ضرورت  ویژه اروپایی های غربی، به و دولت بود پاشیده ورشو از هم

ن دیروز امتحددیگر، دیدند.  رفته می ا را ازبینمریکااتحادی به رهبری 

مریکا، با اشمشیر رقابت را آشکارا کشیده بودند. موجودیت ناتو، به رهبری 

شورای همکاری آتالنتیک  1991تا آنجا که اجالس سال  ،بحران مواجه بود

مریکایی در خصوص ابه صحنۀ رویارویی دو منظرِ اروپایی و  در کپنهاگ

 نشاندنو بدل شد. فرانسه حتی خواستار انحالل ناتو و ادامۀ حیات نات

آشکارا از دیگر جهان غرب  22آن بود. جاینیروی دفاع کامالً اروپایی 

یکپارچه و  آلمانِ ،زد. در این میان بازمی مریکا سراپذیرفتن سرکردگی 

بست  پروراند. بن بار دیگر سودای سرکردگی اروپا را در سر می نفس تازه

جایی که در آن سودای سرکردگی  ،لمان در بالکان رقم خوردهای آ سیاست

پا را ارو مریکا به قیمت جان صدهزار تناآلمان بر اروپا عجالتاً عقیم ماند و 

تر از  بار اختالفات بسیار پررنگ آورد. اما اینکنترل خود در بهبرای مدتی 

به بدترین شکل ممکن  گذشته بود. این زخم چرکین در دولت اول بوش

 سر باز کرد.

های غربی ناگهان خود را در  دولت ،همچنین، با فروپاشی شوروی

 ،های گشودۀ سرزمینی از بازارهای بکر و منابع سرشار یافتند برابر دروازه

بعضاً سرسختانه بدل کرد. روسیۀ  های که اتحاد پیشین را به رقابت امری

درصد ذخایر  20جهان،  درصد ذخایر نفت و گاز 30را بودن شوروی با دا

                                                           

صدمین سالگرد پایان جنگ  تر این رویکرد را در سخنان ماکرون در یک . بیان جدی22

 تر ترامپ مواجه شد. پاسخ جدی توان مشاهده کرد، اصراری که با جهانی اول می
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... و همچنین صنایع مِ فوالد، اورانیوم، کروم، طال ونیکل و ذخایر عظی

سازی  های انتقال انرژی و اسیحه پتروشیمی، فوالد، زیرساخت سنگین

شرکت  هزار 225فرایند فروپاشیِ شوروی  . طیداشت یفراوان اهمیت

ا تنها ه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. ایاالت متحده در این واگذاری

 مثالً، 23؛در این فرایند داشتند چشمگیری آلمان، بریتانیا و ژاپن نقش نبود.

وامی  در روسیههای آزادسازی  برای اجرای سیاست المییی پول صندوق بین

درصد اعتبارات  40د که کرمیییارد دالر به روسیه پرداخت  5/22به ارزش 

های اروپایی  ز بانکی اکرد. این اعتبارات پس از مدت آن را ژاپن تأمین می

 سر درآوردند.

 20تا  15معادل  2001ــ1995 های خروج سرمایه از روسیه طی سال

ثابت در این  ۀدرصد تولید ناخالص داخیی( و تشکیل سرمای 5میییارد دالر )

های  های روسیه، که ارزش ترین شرکت بازه در روسیه منفی بود. بزرگ

که تا نتیجه آن 24رین مبالغ واگذار شدند.دالری داشتند، به کمتمیییارد چندین

                                                           

های اروپای شرقی، در روسیه بخش  باید خاطرنشان ساخت که برخالف جمهوری. 23

شوروی واگذار شد  ۀها طی فرایند فروپاشی به مقامات سابق روسی بزرگی از این شرکت

 امکان بازیابی توان اقتصادی خود بعدهای  و این مسئیه به این کشور اجازه داد تا در سال

را داشته باشد. غارت میراث شوروی در روسیه بیش از هر چیز با خروج سرمایه از این 

های  وام ۀمریکایی و نیز هزیناهای اروپایی و  شرکت به دستکشور، خرید سهام صنایع 

 ها را درنهایت به غرب بازگرداند. صندوق پول در مسیرهایی همراه بود که این پول

 170درصد نیکل جهان( به مبیغ  20 ۀورییسک )تولیدکننداز آن جمیه، شرکت نیکل ن. 24

میییون دالر و شرکت نفتی یوکاس به  130میییون دالر، شرکت نفتی سیدانکو به مبیغ 

شدۀ  دار شناخته میییون دالر واگذار شدند. همچنین جورج سوروس، سرمایه 300مبیغ 

. وی در لهستان نیز خریدا ها ر بریتانیایی، اپراتور تیفن روسیه و سهام برخی از شرکت

ذکر است که قاطبۀ  شایانبود.  خریدههای توزیع مواد غذایی را  سهام بسیاری از شرکت

Line
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 هزار 70، شد درصد مزارع روسیه ورشکست 80قریب به  1998سال 

جمعیت کشور به زیر خط فقر  سوم و بیش از یکشد کارخانۀ دولتی تعطیل 

در  فقط ،نمونه محضها نیز مشابه بود.  غیتید. این امر در سایر جمهوریدر

ها  ش یافت و اغیب بانکدرصد کاه 30جمعیت کشور قریب به  گرجستان

. به این ترتیب، غارت روسیه و سایر به مالکیت مؤسسات خارجی درآمد

ایاالت متحده، اروپای غربی و ژاپن برای  رقابتبا که  ،اقمار شوروی

های  انسانی در سرزمین ای هفاجع ه، بهمراه بودتصاحب هرچه بیشتر 

 .انجامیدسابق  سوسیالیستی

ن اثر فرایند فروپاشی شوروی با اتحاد دوبارۀ آلمان در اروپا، نخستی

خود را نشان داد. این اتحاد، در عرصۀ  1989غربی و شرقی در اکتبر 

برای آلمان به ارمغان آورد. آلمان  یدوچندان قدرت ،سیاسی و اقتصادی

ده و به قدرت کرآغاز  1960را از دهۀ  که رشد اقتصادی خود ،غربی

شبه وارث یکی از  بدل شده بود، تقریباً یک اقتصادی و سیاسی اروپا

آلمان شرقی معادل های بیوک شرق شد. حجم اقتصاد  ثروتمندترین دولت

 1300تا  650هایی به ارزش  آلمان غربی و مجموع دارایی درصد اقتصاد 11

فوالد، پتروشیمی،  بود. این کشور دارای صنایع سنگینمیییارد مارک 

                                                                                                                      

های شوروی را واگذاری آنها به  سازی دارایی مردم روسیه بهترین راه خصوصی

پارلمان روسیه برای متوقف  1993دانستند. وقتی که در سال  های کارگری می اتحادیه

د، وی طی کودتایی کرایند تعدیل ساختاری اقدام به برکناری ییتسین از قدرت ساختن فر

میییارد دالر به  5/2ای غرب همراه بود )ایاالت متحده  های مالی و رسانه که با حمایت

اطالعات کسب دولت ییتسین کمک کرد( دومای روسیه را به توپ و تانک بست. برای 

نوشتۀ نائومی  دکترین شوکبه کتاب  ،منظر بیشتر در خصوص فروپاشی شوروی از این

، ترجمۀ شهریار خواجیان، خواران اتحاد شوروی میراثو نیز بوریس کاگارلیتسکی،  کالین

 مراجعه کنید. 336ــ315، صص 1388کتاب آمه، 

Line
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روسیه به اروپا و منابع معدنی تقال انرژی از های ان خودروسازی، زیرساخت

بود. همچنین به عیت سطح  نیکل و آهن ی از جمیه زغال، سنگارزشبا

تر زندگی، دستمزد کارگران در آلمان شرقی بسیار کمتر از آلمان غربی  پایین

به همراه  ،شرکت بزرگ دولتی را 8500 آلمان غربی پس از اتحاد 25بود.

ارگر، از آلمان شرقی به ارث برد. ارزش این میییون ک 5/5قریب به 

ها به  میییارد مارک بود. برای واگذاری این شرکت 260 ها بالغ بر شرکت

( THA) نشتالتهَنداَ تحت عنوان تروی ای دولتی ۀبخش خصوصی، کمیت

 5ن از آلمان شرقی )ت 9 فقط نفرۀ آن 24مدیرۀ  که در هیئت ،تشکیل شد

از  اعضا بقیۀو  ندهای کارگری( حضور داشت دیهنمایندۀ اتحا 4استاندار و 

 7500این کمیته قریب به  2003تا سال  26مقامات آلمان غربی بودند.

 د.کرشرکت را به بخش خصوصی واگذار 

غربی )اینک آلمان متحد( را در  بورژوازی آلمان لحاق آلمان شرقیا

به منظور  نحوی که این کشور به ،اقتصادی رفیعی قرار دادـ  جایگاه سیاسی

بارها  2000ویژه  و به 1990پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی خود در دهۀ 

های  ه ایستادگی کرده و سیاستهای ایاالت متحد گذاری در برابر سیاست

در  رااغیب خود  هایی که ، سیاستخود را به پیش برده است خاص

 دهد. مریکا نشان میابا آلمان  رشد اختالفات روبه

                                                           

سطح زندگی و دستمزدهای کارگران حتی امروزه نیز در مناطقی که زمانی جزو آلمان . 25

مردم آلمان شرقی هنوز رنگ رفاه را »آلمان غربی است. بنگرید به:  تر از شرقی بود پایین

 .1388، آبان خبرآنالین، «اند ندیده

، آذر دنیای اقتصاد، «سازی تاریخ ترین خصوصی هند داستان بزرگ افسانه تروی. »26

1386. 



 56   ابرقدرت هژمونی افول و عروج: امریکا امپریالیسم   

های آسیای مرکزی  ی همچنین با گشایش دروازهفروپاشی شورو

تنها از منابع عظیم معدنی، نیروی کار ارزان و  همراه بود. آسیای مرکزی نه

یی سزااهمیت ب تیکی، بیکه به لحاظ ژئوپیاستبازارهای تازه برخوردار 

ده و کرهای چین و روسیه را از یکدیگر جدا  دولت این منطقه. دارد

ن دو دولت به خاورمیانه است. از این رو، گسترش اتصال ای ۀهمچنین نقط

 27.داشتراهبردی  اهمیت ،حوزۀ نفوذ غرب به این منطقه، پس از فروپاشی

ویژه آلمان،  بهــ معانی سیاسی متضادی برای اروپا  فروپاشی شوروی

به  شرقبیوک  چنین فروپاشیمریکا داشت. هماو  ــ فرانسه و ایتالیا

عبارتی ــ ی کالن ایاالت متحده و اروپای پیر ها  در سیاست یکامی گسست

در برابر  ــ برد که دونالد رامسفید برای آلمان، فرانسه و ایتالیا به کار می

ها و  منجر شد. ایاالت متحده فروپاشی شوروی را مرهون تالششرق 

واهان سرکردگی ، خ دانست و به پاس این کوشش های خود می سیاست

روسیه نیز به چیزی کمتر از  سرد بود. در قبال پساجنگِ مطیق خود بر جهان

این کشور به دولتی زبون و مطیع قائل نبود، تا آنجا که برژینسکی از  تحییل

 ،دیگر گفت. از سوی طقۀ خودمختار سخن میتجزیۀ روسیه به چندین من

دید، بیکه  مریکا میاتنها خود را در پیروزی بر کمونیسم شریک  اروپا نه

مریکا و امکان اهای  را به معنای استقالل خود از سیاست فروپاشی شوروی

دانست. در خصوص روسیه نیز،  سرد نیز می یابی در جهان پساجنگ  قدرت

ای به رهبری  سازی روابط و ایجاد رابطه ویژه آلمان خواهان عادی اروپا و به

اروپا بودند. روابط آلمان با روسیه، حتی در دورۀ جنگ سرد نیز، بر مبنای 

پییتیک شهرت داشت و بر  سیاستی که به اُست ،تعامل با این کشور بود

                                                           

 .تحییل امپریالیسم، «مریکاااستراتژی کالن امپراتوری ». 27
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ترین  روسیه بزرگ 28مبنای تمایل آلمان به تعامل با شوروی شکل گرفته بود.

برای اقتصادهای این  یبزرگ انرژی اروپا و همچنین بازار مصرفکنندۀ  تأمین

نسه، با قاره است. روابط سیاسی دو قدرت اقتصادی اروپا، آلمان و فرا

با پیوستن اوکراین  2008 طحی بود که این دو کشور در آوریلروسیه در س

 29و گرجستان به ناتو مخالفت کردند.

مریکا اچالش تازۀ دولت  یگانه ناشی از فروپاشی شوروی معضالتِ

، ایاالت متحده شاهد عروج منطقۀ اقتصادی شرق 1990نبود. در ابتدای دهۀ 

 1985که رشد اقتصادی خود را از  ،«ق آسیاببرهای جنوب شر»آسیا بود. 

 18از رشد حجم صادراتی  1990های میانۀ دهۀ  آغاز کرده بودند، تا سال

درصدی )سه برابر کشورهای صنعتی( برخوردار بودند. تشکیل گروه بیست 

هایی چون برزیل، اندونزی، کرۀ جنوبی،  قدرت و اضافه شدن 1999در سال 

مع رهبران اقتصادی جهان خود نشانی از فریقای جنوبی به جاهند و 

مریکای االمییی بود. در  ای در مناسبات اقتصادی در عرصۀ بین دگرگونی تازه

میییارد  83هایی به مبیغ  گذاری سرمایه 30التین نیز، اروپا در حوزۀ مرکوسور

 44به  فقطمریکا اهای  گذاری و حال آنکه حجم سرمایهبود دالر انجام داده 

میییارد  126 مبیغ 2001چنین در سال ها هم رسید. اروپایی ر میارد دالمییی

                                                           

و به منظور تعامل با  1969در  ،ت، صدراعظم وقت آلمانوییی بران رااین سیاست . 28

 .1387، آذر خبرآنالین، «اختالف در اتحاد». بنگرید به: کردریزی  پیمان ورشو پایه

بیکه  ،با هدف جیب رضایت روسیه نبود فقطالبته باید متذکر شد که این مخالفت . 29

می روسیه به گرجستان، عوامل سیاسی دیگری نیز در آن دخیل بود. همچنین تهاجم نظا

که با محکومیت شدید از سوی اروپا و تضعیف اعتماد میان روسیه و اتحادیه همراه بود، 

 چند ماه بعد از این امر صورت گرفت.

 شامل آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه.. 30
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میییارد  42امریکا فقط  ؛مریکایی کرده بودنداهای  دالر صرف خرید شرکت

های  چنین طی بحران. همکرده بودهای اروپایی  خرید شرکتدالر صرف 

بانک بزرگ  20های  سوم دارایی بیش از یک ،مریکای التینادر  1990دهۀ 

اره در اختیار مؤسسات اسپانیایی قرار گرفته بود. به شکل آشکاری این ق

مریکای التین اویژه در  مریکا در سطح جهانی و بهاقدرت و نفوذ اقتصادی 

کننده و  های اقتصادی نوظهور نیز از رشدی خیره یافت و قدرت کاهش می

یا رو بود که در سقوط اقتصاد شرق آس بردند. هم از این تهدیدگر بهره می

ایاالت متحده نابودی رقیبان خود را به نظاره نشست و از فرصت  1997در 

 ره را برد.آمده بیشترین به پیش

کردند که  ای پیروی می  های اقتصادی آسیا از سیاست اقتصادهای شرق

. ممنوعیت ورود کاال، تقابل با منافع مستقیم جهان غرب قرار داشتدر 

داخیی توسط  های خرید شرکت های وارداتی و ممنوعیت وضع تعرفه

های اقتصادی این منطقه بود. وقتی در  سیاست نهادهای خارجی سرفصل

هراس کمبود نقدینگی بازارهای شرق آسیا را درنوردید و بحران  1997سال 

 از منطقه خارجمیییارد دالر سرمایه  600آغاز شد، ظرف کمتر از یک سال 

مریکا( کوشید تا اش از همه شد. این در حالی بود که جهان غرب )و بی

بحران همچنان تداوم یابد. بهترین توضیح را در این خصوص شاید بتوان 

یافت:  31های ارشد مؤسسۀ مورگان استنیی در بیانات یکی از استراتژیست

خارجی از منطقه تخییه  ارزهای ته شود، کلاگر بحران به حال خود گذاش»

... ما به شود سات غربی فروخته مییا به مؤسناچار تعطیل  ... بهها و شرکت

های خود  ها فشار بیاید که شرکت تداوم اخبار بد نیاز داریم تا بر این بنگاه

تجارت آزاد قانونی شد،  :نتیجه برای شرق آسیا واضح بود« را بفروشند.

                                                           

 بزرگ جهان. مورگان، دومین بانک پی بانک جی ۀاز مؤسسات زیرمجموع. 31



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   59

 

جاز اعالم گذاری خارجی م سرمایه وشد قوانین حمایتی نیروی کار برداشته 

میییون نفر از کار  24کند که بیش از  ی کار برآورد میالمیی شد. سازمان بین

که تا سال پیش از آن اعتراضات و  ،در کرۀ جنوبی فقطبیکار شدند. 

و کارگران از قوانین حمایتی  از سر گذرانده بوداعتصابات کارگری موفقی 

 ها از بین رفتند، بیکه قوانین حمایتی تنها اتحادیه نه ،بسیاری برخوردار بودند

 ی برچیده شد.کی رگران نیز بهکا

های  سهام بسیاری از شرکت ،«ترین حراجی جهان بزرگ»در این 

المییی پول در  . نقش صندوق بینخریدندهای چندمییتی  نیز شرکترا منطقه 

جمهوری کرۀ جنوبی در  رئیسدر انتخابات  ــ این بحران حائز اهمیت بود

گرفت  از تمامی نامزدها تعهد، این سازمان پیش از برگزاری انتخابات 1997

کشوری بود که به مدد  یگانهبند باشند. چین های صندوق پای تا به سیاست

های صندوق،  زدن از پذیرفتن سیاستباز نیروی کار ارزان خود و نیز با سر

 32سالمت از این بحران عبور کند. توانست به

                                                           

گرایی در بیوک  جهانی سرمایه و حرکت به سمت مالیهـ  سم معرفت تاریخینئولیبرالی. 32

مریکا درک اامپریالیسم ۀ شد آماده ۀپروژه و بست عنوان بههژمون است. نئولیبرالیسم را نباید 

طی  و بود کرد. نئولیبرالیسم پاسخی به بروز بحران در نظام مدیریت بحران کینزی

ها  شکیی خود را به دولت غربی به ۀورهای پیشرفتای در هریک از کش یندی دودههافر

کمابیش های نئولیبرالی  دستورالعملکرد تا تبعات بحران را از میان بردارد.  اعمال می

سازی  پیاده ۀشیو ،های جهان سوم نیز به اجرا درآمد. اگرچه زمان در دولت صورت هم به

های غربی همراه بود. چین  تدر این کشورها تا حدی با اجبار و حتی دخالت مستقیم دول

نهادهای غربی را نپذیرفت، از پذیرفتن منطق نئولیبرال ناگزیر  اگرچه دخالت کشورها و

بود. اتحاد جماهیر شوروی نیز ناگزیر از پذیرش این منطق بود و حرکتش به سمت 

 سازی این منطق از جمیه عوامل فروپاشی این اتحاد بود. پیاده
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قتصاد ادی شرق آسیا و نیز ارکان اایاالت متحده به کمک بحران اقتص

تنها توانست برخی از مدعیان اقتصادی نوظهور را نابود کند،  نه المییی بین

 ،بیکه موفق شد نبض اقتصادی این منطقه را نیز در اختیار بگیرد. با این حال

شرق آسیا تنها نبود و ژاپن و اروپای غربی را  مریکا در حراجیادولت 

گونه  همان ،یکای التینمرادید. در شرق اروپا و  همچنان دوشادوش خود می

 تر آمد، شرایط ناگوارتر نیز بود. که پیش

 دیگری بر اقتدار و هژمونیِ تا ۀفروپاشی شوروی ضرب ،حقیقتدر

متضاد و عامل  شوروی عنصر ــ بود 1980مریکا در دهۀ احدی بازیافتۀ 

مریکا بود و اضمحالل آن ابخش جهان غرب به رهبری  وحدت

انداخت. به این ترتیب،  مریکا به هراس میار پردازان سیاست را د نظریه

های این پیروزی  با چالش متحده در جشن پیروزی بر بیوک شرقایاالت 

پیروزی بر این  مریکا در جهان غرب در عینانیز مواجه بود: سرکردگی 

ترین چالش سیاست خارجی  دشمن دیرین زیر سؤال رفته بود. اکنون بزرگ

یکی  روپایی و نیز توسعۀ اقتصادی در چین بود.ن ااقد افراشتن متحد مریکاا

نهایت به جایی بود که البته در مریکااترین نقاط رقابت میان آلمان و  از مهم

 مریکا بدل شد: یوگسالوی.ابرندۀ  برگ

 

   بالکان، سرزمین تجزیه و خون 

 سیاسیِـ  مذهبی و معضالت اقتصادیـ  تنیدۀ قومی با بافت درهم ،یوگسالوی

ریکا با ماشکست بیوک شرق، حامل بحرانی بود که اروپا و پس از 

ند. جنگ و تجزیۀ آفرید یعیار تمام ۀفاجع مغرضانه در آن  دخالتگری

اروپا )به محوریت آلمان(  های میان حقیقت نمودی از تقابلخونین بالکان در

بود که اروپا کوشید تا نشان دهد  رویدادیمریکا بود. بحران بالکان آن او 
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این  ،مریکا شناخته شود. اگرچهاسنگ با  قدرت جهانیِ هم منزلۀ واند بهت می

 زود که امرکرهای اختالفاتی درک  نطفه ۀمثاب بایست به می فقطتقابل را 

 است. گسیختهاتحاد پیشین غرب را به شکل آشکاری از هم 

ای بود که پس از جنگ  کشی ترین جنگ و نسل بزرگ جنگ بالکان

ا رخ داد. غالباً تجزیۀ یوگسالوی را تجیی مناقشات جهانی دوم در اروپ

و تا پیش از  تیتو یوسیپآهنین  دانند که به مدد مشت ای می مذهبیـ  قومی

بحران  شود می. اما آنچه کمتر ذکری از آن مرگ وی، امکان بروز نیافته بود

مریکا و ااز جمیه  ،های غربی ها و منافع قدرت اقتصادی و نیز نقش سیاست

 وپرداختۀ صرف  در بستر این قبیل مناقشات است. تاریخ نه ساخته ،نآلما

یندهای پیچیدۀ امحصول روابط و فر که بیش از هر چیزبیاشخاص، 

های تجزیۀ یوگسالوی  عیل و بنیان رو، پرداختن به اجتماعی است. از این

 ــ چرا که تجزیۀ یوگسالوی دارد، ییبسزا اهمیتمارکسیستی  با رویکرد

دخالت »تنها سرآغاز سیاست  نه کردن )بالکانیزاسیون( ــ بالکانی

ت، بیکه فرایندی است که با اس «های رنگی انقالب»و نیز  «دوستانهبشر

، در خاورمیانه نیز به اجرا درآمد و امروز شاهد تبعات ینظیر کم تشابه

 ویرانگر آنیم.

 کشور منزلۀ تا پیش از فروپاشی شوروی، یوگسالوی به

کرد برای  زمرۀ اقمار شوروی تعریف نمی که خود را در ای سوسیالیستی

ها و  رو، همواره از وام و، از این داشت یبسیار ویژه اروپا اهمیت غرب و به

تنها خود را در  های غربی برخوردار بود. یوگسالوی نه های دولت کمک

میان اتحاد جماهیر  فاصل کرد، بیکه حد ار شوروی تعریف نمیزمرۀ اقم
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 1980نیز بود. وقتی که در دهۀ  33ستی و دریای آدریاتیکسوسیالی

اقتصادی را در  های اصالح کشورهای سوسیالیستِ اروپای شرقی سیاست

 پیشتاز قرار داشت. های مرۀ دولتپیش گرفتند، یوگسالوی در ز

این های مختیف  توزیع نامتقارن درآمد در جمهوری ،سو از دیگر

با دارا بودن  ،د. کرواسی و اسیوونیآفری تی شدیدی میینارضا فدراسیون

برابر  درآمدی بیش از دو ۀدرصد جمعیت فدراسیون، از سران 30قریب به 

این وضعیت از یک سو  34بردند. میانگین درآمد در یوگسالوی بهره می

کرد و از سوی دیگر دولت  کرواسی و اسیوونی را به جدایی تحریک می

ها  های بیشتر بر این جمهوری تیوگسالوی را در بیگراد به تحمیل مالیا

 بیگراد را به وضعیت نامساعد اقتصادیِ بیوک شرق ،داشت. جز این وامی

های الزم  کرد. به منظور دریافت وام استقراض از صندوق پول مجبور می

المییی پول، دولت فدرال  برای اصالحات اقتصادی از صندوق بین

ترین این  میۀ مهمق شد. از جیوگسالوی میزم به اجرای شروط صندو

های خودمختار یوگسالوی به بیگراد  انتقال حاکمیت جمهوری شروطْ

، کاهش (پایتخت مشترک یوگسالوی و جمهوری خودمختار صربستان)

ها و آزادسازی تجارت بود. چنین تغییری  های دولت، حذف یارانه هزینه

 ،کرواسیویژه  ها، به تنها به ایجاد نارضایتی در ساکنان دیگر جمهوری نه

های غذا و انرژی، بیکاری، فقر گسترده و  انجامید، بیکه به تورم، قطع یارانه

 مذهبی منجر شد.ـ  قومی های یع حقوق برخی از اقییتیهمچنین تض

                                                           

 کند. یتالیا که این کشور را از بالکان جدا میدریایی است در شرق ا. 33
34. Edward S. Herman and David Peterson, “The Dismantling of 

Yugoslavia (Part I): A Study in Inhumanitarian Intervention (and a 

Western Liberal-Left Intellectual and Moral Collapse),” Monthly Review, 

Oct 01, 2007. 
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 های آلمان در بالکان آتش ، سیاستدر میانۀ چنین آشوبی

زنگ خطری  . الحاق یوگسالوی به جامعۀ اروپابرافروخت یسوز خانمان

قدرتمند اروپا را در  د. یوگسالوی چهارمین نیروی نظامیین کشور بوبرای ا

سازی، خودروسازی و  کشتی اختیار داشت. همچنین، با دارا بودن صنایع

برای  ای جدی یافته، اقتصاد این کشورِ پهناور تهدید کشاورزی توسعه

رو، تحریک  رفت. از این سیادت اقتصادی آلمان در اروپا به شمار می

به سرفصل  های اسیوونی و کرواسی به جدایی از یوگسالوی جمهوری

 .دلیل نبود غربی بدل شد. انتخاب کرواسی بی سیاست آلمان در بالکان

و این کشور از منافع سیاسی و اقتصادی  کرواسی سنتاً متحد آلمان بود

اسیوونی و کرواسی از  ،1991در سال  35فراوانی در کرواسی برخوردار بود.

 ر سال بعد نیز بوسنی طی انتخاباتو د نددکرالم استقالل یوگسالوی اع

 د.کرجدایی خود را از یوگسالوی اعالم  یبرانگیز مناقشه

را در خود  ها از صرب یتوجه قابل که اقییت ،اعالم استقالل بوسنی

میان صربستان، بوسنی و کرواسی  یعیار تمام جای داده بود، به جنگ

 شورای امنیت رغم تحریم تسییحاتی عیی ،انسهانجامید. آلمان، بریتانیا و فر

دند. همچنین کر درگیر را تسییح و تجهیز می های ، طرفعییه یوگسالوی

ز، آموزش و به تجهیاقدام ( در کوزوو BNDآژانس اطالعات فدرال آلمان )

( KLAکوزوو ) بخش عضوگیری برای شورشیان موسوم به ارتش آزادی

به تهاجم نظامی صربستان به این  وزووبخش ک ادید. تقویت ارتش آزکر می

                                                           

 )نقل 1378اردیبهشت  4 ،خرداد ۀروزنام ،«مصاحبه با اریک رولو )سردبیر لوموند(. »35

، 13، س سیاست خارجی، «ایاالت متحده، ناتو و بحران بالکان»بابایی،  رضا عیی غالم از

 (.453ــ435، صص 1378، تابستان 2ش 
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منجر شد. پس از پایان جنگ بوسنی در  1998منطقۀ خودمختار در سال 

 د.کرور  مجدداً آتش جنگ را در منطقه شعیه ، بحران کوزوو1995

مریکا امستقل از  یقدرت چوناروپا در بالکان بسیار کوشید تا خود را 

اعالم کرد که اروپا  ادی اروپا، رئیس جامعۀ اقتص1991نشان دهد. در سال 

این ساعت ]عرض اندام[ »چرا که  ،در یوگسالوی دخالت خواهد کرد

رسمیت شناختن استقالل کرواسی و اسیوونی از  به. 36«مریکاانه  ،اروپا بود

متحدشده، چنان سریع بود که  سوی جامعۀ اروپا، تحت فشارهای آلمان تازه

ین وضعیتی بود که در آن آلمان را به اظهار نگرانی واداشت. ا امریکا

در اروپا  ای گرایانه جانبه کامالً یک های کوشید تا سیاست شده میمتحد تازه

 وقایع بود. سیرعقب افتادن از  مریکا شاهدااعمال کند و 

تمایل آشکاری به تجزیۀ  1992مریکا تا پیش از آغاز بحران در سال ا

از اظهارات جیمز بیکر، وزیر شد  قیمتی نداشت. این را می یوگسالوی به هر

گفت یوگسالوی نباید به هر  نیز دریافت که می ،مریکااخارجۀ وقت  امور

که یوگسالوی امر دو دلیل عمده داشت. نخست آن این 37قیمتی تجزیه شود.

و به رقیبی برای این  بکشدتوانست اقتدار آلمان را در اروپا به چالش  می

یه و وگسالوی احتمال دخالت روسکه تجزیۀ یل شود. دوم آنکشور تبدی

آلمان  ماجراجویی این، داد. با وجود افزایش می نفوذ این کشور را در بالکان

شرایط  یافته استقالل و سرعت عمیش در به رسمیت شناختن کشورهای تازه

مریکا کل وضعیت به اعیار  نهایت با دخالت تمامهم پیچید که در را چنان در

به بحرانی  های اروپایی در بالکان کات قدرترمریکا تمام شد. تحانفع 

                                                           
36. Artak Galyan, “Learn as We Go: The European Union’s Involvement 

in Constitution Building in the Post-conflict Western Balkans,” 

International IDEA, Jun 15, 2014. 

37. Thomas L. Friedman, “Conflict in Yugoslavia; War in Yugoslavia 

Feared by Baker,” New York Times, Jul 4, 1991. 
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منتهی شد که خود اروپا از حل آن بازماند و ناچار به تن دادن به دخالت 

های خود در  حتی فرانسه نیز مجبور شد عجالتاً ایده ــ ایاالت متحده شد

مریکا ا»خصوص پیمان دفاعی کامالً اروپایی را وانهد و بپذیرد که 

 .«جهان است ترین ابرقدرت در بزرگ

معۀ اروپا )بعداً باری، در هر دو موردِ جنگ بوسنی و کوزوو، جا

و با طوالنی  1995سنی تا سال از حل بحران بازماند. در بو اتحادیۀ اروپا(

های متعدد، کشته شدن بیش از صدهزار نفر و  کشی جنگی که به نسل شدن

وپا قادر به حل مشخص شده بود که سردمداران ار ،میییون آواره انجامید سه

کشی  ان مداخیه کرد. نسلناتو در این بحر ،بحران نیستند. به این ترتیب

به روند مداخیه سرعت بخشید.  فقطنیتسا رِربْبوسنیایی در سِ مسیمانان

درگیر را در  های طرف صربستان و بوسنی توسط ناتوروزۀ  15بمباران 

ابت شود که اِشراف مریکا( پشت میز مذاکره نشاند تا ثادیتون )شهری در 

مریکا بر مسائل داخیی اروپا همچنان ضرورت دارد. بیل کیینتون در نوامبر ا

مریکا در بالکان چنین اظهار داشت: او در دفاع از حضور نیروهای  1995

هدف از این دخالت برقراری ثبات در اروپای مرکزی و حفظ رهبری فعال »

38«مریکا در جهان است.ا
 

خوبی گویای وضعیتی است که در آن رقبای  این اظهارات خود به

مریکا امریکا را به چالش بکشند و ا «رهبری فعال»کوشیدند تا  مریکا میا

شد، در پاسخ با تمام قوا  که بیش از پیش به قوای نظامی خود متکی می ،نیز

وو نیز بار دیگر دخالت و جایگاه خود را در جهان اعاده کرد. در جنگ کوز

 اروپا باز شد. پای ناتو به شرق

                                                           

 .همانبابایی،  رضا عیی  غالم. 38
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از این کشور چیزی  روزۀ بیگراد و مواضع نیروهای صرب 78بمباران 

ها، مراکز آموزشی، درمانی  ساختجز مخروبه باقی نگذاشت. تخریب زیر

دو دهه  39میییارد دالر خسارت به یوگسالوی وارد ساخت.و... بیش از صد

کامالً به  کوزوو، این کشور اللپس از جنگ بالکان و یک دهه پس از استق

درصد مردم با درآمد روزانۀ کمتر  34های اتحادیۀ اروپا وابسته است.  کمک

سال کمتر از  5گذرانند. امید به زندگی در کوزوو  یورو روزگار می 5/1از 

 ،سال کمتر از اتحادیۀ اروپاست. از سوی دیگر 10کشورهای همسایه و 

بار  صربِ بوسنیمسیمانان در جمهوری  ها و اختالفات قومی میان صرب

منطقه برخاسته است. این است  دیگر باال گرفته و صدای پای جنگ در

در هر جا که به اجرا  کردن و بالکانی «دوستانهدخالت بشر»ورد ادست

 40درآید.

ارتش  بهانۀ تهاجم نظامی صربستان عییه حمیۀ ناتو به صربستان به

د. ناتو به غاز شنیروهای صرب آ بخش کوزوو و نقض حقوق بشرِ آزادی

به این جنگ وارد شد. جالب توجه خواهد بود  «دوستانهبشر»بهانۀ اهداف 

اگر بدانیم که کمی پیش از حمیۀ ناتو، کمیتۀ پناهندگان و مهاجران ایاالت 

                                                           

، خبری ایران بالکانتحیییی پایگاه ، «ساعته یوگسالوی سابق 24فته بمباران یازده ه. »39

 .1393فروردین 

را رسوا سازد که در سال  ناسیونالیسم کوردیذکر این نکته بیش از هر چیز باید . 40

 ۀنش نیز پیشاپیش وعدارفت و هوادار برای تشکیل این کشورِ خودخوانده ریسه می 2006

گفتند. کار این جریان به آنجا رسیده که اکنون  به یکدیگر تبریک میاستقالل کردستان را 

داند؛ با شنیدن نام  افتخار خود می ۀهای دنیا شدن را مای ترین دولت دستِ سفاک آلت

سرانجامِ و  ؛شود از دهان فاسد اربابان امپریالیست، قند در دلش آب می «کوردستان»

جاری شدن جوی خون میان بغداد و اربیل عراق را  «کوردستان»جیوگیری از استقالل 

 .پندارد می
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به منظور  بخش کوزوو ارتش آزادی متحده گزارش کرده بود که حمالت

ن حمالت ارتش در جریا 41شود. ها انجام می سازی این منطقه از صرب پاک

صرب  هزار 30آغاز شده بود، بیش از  1996 بخش کوزوو، که از سال آزادی

از کوزوو آواره شده بودند. همچنین، شورای آتالنتیک شمالی تأکید کرده 

ها بوده است. با تمام این  بخش آغازگر خشونت بود که ارتش آزادی

شدند و برخی از  اه الهه تبرئهاوصاف، تمامی فرماندهان این ارتش در دادگ

جانبۀ  محکومیت یک 42اند. ها در زمرۀ مقامات بیندپایۀ کوزوو قرار گرفتهآن

د. یوگسالویِ تحت رهبری مییوشویچ دلیل نبو ها در این نبرد بی صرب

بحران کوزوو، روسیه در  جزیرۀ بالکان بود. طی روسیه در شبه آخرین متحد

اد و حتی اقدام به اعزام نیرو هایی از خود نشان د برابر تهاجم ناتو مقاومت

گاه به صحنۀ نبرد نرسیدند.  نیروهایی که البته هیچ ،دکربه یوگسالوی 

 2000حمایت از جنبش اتپور در سال  واپسین حیقۀ اقدام عییه مییوشویچ

این جنبش، ضمن حمایت از  ،بود. بنیاد سوروس، خانۀ آزادی و کاخ سفید

 ۀاین سرآغاز سیسی 43.ندتپور اهدا کردمیییون دالر به سران و رهبران اصدها

 بود. 21رنگی در قرن  های انقالب

                                                           

بخش کوزوو به  دهند. ارتش آزادی تباران تشکیل می  جمعیت کوزوو را آلبانیایی ۀعمد. 41

تشکیل  ،که تحت حمایت صربستان بود ،منظور حمایت از ایشان و مقابیه با اقییت صرب

 شد.

اشاره کرد که در  ،کوزوو فعیی یجمهور رئیس ،توان به هاشم تاچی از جمیه می. 42

 مقطعی فرماندهی این نیرو را نیز بر عهده داشت.

های شنیع فرماندهان صرب جنگ  گفتن ندارد که در اینجا، بنای دفاع از جنایت. 43

این جنگ  ۀروشن ساختن این نکته مد نظر بود که سویۀ ناگفت فقطبالکان را نداریم. 

بخش کوزوو عییه  ات، بوسنیایی و ارتش آزادیجنایت متقابل فرماندهان کرو سوزْ خانمان

پست و مقامی در بالکان  یکفرماندهانی که پس از جنگ هر ،مردم صربستان است

Line
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   انقالب رنگی، تحولی در سیاست تغییر رژیم 

یافتۀ بیوک  های استقالل سو با غرب در جمهوریهای ناهم دولت زدودن

های  مریکا، در سالاسو با هایی مشخصاً هم ر کار آوردن دولتشرق، و بر س

 یافت. نخست آنکه پس از یوافر از چند منظر اهمیت 2000دهۀ ابتدایی 

بودند که  هایی بر سر کار آمده ها غالباً دولت در این جمهوری فروپاشی

 بسیاری اهمیتاین امر  ــ گرفتند تدریج در معرض نفوذ روسیه قرار می به

 یدانست که روسیه بالقوه رقیب خطرناک تجربه می . ایاالت متحده بهداشت

دنبال ایجاد کمربندی تحت نفوذ خود در این منطقه  ن رو بهاز همی ،است

در اروپای  خودمریکا خواهان ایجاد وزنۀ تعادلی تحت نفوذ اآنکه  دومبود. 

در این خصوص  ،طیبی اروپای غربی بود. اگرچه در برابر توسعه شرقی

اروپای غربی نیز در حمایت از  ،سو چرا که از یک ،چندان موفق نشد

 یفعال نقشو هدایت آنها گرفته در اروپای شرقی  تراضی شکلهای اع جنبش

از پیش در برابر بیش  ،هرچه زمان گذشت ،از سوی دیگرداشت و 

آنکه بازارهای  سوممریکا در شرق اروپا ایستادگی کرد. اهای  سیاست

                                                                                                                      

ها و نهادهای حقوقی و قضایی غرب به  شده یافتند. این در حالی بود که رسانه تجزیه

اینکه د. مداران صرب پرداختن به جنایات فرماندهان و سیاست فقط ای دارانه شکل جانب

نیز واضح است: نیروهای ناتو در بالکان  های غربی این نکته را بازتاب ندادند رسانه کالن

 جنگیدند بخش کوزوو و عییه نیروهای صرب می کارانی چون ارتش آزادی در کنار جنایت

 ی چونگونه که امروز در سوریه، در قالب ائتالف ضدداعش، در کنار نیروهای همان ــ

ها و تحوالت فکری و  بنیان دربارۀجنگند. )برای مطالعه  آزاد سوریه می ک و ارتش ک پ

این جریان و همراهی آن با ناتو در  ک و نیز اقتدارطیبی و اپورتونیسمِ ک تاریخی جریان پ

کوبانی در کجای این جهان ایستاده » زیر سودمند خواهد بود: ۀهای اخیر، مقال سال

نشر  (،نوشتار مجموعه) غسل تعمید سوسیالیسم؟ی رهایی یا  کوبانی، نقطه، «است؟

 (.94تابستان اینترنتی، 

Line
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اهمیت زیادی مریکا ابرای ی کار ارزان این منطقه اروپای شرقی و نیرو

 بود. یمهم امتیاز بارها در این مریکابا ها  تبودن دولسو و هم داشت

ای که از وضعیت نامساعد سیاسی و اقتصادی  عمومی  بستر نارضایتی

دهی  به جهت شد الکانِ پس از فروپاشی ناشی میاروپای شرقی و حوزۀ ب

یاری به این اعتراضات و هدایت آن مریکا اویژه  های غربی و به دولت

که  ،های مدنی گیری جنبش در آغاز به شکل میرساند. این نارضایتی عمو می

ها  . سرانجام منطقی این جنبش، منجر شدگرفت تحت حمایت غرب قرار می

های فاشیستی  شوری چون اوکراین و لهستان به بازگشت جنبشکامروز در 

 به عرصۀ عمل منجر شده است.

سیاستی قدیمی را در جهانی نوین  هایاالت متحده از ابتدای هزار

هایی چون بنیاد جامعۀ باز )بنیاد  . به کمک سازمانتغییر رژیمزمود: آ می

 های فکر و اتاقسوروس(، خانۀ آزادی، بنیاد میی برای دموکراسی 

 به حمایت از اپوزیسیونایاالت متحده های اطالعاتی و امنیتی،  آژانس

ن قرار ندارند. بنیاد جامعۀ بازِ ارۀ متحدپردازد که در دای هایی می دولت

که  ،کشور جهان نمایندگی دارد 30اکنون در بیش از  جورج سوروس هم

بر قضا غالباً شامل کشورهای شرق اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه  دست

های مشابه در  رغم تجربه های رنگی )عیی مند انقالب سیسیۀ نظام است.

در صربستان به وقوع پیوست. جنبش  2000سال بار در  گذشته( نخستین

عییه حکومت اسیوبودان مییوشویچ آغاز  1998که از سال  ،مت )اتپور(مقاو

کرد: انقالب بدون  یروی میپ ای از خط مشی ساده ،به کار کرده بود

 خشونت.

یعنی دموکراسی، حقوق بشر، آزادی  ــ پایبندی به اصول جامعۀ مدنی

شترک وجه م« فساد سیاسی»قرار دادن و نیز هدف  ــ بیان و سکوالریسم
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یعنی کسانی چون  ،ها بود. طرفه آنکه فاسدترین رهبران ن انقالبای

های پروغرب پا به عرصۀ  ساکاشوییی و تیموشنکو، از درون همین جنبش

های  ها چیزی جز سازمان سیاست نهادند. لوازم و ابزارهای این انقالب

 مریکا نبود.اهای تحت حمایت  نهاد و هسته مردم

جایی که میخائیل  ،رجستان بودو در گ 2003گام بعدی در سال 

ارد شواردنادزه بر ادو گرای اپوزیسیون، در انتخابات غربساکاشوییی، رهبر 

از رز سخاوتمندانه بود. کتاب  مریکا از انقالب گلاپیروز شد. حمایت 
براندازیِ جین شارپ، در تیراژ  گام به ، خودآموز گامدیکتاتوری تا دموکراسی

های خود را به دولت تازۀ گرجستان به  یکا کمکمرارسید.  باال به چاپ می

گرای دولت با  غرب کارمند 5000افزایش داد. بیش از  میییون دالر 200

دالر در ماه( تحت پوشش بنیاد سوروس قرار  1200های ماهانه )تا  اعانه

دالر در ماه بود، ساکاشوییی و  25ای که متوسط درآمد  گرفتند. در جامعه

کردند. این  دالر حقوق از این بنیاد دریافت می 1500دستیارانش ماهانه 

و انقالب  2003اوکراین در سال  ها در جریان انقالب نارنجی سیاست

 فقطمریکا ا. وزارت خارجۀ به اجرا درآمد 2005قیزستان در سال ای قر الله

ون کمک کرد. یون دالر به اپوزیسمییی 65اوکراین  در انقالب نارنجی

دیگر به این کشور وارد  میییون دالر 58نیادهای مذکور ق بچنین از طریهم

دند. کرنقش مهمی ایفا  نهاد ظاهر مردم شد. در قرقیزستان نیز بنیادهای به

میییون دالر در قرقیزستان هزینه کرد. این  سه 2004بنیاد سوروس در سال 

 )!( خرج «دموکراسی»میییارد دالر برای  5بنیاد طی یک دهه در آسیای میانه 

 44کرده است.

                                                           

های رنگی از کتاب زیر استخراج شده است:  انقالب دربارۀهای آماری  تمامی داده. 44

 .1393، نگاه معاصر، کالبدشکافی چهار انقالب رنگینژاد،  زهره دیانی
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سیاست تغییر رژیم با استفاده از حمایت از براندازی نرم و اعمال 

مریکا به سرخط سیاست اسو با های ناهم های سنگین بر دولت حریمت

در  این سیاست ،بدل شد. با این همه 2000مریکا در ابتدای دهۀ اخارجی 

شائبه به  یب  مریکا از کمکاویژه  ایران به شکست انجامید. اگرچه غرب و به

توان از این نکته  مضایقه نکرد، نمی 1388معترضان به نتایج انتخابات 

موقع به گستردگی اعتراضات بازماند.  درگذشت که غرب از واکنش به

های غربی و نیز ضعف و ناتوانی  همچنین چنددستگی آشکار در میان دولت

نتیجه  را بی ها این حمایت( عمالً 2000های ابتدایی  مریکا )نسبت به سالا

 گذاشت.

 

   افراطیگرایی  جانبه بوش پسر و یک 

های پس از واپاشی  توانست بر برخی از چالش 1990ایاالت متحده در دهۀ 

 این کشور به شکل ،در عرصۀ اقتصادیبیوک شرق فائق آید. اگرچه 

گری و ترکیبی از نظامی ،ادد قدرت رهبری خود را از دست می یروزافزون

توانست  بوش پدر و کیینتونهای  گرایی در دولت بهسیاست چندجان

این  45ابرقدرت حافظ نظم جهانی معرفی کند. منزلۀ مریکا را بهاهمچنان 

رۀ های آغازین هزا های قرن بیستم و سال سرکردگی نظامی در واپسین سال

همراه آورد. به پشتوانۀ  مریکا بهافرد جدیدی برای  امتیازات منحصربه جدید

                                                           

در بحران کویت اشاره کرد، توان به تهاجم نظامی دولت بوش به عراق  از جمیه می. 45

 ،ها ذکر است که جز این سیاستشایان ن اروپایی نیز همراه بود. اکه با حمایت متحد

 برابرهای الزم برای ایستادن در  یعنی نبود ابرقدرتی که توان و ویژگی ــ شرایط جهانی

اجازه داد به این کشور  ــ مریکاات و آشفتگی میان رقبای تمریکا را داشته باشد و نیز تشا

 تا جایگاه خود را حفظ کند.
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قهر آشکار نظامی  ربرخالف گذشته بیش از پیش متکی ب که ،این برتری

دست  های جهانی را به مریکا امکان اعمال نفوذ در سیاستابود، دولت 

بار این کشور  ویژه پس از فروپاشی شوروی، برای نخستین آورده بود. به

های  و حوزه بزندتوانست در هر نقطه از جهان دست به اقدام نظامی  می

رای خود ایجاد کند. در بحران کوزوو نیز ثابت شد که روسیه نفوذ جدیدی ب

ای خود را به منظور پیشبرد منافعش  امکان و تمایل استفاده از توان هسته

و اروپا نیز توان ظاهر شدن در قامت ابرقدرت را ندارد. مجموعۀ این ندارد 

دست هم دادند تا دولت جورج بوش پسر، متوهم از  به عوامل دست

بیشتر مرهون توان نظامی بود تا سیطۀ  های پیشین که برخالف دهه موقعیتی

شدت  به های های نظم جهانی، سیاست و پایهسیاسی بر ارکان ـ  اقتصادی

 .کنداتخاذ  21های قرن  در نخستین سال یا یانهگرا جانبه یک

ناتو به نهادی تبدیل  و مریکا در اروپا بوداکوزوو اوج نمایش قدرت 

داد.  مریکا در شرق اروپا را مشروع جیوه میاالت و نفوذ شده بود که دخ

این  گرایانه در اروپا جانبه یک  یاستآلمان در اعمال س نشینی مقطعی عقب

مریکا بر اروپا ااروپای پیر را به پذیرش مجدد سیطۀ  ،به تبع آن ،کشور را و

میزم ساخت. این آرایش جدید، که با فروپاشی شوروی آغاز شد و در 

مریکا در اان به اوج خود رسید، مهر تأییدی بود بر قدرت بالمنازع بالک

 جهان.

این قدرت بالمنازع یک چیز کم داشت: مشروعیت. دولتی  ،با این همه

های پیش  تجربۀ دهه از در ایاالت متحده بر سر کار آمد 2000که در سال 

رچه مواجه است. اگ یدیگر آموخته بود که این کشور با جهان این درس را

مریکا در آغاز هزاره شاهد باالترین سطح اقتدار نظامی خود در ابورژوازی 

کرد. از این  خوبی درک می جهان بود، چالش سرکشی رقبای قدرتمند را به
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های دولت بوشِ پسر عمدتاً بر این دیدگاه مبتنی بود که برتری  سیاست ،رو

ای به چالش کشیده  زودی با پیدایش رقبای کامالً تازه مریکا ممکن است بها

خواه را  استراتژی سیاسی و نظامی راستِ جمهوری 46زاد شود. زلمی خییل

کند که برای  منافع حیاتی ایاالت متحده ایجاب می»کرد:  چنین تبیین می

جا که الزم باشد  گیری رقیب جهانی دیگری در آینده، هر جیوگیری از شکل

 47«کند. از نیروی نظامی استفاده

، 2000و  1990سریع ناتو به شرق اروپا، در دهۀ  همچنین گسترش

تنها محاصرۀ  گشوده بود و نه برای ایاالت متحده یجدید ۀتنها بازار اسیح نه

 ن اصیی اروپایی را در این پیماناکرد، بیکه وزن متحد را تکمیل می روسیه

کار  های نومحافظه داد. دولت بوش و استراتژیست مریکا کاهش میابه نفع 

ن خود و با پیش گرفتن امریکا به متحداید، به منظور تحمیل برتری کاخ سف

وهوایی  پیمان آب ای، بر سر تصویب گرایانه جانبه کشدت ی مشیِ به خط

مریکا( با اکیوتو و نیز پیمان تجارت آزاد )بستن تعرفه بر واردات فوالد به 

ادیده جورج بوش حتی آشکارا سازمان میل را ن 48اتحادیۀ اروپا درگیر شد.

وجه به  به هیچ جویانه در ناتو و سازمان میل تریگرفت. این رفتار بر می

 آمد. ن اروپایی خوش نمیاذاق متحدم

                                                           

مریکا در سازمان میل. اهای ارشد کاخ سفید در دولت بوش و سفیر  از استراتژیست. 46

 وی به همراه پاول ولفوویتز از طراحان جنگ افغانستان و عراق بود.

 .تحییل امپریالیسم، «مریکاااستراتژی کالن امپراتوری ». 47

دولت  درپیمان کیوتو و درگیری تجاری با اروپا  نپذیرفتن تشابه و تناظر جالبی میان. 48

پاریس و جنگ اقتصادی با رقبا در دولت ترامپ وجود  ۀمریکا از معاهداو خروج  ،بوش

 دارد.
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، تهاجم نظامی شدایاالت متحده حمیه به  2001سپتامبر وقتی در 

ه هنگامی ک حال، محدود به افغانستان چندان دور از انتظار نبود. با این

را « های شرور و یاغی حکومت»از  ای یطوالن دولت این کشور فهرست

های دیگر  آن را سرآغاز جنگ تهاجم گستردۀ نظامی به افغانستانمعرفی و با 

به داشت ایاالت متحده بود که  ،های غربی اعالم کرد، برای دیگر دولت

آلودِ پس از  هراس شد. اگر در سایۀ فضای تبدیل می« یاغی ابرقدرت»

های غربی را به همراه  غانستان حمایت دولتاف سپتامبر، اشغال 11حمالت 

عیار سیاسی )و بعدها نظامی( برای  داشت، اشغال عراق به شکست تمام

 مریکا تبدیل شد.ا

خود را با این تهاجم  رانسه و بیژیک مخالفت صریح و سخت، فآلمان

تنها نتوانست مجوز شورای امنیت را  اعالم کردند. دولت جورج بوش نه

 یاین کشور در جنگ راق بگیرد، بیکه برای نخستین بارع برای مداخیه در

این تهاجم را  دار نبود. کوفی عنانرعیار حتی از حمایت ناتو نیز برخو تمام

غیرقانونی خواند. اتحادیۀ اروپا نیز کوشید تا با لغو قانون مصونیت قضایی 

 مریکاامریکا و متهم کردن برخی از فرماندهان نظامی برجستۀ اشهروندان 

 ،راه آورد. پیرو این امر بهرا  ایاالت متحدهدر جنگ عراق به جنایت جنگی، 

 بیژیک را به خارج کردن سرفرماندهی ناتو از بروکسل مریکااوزیر دفاع 

 کشور اروپایی پانزدههای  سمی به دولتای ر و کاخ سفید در نامه تهدید کرد

نتیک متهم کرد. اروپا تراشی در راه اتحاد ترانس آتال ها را به مانع این دولت

مخالفت آلمان با این جنگ  49نامید.« قیدرمآبانه»مریکا را انیز متعاقباً رفتار 

                                                           

بود.  ،مریکایی در عراقانیروهای  هفرماند ،ن ژنرال تامی فرانکسااین متهم ۀاز جمی. 49

 بنگرید به:
“US threatens to pull Nato HQ out of Belgium,” telegraph, Jun 13, 2003. 
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جورج بوش را به هیتیر  ش رفت که وزیر دادگستری این کشورتا آنجا پی

« گویی یاوه» مریکا به حمیه به ایران رااتشبیه کرد، گرهارد شرودر تهدید 

 آمده را مسموم دانست.وجود بهای خواند و کاندولیزا رایس فض

وسیع دالیل  ن اروپایی با این تهاجمامتحد های گستردۀ مخالفت

تنها با  مشخص شده بود که ایاالت متحده نه دیگرمشخصی داشت. 

ن اتحمیل و تثبیت رهبری خود بر متحدصدد  در کارگیری نیروی نظامی به

صادی مستقیمی را پی تنها با اشغال نظامی کشورها منافع اقت غربی است و نه

انرژی در  های حیاتی راه ترل بر یکی از شاهصدد اعمال کن گیرد، بیکه در می

، بیکه  های امپریالیست جهان است. این کشور نه با قواعد مرسوم میان دولت

تیک خود را در یبا تکیۀ صرف بر بازوی قدرتمند نظامی، منافع ژئوپی

اختالف نبود. اروپا و  مورد یگانه کرد. حمیه به عراق خاورمیانه تضمین می

 )کهمریکا بر سر مسائل گوناگونی از جمیه بر سر تحریم تسییحاتی چین ا

 اختالف نظرهای ایران، اصالح در ساختار ناتو و مسئیۀ لغوش کرد( اروپا

ها عییه  مریکا تهدید کرده بود که در صورت لغو تحریما 50داشتند. ای یجد

کند و احتمال تهاجم نظامی به  اروپا محدود میچین، انتقال فناوری را به 

ویژه سوئیس، آلمان،  ایران به نگرانی اصیی اروپا بدل شده بود. این مسئیه به

ای با ایران  کرد که روابط اقتصادی گسترده ایتالیا، فرانسه و هیند را نگران می

ن آلمان در هما 51.بودند ترین شرکای تجاری ایران در اروپا و بزرگ داشتند

در صنایع پتروشیمی  میییارد پوند 5/1هایی را به ارزش بالغ بر  مقطع پروژه

ت و در زمینۀ تولید خودرو پارس جنوبی در دست اجرا داش و میدان گازی

                                                           

شکست  ییاروپا در رفع اختالفات خود با اتحادیه: بوش  فایننشال تایمزروز نامه ». 50

 .1383اسفند  5 ،مهر ،«خورد

 .1394آذر  22 ،دنیای اقتصاد، «کاال به ایران اول صادرکننده 10». 51
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اروپا  52نامه امضا کرده بود. پیما با ایران موافقت های اقیانوس کشتی و ساخت

خود با ایران تمایل  به گسترش روابط ــ 1376ویژه پس از انتخابات  بهــ 

که  ،مریکاابود.  ای یجد مریکا و رفتارش در این میان مانعافراوانی داشت. 

از دست داد، متحدی کییدی را در خاورمیانه  پس از سقوط نظام سیطنتی

اقتصادی میان ایران و اروپا پیوندهای سیاسی و  گیری اکنون شاهد شکل

 بود.

بود.  برای پروژۀ خاورمیانۀ بزرگای  حمیه به عراق و افغانستان مقدمه

کشورهای یکی از در جایگاه ایران، که  محاصرۀ نظامی و منزوی ساختن

های  ای )در دولت خاورمیانه حتی با عربستان نیز روابط دوستانه تأثیرگذار

هاشمی و خاتمی( برقرار ساخته بود، از جمیه اهداف تحرکات نظامی 

مریکا اگرایانۀ دولت دست راستی  بهجان های یک ایاالت متحده بود. سیاست

های حمیه  زمزمه این کشور هایبود که از برخی از اتاق فکر چنان پررنگ

گاه کاخ سفید  اگرچه هیچرا  ها این هذیانرسید.  به عربستان نیز به گوش می

شکافی بود که میان ایاالت متحده و  دهندۀ عمق نشان، نگرفتجدی 

 پیمانانش ایجاد شده بود. هم

 

تا  2003)افول هژمونی دم  م: دولت دوم بوش، سپیدهخش سوب

 کنون(
ایاالت متحده در غیاب مانع دولت بوش در وضعیتی بر سر کار آمد که 

فرد در  امتیازی منحصربه مثابۀ مقتدرترین ماشین جنگی جهان را به شوروی

                                                           

های  یران از چین/آیا نفت برای منضبطگیری بازار نفت ا ها برای باز پس خیز آلمان». 52

 .1394اردیبهشت  27 ،ایینا «کند؟ اروپایی جا باز می



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   77

 

به واسطۀ جنگ اول خییج، جنگ بالکان و  ،اختیار داشت. از سوی دیگر

بازهم در غیاب  ــهژمونی خود را  ،اقتصادی در شرق آسیا فروپاشی

ذیل عنوان مبارزه  پیمانان در میان هم ــ بخش عامل وحدت منزلۀ شوروی به

یافت. این اقتدار نظامی در  مریکایی بازمیاهای سرکش عییه نظم  با دولت

اش در جهان به  مونیبرآوردن رقبایی عییه هژ مریکا از سراکنار هراس 

 ۀدهند که در ظاهر امر نشان ،انجامید ای هگرایان جانبه عمیقاً یک های تسیاس

داد بدون  مریکا به خود اجازه میا ــ مریکا بر جهان بوداتمام و تام ۀسیط

 کشوری چون عراق را اشغال کند. المیل رعایت قواعد بین

مریکا بود. اگر وضعیت افول هژمونی این شرایط دقیقاً بیان ،با این همه

است که  ای پیچیده متحده نه روندی خطی، بیکه فرایندول هژمونی ایاالت اف

با نوسانات مخصوص به خود همراه است. یکی از این نوسانات نیز  

مریکا برای بازیابی افروپاشی شوروی بود. نکته در اینجاست که تالش 

اگرچه برای مدتی جایگاه رهبری  یاش در پی فروپاشی شورو هژمونی

به تسریع این فرایند در درازمدت نهایتاً وی بخشید،  طبی را به ق جهان تک

ر لحظۀ یافتن گُل حیات که د ،ماند انجامید. وضعیت امریکا به گییگمش می

« پایان تاریخ»آن را از چنگ وی ربود. ایاالت متحده نیز در لحظۀ  ابدی، مار

این اقتدار ها دورتر از خویش یافت.  پیمانانش را فرسنگ بود که ناگهان هم

مریکا را در خود داشت. این اهم شکستن رهبری  چهرۀ ژانوسی در

 های پس از حمیه به عراق آشکارا نمایان شد. وضعیت در سال

ده هایی برخور اش به چنین تعارض ن غربیامریکا با متحدااگر دولت 

کرد. عروج  وپنجه نرم می دست یتر بزرگ بود، در عرصۀ جهانی با معضالت

های نظامی و  سازمانو  ،ها ها، پیمان گیری اتحادیه شکل ؛ی نوظهوراقتصادها

ا حذف دالر از های ارزی نوینی که ب چنین پیدایش پیمانو هم ؛اقتصادی
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ساخت. جمهوری خیق  مریکا را سردرگم میادولت  مبادالت همراه بود

جهان را در  درصد تولید ناخالص داخیی 7 فقط 2000که تا سال  ،چین

کننده و با تکیه بر استثمار شدید نیروی کار  خیره یشت، با جهشاختیار دا

 ،درصد رساند. هند و برزیل نیز 15به  2007ارزان خود، این رقم را تا سال 

برای سیطۀ  یمضاعف های اقتصادی، به تهدید ن به قدرتبا تبدیل شد

 قدرت نوظهور چهارمریکا تبدیل شدند. مذاکراتی که در میان ااقتصادی 

تصادی بریکس در گیری گروه اق آغاز شد و به شکل 2001ادی در سال اقتص

ی همین تهدید اقتصادی بود. این اتحاد در سال انجامید بیان ماد 2009سال 

 که اقتصادهای غربی را به رکود، 2008و به مدد بحران اقتصادی  2013

د از اقتصاد جهان را به خو یدرصد 28دچار ساخته بود، سهمی  ای سابقه بی

اقتصادی  های نیز در همین دهه به قدرت 53اختصاص داد. اندونزی و ترکیه

 تبدیل شدند.

  و در شرق آسیا، سازمان همکاری 2001سال  از سوی دیگر، در

کشور  هشتهای امنیتی و اقتصادی میان  با هدف همکاری شانگهای

از سال  ،منعقد شد. چین و روسیه ،آسیایی، از جمیه چین، روسیه و هند

متعددی اجرا  رچوب این سازمان، مانورهای نظامیو در چا 2005

 عضو ناظر در مقامچنین چهار کشور دیگر و از جمیه ایران هم 54اند. کرده

که در سال  ،جمعی نیز اند. سازمان پیمان امنیت دسته به این پیمان پیوسته

بازتعریف شد، غالباً پاسخی به گسترش ناتو به شرق در نظر گرفته  2002

                                                           

جالل های اخیر، بنگرید به:  در خصوص فزایندگی هرچه بیشتر قدرت ترکیه در سال. 53

 .1395نشر اینترنتی، مهر  ،ترکیه، سوریه و وضعیت جهانیسنایی، 

 .1391فروردین  27، فارس، «شود ار میسیه برگزوچین و ر مشترک مانور نظامی». 54
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بار  ذیل این پیمان و برای نخستین 2015چین و روسیه در سال  55شود. یم

مریکای التین نیز، اهای مدیترانه برگزار کردند. در  در آب ای ینظام مانور

با عضویت کشورهایی چون ونزوئال،  2004در سال  گیری اتحادیۀ آلبا شکل

هایی  تخاذ سیاستبا ا ،بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه همراه بود. این اتحادیه

 مریکای التین تبدیل شدهامریکا، به مانعی در برابر نفوذ این کشور در اعییه 

 است.

ها و  یک دهه پس از فروپاشی شوروی و پیمان ورشو، بار دیگر پیمان

االت متحده جایگاه و نفوذی در گیری بود که ای هایی در حال شکل سازمان

نخستین بار بود که  ،دومچنین، پس از جنگ جهانی آنها نداشت. هم

المییی پول و گروه بانک  بین  صندوق ای خارج از ساختارهای اقتصادی

از  2012ــ2008یافت. سقوط اقتصادی و رکود بزرگ  جهانی تکوین می

ی گیر صعود و قدرت رب را فیج کرد و از سوی دیگر سیریک سو اقتصاد غ

دهایی به رهبری گیری نها و به شکل های نوظهور را سرعت بخشید قدرت

 گرفت. می ای اروپایی را نیز در برچین منجر شد که حتی اقتصاده

 

   پیوندهای نوین و اقتصادهای نوظهور 

بیش از  ،2010بار بود. تا سال  مریکا فاجعهابروز بحران اقتصادی در 

های خودروسازی بزرگی از جمیه جنرال  مریکا و شرکتادویست بانک 

وقت  های بزرگ خودروسازی ین و سومین شرکتکرایسیر )اولو  موتورز

در جهان( اعالم ورشکستگی کردند. جنگ عراق و افغانستان، که برخالف 

                                                           

در  ،شکل گرفت. با این حال 1992که پیمان امنیت جمعی در سال  باید یادآور شد. 55

جمعی تغییر نام  امنیت دسته به پیمان ،و با پیوستن برخی کشورها و تغییراتی 2002سال 

 یافت.
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های  های دولت بوش و شرکا بسیار طوالنی از آب درآمد، هزینه بینی پیش

های رکود  که در تشدید دامنه ،مریکا تحمیل کرداهنگفتی به اقتصاد 

آثار مخرب خود را بیش از  2008بحران  56تأثیر نبود. بی 2008ی اقتصاد

مریکا، اروپا و ژاپن وارد آورد. رشد اقتصادی این اهمه بر پیکر اقتصاد 

نزدیک به صفر بود.  ،بینانه حوزه در این زمان، حتی طبق برآوردهای خوش

گرچه با تبعات  اقتصادهای نوظهوری چون چین و هنداین در حالی بود که 

 نستند با آسیب کمتری از بحران عبور کنند.بحران مواجه شدند، توا

مقایسه بود، ایاالت  قابل 1929با رکود بزرگ  فقطبا وقوع بحرانی که 

تنها نتوانسته بود با  متحده در موقعیت بغرنجی قرار گرفت. این کشور نه

پیمانان  اش را در جهان غرب بازیابد، بیکه اعتماد هم اقدامات خود هژمونی

نفسی مواجه  های تازه ست داده و بدتر از آن با عروج قدرتغربی را نیز از د

مریکا در اترین ارکان حفظ هژمونی غرب و  بود که در برابر بسیاری از مهم

 کردند. های جدیدی ایجاد می جهان، اتحادها و پیمان

که اوباما را به  ،«تغییر»مریکا و شعار اها در  بر سر کار آمدن دموکرات

مریکا اهای کالن  عنی تجدید نظر در برخی از سیاستکاخ سفید برد، به م

با اروپا برآمد. دولت اوباما  صدد بازسازی روابط خود بود. ایاالت متحده در

 57بود. نظامی از افغانستان و بعداً عراقبه خروج نیروهای متعهد چنین هم

                                                           

که با اشاره به  در عراق بود، 2019. مصداق این مسئیه سخنان ترامپ در آغاز سال 56

 در خاورمیانه، آن را برای امریکا بدون دستاورد دانسته بود. امریکا تریییون دالری 7هزینۀ 

سیاست حفظ مستشاران و عقد  کا هم در عراق و هم در افغانستانمریادولت  ،اگرچه. 57

را به کار گرفت تا مطمئن شود  و جان کری تمام تالش خود جیو بردمعاهدات امنیتی را 

کسانی که آشکارا در  ،مالکی و حامد کرزی دوباره به قدرت نرسندالکسانی چون نوری 

ز تمدید قراردادهای ن ایستادگی کردند و امریکا در عراق و افغانستااهای  برابر سیاست

 زدند.باز امنیتی سر
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 ی«هدوستانبشر»البته و بدون شک از سر اهداف سرمنشأ این تعهد 

گونه که  نبود. همان ــبرندۀ بدنام جایزۀ صلح نوبل  ــاوباما ها و  دموکرات

مریکا بسیار سنگین بود و این اهای جنگ خاورمیانه برای  گفتیم، هزینه

به در  این امر 58کشور در شرق آسیا با تهدید بالقوۀ نظامی چین مواجه بود.

 و ترامپ اوباما های رق آسیا در دولتپیش گرفتن سیاست تمرکز بر ش

 جامید.ان

انداخت. رشد  مریکا را به وحشت میاچین نبود که  تهدید نظامی فقط

این رشد را نباید در معنای  59مریکا بود.اترین دغدغۀ  اقتصادی چین بزرگ

نظرانۀ اقتصاددانان آکادمیک درک کرد. چین عالوه بر کسب ارقام و  تنگ

با در اختیار  ،سازد ساله منتشر میالمللی هر که صندوق بین ای یتصاعد اعداد

ترین مرکز صنعتی جهان بدل  میلیون کارگر ارزان، به بزرگداشتن صدها

های جهانی بود.  سازی طرح کشور در حال پیاده همچنین این .استشده 

                                                           

آسیا همراه بود. این  شرق ۀبا قدرت یافتن چین در حوز تغییر استراتژی در خاورمیانه. 58

هایی  حتی اگر همچون اکونومیستمریکا به خاورمیانه نبود. ا ۀعالقبه معنای کاهش 

نفت  مریکا بها کنند و از بین رفتن وابستگی ه میندیشیم که جهان را در نفت خالصبی

ژیِ هند، تأمین انر ۀواسط اند، بازهم خواهیم دید که خاورمیانه به م کردهخاورمیانه را عل

اهمیت اما برای ایاالت متحده است.  یتیکیژئوپل استراتژیک و چین و اروپا حائز اهمیت

 شود. این منطقه بازار مصرفی و تجاری بزرگی اش خالصه نمی«نفت»در  فقطخاورمیانه 

گذاری در  های مهم سرمایه ارزان، یکی از کانون است و با در اختیار داشتن نیروی کار

 جهان است.

ها  را به دو کتاب از خود ایدئولوگهای هراس غرب از چین، خواننده  . برای فهم ریشه59

های  شرکتدولت حزبی چین و پل گیشار،  دهیم: ژان های غربی ارجاع می یستو استراتژ

جهان ا، ؛ فرید زکری1396ّجمۀ فرزاد میرمحبوب، پرسش، ، ترکننده اتحاد نگران :ملیتیدچن
  .1387، د عزیزی، هرمسمح، ترجمۀ امریکاییا-ساپَ
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، خود را پیشتاز «یک کمربند، یک جاده»با آغاز طرح ، 2013چین در سال 

 60رد دالر که میییا 1000طرحی با هزینۀ  ،عرصۀ تجارت جهان معرفی کرد

گیرد. از سوی دیگر، با تأسیس بانک  کشور آسیایی و اروپایی را در بر می

مریکا را در ا، هژمونی مالی 2014گذاری زیرساخت آسیا در سال  سرمایه

ای  کشور و با سرمایه 27بانک جهانی به چالش کشید. این بانک با عضویت 

ین اقدام را در راستای میییارد دالری آغاز به کار کرده است. چین ا 100

خصوص صندوق و بانک  نارضایتی از عمیکرد مؤسسات بزرگ جهانی به

یف کرد. نقطۀ عطف تأسیس این مریکا توصاشان از  جهانی و تأثیرپذیری

بانک،  جنوبی به اعضای مؤسس اینۀ پیوستن اروپای غربی و کر بانک

نگران »م کرد: بود. ایاالت متحده صراحتاً اعال ،مریکاارغم فشارهای  عیی

این روش مناسبی برای  ...های حکومت چین است د پذیرش خواسترون

 60«شود. تبدیل می عمده یقدرتتدریج به  تعامل با کشوری نیست که به

کرد.  پنجه نرم نمیو در شرق آسیا و با چین دست فقطایاالت متحده 

صدد  این کشور در 2008ها به کاخ سفید در سال  کراتاگرچه با ورود دمو

 اش در خاورمیانه ن سنتیامریکا با متحداتقویت روابط با اروپا برآمد، روابط 

حتی با  تدریج به سردی گرایید. ایاالت متحده به ــ اسرائیل و عربستان ــ

، این امر مشخص بود: ایران اولیۀ جدی شد. عیت ترکیه نیز دچار اختالفات

 .و مسئیۀ کردستان سوریه

ناجور  ۀاتورهای جهان سوم، سوریه به وصیدر دومینوی سقوط دیکت

« خواهِ دموکراسی»مداران  جای دیکتاتورها سیاست تر به بدل شد. آنچه پیش

عیار و  اکنون به جنگ داخیی تمام آورد گرا را بر سر کار می غرب

                                                           

 ،«زند تحت رهبری چین به روابط با آمریکا آسیب نمی حمایت از بانک بریتانیا:». 60

 .1393اسفند  22، سی فارسی بی بی
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کنترل در آن اندک  که ایاالت متحده اندک ،سرانجامی بدل شده بود بی

وضوح از حل بحران بازمانده  الت متحده بهداد. ایا اوضاع را از دست می

سوریه متهم  در قبالبود. عربستان و اسرائیل آشکارا دولت اوباما را به تعیل 

کشور عییه داعش چهل کردند و اگرچه ایاالت متحده با ائتالفی متشکل از 

وارد جنگ شد، ترکیه از ورود به این ائتالف خودداری ورزید و حتی مدت 

پیمانانش قرار نداد.  مریکا و هماایش را نیز در اختیار ه مدیدی پایگاه

 ائتالفاستفادۀ نیروهای به مخالفت آنکارا با  فقطاختالفات با ترکیه 

شد. ایاالت متحده در  های نظامی این کشور ختم نمی داعش از پایگاهضد

کرد  نظامیان کردن اسد در جریان بود از شبهساقط  به منظورجنگی که 

چون حزب اتحاد دموکراتیک( ک هم ک همسو با پ احزابها و  گروه)

که  ،ک در شرق ترکیه بود ک کرد. این به معنای قدرت گرفتن پ حمایت می

 مسئیۀ امنیت میی ترکیه بوده است.ترین  در سه دهۀ اخیر مهم

اش پس از یک دهه  ن اروپاییادولت اوباما و متحد ،وی دیگراز س

مجبور به  ای ایران هستهسر برنامۀ  تحریم، کشمکش و تهدید به جنگ بر

با  اسرائیلو  عربستاندر  و این امر 61دمصالحه با این کشور شدن

مریکا همراه بود. توافق با ایران اگرچه به ابه  ای سابقه بی های واکنش

ترین دستاورد سیاست خارجی دولت اوباما بدل شد، منافع اندکی  بزرگ

ویژه  بهــ تجاری میان ایران و اروپا  مریکا به همراه آورد. مناسباتابرای 

                                                           

به عیت  ،مریکااسویه بود. اگر دولت امری دو اجبارذکر است که این  شایان. 61

شد با ایران از در  مجبورهای نظامی ایران در سوریه،  رویها و پیش ناکارآمدی تحریم

 المییی انزوای بینو  ها دور زدن تحریمباالی  ۀدولت ایران نیز با هزین مصالحه درآید،

ای  به نشستن بر سر میز مذاکرات هسته مجبوربورژوازی ایران نیز  ،ینامواجه بود. بنابر

 بود.
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مریکا سهم چندانی از ادر حالی که  ،توسعه یافت جد به ــ آلمان و فرانسه

 یبیشتر ایران با جدیت حالی بود که این بازار به دست نیاورد. این در

کرد. فریادهای ترامپ عییه برجام  های خود را در سوریه پیگیری می سیاست

تنها نتوانسته بود وضعیت را در سوریه در  مریکا نها سری نبود. از سر سبک

را در منطقه  ــ یک خود دشمن درجه ــ کنترل خود نگه دارد، بیکه ایران

 یافت. تمندتر از هر زمان دیگر میقدر

تأثیری در بهبود  2016خواهان در سال  به قدرت رسیدن جمهوری

وضاع را بدتر از وضعیت کنونی نداشته و حتی ورود ترامپ به کاخ سفید ا

 قبل کرده است.

 در قبالمریکا اتجیی خودآگاهی بورژوازی  بر سر کار آمدن ترامپ

ترامپ، وعدۀ احیای  ی«مریکاااول »اش است. شعارهای  افول هژمونی

مریکا به هر امریکا و پرداختن به لزوم مقابیه با رقبای اقتصادی اصنعتی 

هایی است که امپریالیسم  ترین ضرورت بیان مهم ،حقیقتدر ،قیمت ممکن

اش در جهان به آن نیاز دارد. دگرگونی شرایط و  برای حفظ هژمونی مریکاا

ای رسیده که لزوم  تر شرح آن رفت، به آستانه که پیش ،اوضاع جهانی

ها ابزار  که دههرا و توافقات دیرپایی  مریکا از نهادها، اتحادهااگسستن 

های حقوقی،  یل و زیرشاخهحفظ هژمونی ابرقدرت بودند )سازمان م

 و ...گاه الهه، یونسکو، شورای امنیت واش همچون داد فرهنگی، سیاسی

افق نفتا، المییی پول، تو سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین

...( ایجاب کرده است. جهانی که در آن حفظ توافق ترانس پاسیفیک و

خوش شد چنان دست یاین ابزارها ممکن ممریکا به میانجی اهژمونی 

چون گرامافونی در عصر همــ دگرگونی شده که اینک همین ابزارها 

به چیزی دورانداختنی و در حال بدل شدن چه بیشتر هر ــ دیجیتال
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به آزاد و سازمان تجارت جهانی  . در جهانی که اقتصادندپاگیر و دست

، نقض مریکا از کاالی چینی بدل شده استابستری برای اشباع بازارهای 

ای که  مریکا ضرورت است. در زمانهاقوانین تجارت آزاد برای بورژوازی 

های کالن برای  در حال فروپاشی است، صرف هزینه «مریکای واقعیا»

در قالب گشودن مرزها و حمایت از « یمریکایایای ؤر»فانتزیِ  حفظ

مهاجران و سیاست تنوع فرهنگی جای خود را به ضرورت مبارزه با 

همین امر در خصوص  دهد. و دیوارکشی در مرز مکزیک می مهاجران

 صادق است. نیز مریکا اظواهر دموکراتیک دولت در 

را دارد.  ی فوقنیازها تمامیۀ ای است که توان اعاد ترامپ همان جیوه

یا حتی دیپیمات ظاهر  یجمهور رئیس اینکه شخص ترامپ در قامت و شأن

های  زمزمه هر از گاهیری دارد که شود و چنان رفتار مغایر با هنجا نمی

ا مریکاای که بورژوازی  تأثیری در گزینه رسد وی به گوش می استیضاح

گرانِ لیبرال پدیدارِ حوادث را برگزیده نخواهد داشت. نباید همچون تحییی

به تحییل نشست. حقیقت آن است که ترامپ و دولتش، همان اندازه که 

ترین  است، برخی از مهممریکا حاکم ۀطبق ۀای از وضعیت آشفت جیوه

گیریم با  ــ کند ها و نیازهای بورژوازی این کشور را نیز بیان می خواست

 هرهای کالن  مریکایی است. سیاستاهای  کش تیر هفت ادبیاتی که در شأن

بیکه برعکس، اساساً  ،دکن تعیین نمی یجمهور کشور را این یا آن رئیس

تغییر برخی از  برآیند و بروز چون ترامپ ای جمهوری برآمدن رئیس

خواهان  تر جمهوری یان دقیقو به ب است. ترامپمریکاهای کالن  سیاست

که اتفاقاً از  ،را های تهاجمی عییه رقبا سیاستکه  ندا ای سیاسی نیروی

سازند. ایاالت  می  ها پیاده بهتر از دموکرات ،ها قبل آغاز شده بود مدت

نود پیمانانش را ش ترین هم دان، نزدیک اباوبامای آد ۀحتی در دور ،متحده
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نظامی عییه لیبی را کیید زد.  کرد و سیاست تمرکز بر شرق آسیا و تهاجم می

 ۀشمالی در دور ۀکر ای هر دو حزب و تهدیدهایشان عییهطیبیِ نامزده جنگ

تر از آن بود که احتیاج به تذکر داشته باشد. باید در  تبییغات انتخاباتی واضح

گاه اجرایی و چه در خواهان چه در دست مریکا جمهوریاکه در  نظر داشت

و پشتیبان  اند  کمال در دست گرفتهو گذاری قدرت را تمامدستگاه قانون

سنا و کنگرۀ ) هستند.« )!( گرا روس»های ترامپِ  ترین سیاست برخی از مهم

یر خواهان بود. تنها در انتخابات اخ امریکا دو سال تمام در اختیار جمهوری

در این راه  (ها توانستند در سنا اکثریت را به دست گیرند. بود که دموکرات

ها نیز  و بعضاً از همراهی دموکرات یستندخواهان تنها ن نیز جمهوری

رسید، ما بازهم شاهد  شوند. حتی اگر کیینتون نیز به قدرت می برخوردار می

شک در شرق و بدون ــ مریکا در جهان ازای  های تنش سطحی از سیاست

تر از همان اواخر  بودیم. روند اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی می ــ آسیا

مریکا ارسد که هیئت حاکم  ها آغاز شد. به نظر می دوران تصدی دموکرات

برگزیده از راهی که  عیار نیروی نظامی گیری تمامکار در خصوص به

ر روز در توان ه این گزینش را می ۀفزایند دمبازنخواهد گشت. شواهد هر

ایجاد تنش در  و های کره یمابر به آبپصدر اخبار دید: از اعزام ناوهای هوا

زاری مانور نظامی در خییج فارس و سوریه گرفته تا تهدید ونزوئال و برگ

اگرچه ترامپ موفق شده روابط را با اسرائیل و روسیه.  مرزهای غربی

ان، مصر و ترکیه ن مهمی چون پاکستاعربستان بازسازی کند، از حفظ متحد

 62ناتوان بوده است.

                                                           

برای بررسی روابط امریکا با عربستان به مقالۀ زیر مراجعه کنید: عیی احمدی، . 62

آبان  15، نشر اینترنتی، «قتل در نیمروز افول هژمونیعربستان، آمریکا و خاشقجی، »

1397. 
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دن کرگرا  اش در هم مریکا ناتوانیاهای افول هژمونی  یکی از خصیصه

 ش با چینمریکا در تقابیامشخص است.  یش حول سیاستناتمام متحد

های اخیر به تنش در  امری که در سال ،ناگزیر به تقرب به هند بوده است

)نسبت مشابهی نیز میان  مریکا انجامیده استاروابط پاکستان و 

ای  های منطقه . همچنین سیاستشود( دیده میترکیه ـ  نیروهای کردـ  مریکاا

ها دامن  به این تنش مایت از نیروهایی چون شبکۀ حقانیپاکستان در ح

میییون دالر کمک به  800در یک سال اخیر امریکا قریب به  فقطزند.  می

که نظامیان است ایی رسیده ج ها به پاکستان را لغو کرده و سطح تنش

و وزیر  63اند همریکا سخن به میان آورداپاکستان از آمادگی برای تقابل با 

عنوان هدف بعدی  امور خارجۀ این کشور نیز، ضمن اعالم پاکستان به

در حیب چه اتفاقی افتاد و »گوید:  چنین می ،مریکا پس از عراق و سوریها

به  گناه های بی ... همۀ این انسانت؟طه چه اتفاقی در حال افتادن اسدر غو

ها به راه انداخته کشته  مریکا برای تغییر رژیماهایی که  دلیل جنگ

 با اروپا در چشم بر  شده روابط بازسازی ،نیزسال اخیر  دوطی  64«.اند شده

زدنی تخریب شد. خروج ایاالت متحده از پیمان پاریس، خروج از  هم

تحریم  ،جانبه از برجام خروج یکک، پیمان تجارت آزاد ترانس پاسیفی

مریکا او مناقشه بر سر تأمین اعتبارات ناتو اختالفات میان اروپا و  65هروسی

                                                           

دی  16، مشرق ،«مریکاانزدیکی پاکستان به ایران، چین و ترکیه در اوج تنش با ». 63

1396. 

های  آباد هدف بعدی قدرت پاکستان: بعد از عراق و سوریه، اسالم هوزیر خارج». 64

 .1396اسفند  19، ایسنا ،«جهانی است

مریکا برای اایران به برجام و قصد  نبودن بندایاالت متحده مرتباً از پای که در حالی. 65

نست دا صدا ایران را متعهد به برجام می اروپا یک ۀ، اتحادیفتگ خروج از برجام سخن می

Line
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توانستیم  دورانی که ما می»را به جایی رساند که آنگال مرکل اعالم کرد: 

... واشنگتن دیگر شریک به دست دیگری بسپاریم به سر آمدهخود را 

 66«ۀ اروپا نیست.اعتمادی برای اتحادی قابل

 

 سیاست ایاالت متحده در مرحلۀ افول هژمونی .3

قدرت هژمون جهان بود و در عصر  1970تا دهۀ  1945ه از متحد ایاالت

داری از توان رهبری و ایجاد اجماع در بیوک غرب بهره  طالیی سرمایه

به این سو، بحران اقتصادی، شکست نظامی در ویتنام  1970برد. از دهۀ  می

 رقم زد.هژمونی امریکا را  آغاز خزانامریکایی فرایند های ضد انقالبز و نی

ایم. تا پیش از  کنون سه پردۀ آن را شاهد بوده این سرآغاز فرایندی بود که تا

اش و  هژمونی آغاز خزانرغم  فروپاشی شوروی، ایاالت متحده، عیی

بیوک غرب،  تمام به رهبری امریکا درو رغم پایان یافتن عصر اجماع تام عیی

شد. فروپاشی  می شناختههمچنان یکی از دو قدرت هژمون در جهان 

در این مرحیه، رقبای در این فرایند بود.  یدیگر ۀشوروی آغازگر مرحی

اش  و این کشور برای حفظ سیطه را به چالش کشیدندمریکا اهژمونی  غربیْ

                                                                                                                      

مریکا و اروپا در جریان ا ۀ. مناقشبود )و هست(و عمیقاً خواهان حفظ برجام  داند( )و می

شمالی و روسیه به باالترین سطح خود رسید و  ۀعییه ایران، کرهای اخیر کنگره  تحریم

د و از اتخاذ تدابیری کراعالم  امریکااروپا رسماً نارضایتی خود را از این اقدام  ۀاتحادی

 ها سخن به میان آورد. عییه این تحریم

ر دجالب  ۀ. نکت1396خرداد  9، اطالعات ۀروزنام، «مرکل: آمریکا قابل اعتماد نیست». 66

صدراعظم  کسی که کند، این است که شخصی چون مرکل این نظرات را بیان می این باره

 خوانده بود. امریکاهای  سیاست روِ رد شرودر، زمانی او را دنبالهگرها پیشین آلمان،

Line
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تفادۀ سه میانجی ا، که در مقطعی برو آوردگرایی  جانبه یک به سیاست

کردن نیرو در مقیاس گسترده در   گری )پیادهگسترده و مستقیم از نظامی

اعمال  ،اما با تغییر اوضاع جهانی موفقیت همراه بود. با کشور(یک خاک 

های مقطعی این سیاست  و موفقیت این سیاست هرچه بیشتر ناممکن شد

ن و جها و تحوالت 2012ــ2008نیز از میان رفت. اینک و از پس بحران 

خاورمیانه، ایاالت متحده شاهد وضعیتی است که در آن در تمام  ویژه به

 یابد. رای خود رقبا و معارضانی میها ب عرصه

قطبی آرمانیِ پس از فروپاشی از میان  وضوح وضعیت تک به اکنون

سنتی جنگ سرد نیز نیست. طی  ته است. وضعیت حتی از جنس دوقطبیرف

 که حداقل در شعارهایش قصد نابودید جنگ سرد، قدرتی بر سر کار بو

سازی  و در عمل نیز هنگامی که به سمت پیاده مریکایی را داشتانظم 

از هم فروپاشید. در  ،اقتصادی غرب حرکت کردـ  وکمال نظام سیاسی تمام

ها  توان چیزی به نام نظام دوقطبی در روابط میان دولت وضعیت کنونی نمی

مریکا وجود اهمچنان در میان رقبای  دستگیرا که تشتت و چندچ ،یافت

هم  مریکاست که در پی براکند.  ها را سست می پیمان دارد و اختالف منافعْ

نهادهای کنونی به عیت افول  زیرا ،زدن و تن زدن از نهادهای کنونی است

مریکا امریکا هرچه بیشتر به محیی برای تأمین منافع دیگر رقبای اهژمونی 

صدد اشغال جایگاه  این کشور نهایتاً در. رقبای اند بدل شده

 و انتظامات ند و این کشور به دنبال تغییر مناسباتیمریکاااقتصادی ـ  سیاسی

 دارانه است. چارچوب نظم سرمایه کنونی در

سختی قرار گرفته است:  ایاالت متحده بر سر دوراهی ،در این میان

آمدن با چین پذیرش وضعیت کنونی، مصالحه با رقبای اروپایی، کنار 

 ؛و دست شستن از خاورمیانه ، پذیرفتن قدرت روسیهجهانی قدرت منزلۀ به
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های بحران. به  تنش و کانونیار به منافع رقیبان در مناطق پرع تمام یا تهاجم

متحده انتخاب  با بر سر کار آمدن ترامپ، بورژوازی ایاالت که رسد نظر می

شاهد مثال آنکه  ه باشد.چه بیشتر به اجرا گذاشتهر جدیتخود را با 

 ،روز شده است مریکا، که پس از یک دهه بهااستراتژی نظامی جدید 

که رقابت بی ،مریکا را نه مقابیه با تروریسمااولویت اصیی امنیت میی 

نیز در اظهاراتی چنین  ،مریکااکند. ماتیس، وزیر دفاع  استراتژیک اعالم می

ا تهدیدات مریکا بابودی است و مریکا در حال ناابرتری نظامی »گوید:  می

ای  های دفاع هسته ... واشنگتن اولویت را به زمینهچین و روسیه مواجه است

دهد و این استراتژی، اولویت را به آمادگی برای جنگ  و موشکی می

 اند امیدوار باشد که با نظامیگریتو ایاالت متحده می 67«دهد. می

معارض ورق را به نفع خود های  گسیخته و تهدید و تحریمِ دولتافسار

برگرداند. این همان سیاستی است که در گذشته به کمک ایاالت متحده 

برده است. افزایش بودجۀ نظامی،   های اخیر پیش آمده و ترامپ نیز در ماه

)این تا پیش از تهدید اخیر ترامپ به  افزایش حضور نظامی در سوریه

ت که سیاست ترامپ در خروج از سوریه بوده است و باید در نظر داش

، گسترش حمایت مالی و شدت متغیر بوده است( خصوص سوریه به

در  «رو نیروهای میانه»ک، اضافه کردن ایشان به  ک پ نیروهایتسییحاتی از 

، حمالت این کشوردر  امپریالیسم نفسِ آنان به سربازان تازه تبدیلسوریه و 

ام سه ناو هواپیمابر به هوایی و موشکی عییه قوای دولتی این کشور، اعز

های کره و برگزاری مانور نظامی مشترک با کرۀ جنوبی، تهدید به حمیۀ  آب

بخشی از این  فقطو تغییر استراتژی نظامی در افغانستان  ،نظامی به ونزوئال

اقدامات است. تالش برای تشدید اختالفات اروپای برّی و روسیه 

                                                           

 .1396دی  30، ایسنا ،«ماتیس از استراتژی جدید نظامی آمریکا رونمایی کرد». 67



 پلیتیک کمونیستی و رئال سوریه   91

 

رنگ شدن  تدریج در حال کم به )اختالفاتی که از بحران کریمه به این سو

و اخیراً جنگ  ،های جدید علیه ایران و روسیه تصویب تحریم 68،(است

 تجاری با چین را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.

مریکا ااست. بورژوازی مریکاآخرین تیر دولت  تهدید به حملۀ نظامی

باخت. این  نزند، قافیه را خواهد اقدامیخوبی دریافته که اگر دست به  به

همان چیزی است که کریس هارمن، اندیشمند مارکسیست، آن را جنگِ 

انجامد و هر  می ای که در آن هر جنگ به فاجعه چرخه 69،خواند پایان می بی

مریکا به احتی اگر  ،سازد. با این حال را برمی یدیگر فاجعه ضرورت جنگ

د. اقدام نظامی نیز دست بزند، نتیجۀ آن لزوماً مطلوب نخواهد بو اقدامی

مریکا را اصورت بالقوه موقعیت سیاسی و اقتصادی رقبای  تواند به اگرچه می

تهدید کند، لزوماً موقعیت رهبری ایاالت متحده را تثبیت نخواهد کرد. اقدام 

تواند  نظامی در شرایط کنونی به شکلی خطرناک و بیش از هر چیز دیگر می

ست که اتفاقاً نجر شود. از این روای و جهانی م به جنگی در مقیاس منطقه

ویژه چین، حفظ صلح و تداوم وضع موجود را در  و به ،مریکاارقبای 

مدام  فقط حتی در بحران کرۀ شمالی بینند. چین راستای منافع خود می

                                                           

 ،تر شده است. برای نمونه سبت به قبل گرممشخصاً روابط آلمان و فرانسه با روسیه ن. 68

، «وگو با روسیه قابل حل نیست له مهمی بدون گفتامکرون:امروز هیچ مس» بنگرید به:

مریکا برای فروختن گازش به اروپا قصد دارد با تحریم روسیه، که ا. 1396خرداد  8، ایرنا

و البته بابت این کار صدای  کند، این کار را بکند اکنون بخشی از گاز اروپا را تأمین می هم

انتقاد کمیته تجاری آلمان از »تر از روسیه است:  مریکا گرانااروپا نیز درآمده، زیرا گاز 

 .1396مرداد  5، رادیو فردا، «های آمریکا علیه روسیه متحری

همچنین مراجعه شود به: الن  .تحلیل امپریالیسم ،«مریکاااستراتژی کالن امپراتوری ». 69

 .213ــ183، صص 1388، ترجمۀ حسن مرتضوی، نیکا، امپراتوری سرمایهوود،  زسین میک
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خواند. روسیه در برابر تحرکات نظامی  طرفین را به حفظ آرامش فرامی

دهد و حتی اتحادیۀ اروپا جز  میبه خرج  «داری خویشتن»مریکا در سوریه ا

مریکا گشوده و اگری شمالی( زبان به انتقاد از نظامی در مواردی )کرۀ

 70سیاسی برای بحران سوریه است. حل مشخصاً خواهان راه

***** 

دهۀ  4ما در این متن کوشیدیم نشان دهیم که چگونه ایاالت متحده طی 

هایی که در هر  اذ سیاستاتخ و چگونه اخیر با بحران هژمونی مواجه بوده

آمدن زمان به پدید  هم سرکردگی ایاالت متحده را حفظ کندمرحیه توانست 

این نوین در این راه یاری رسانده است.  های های معضالت و چالش نطفه

 حال در کنار شرایط جهانی، ابتدا در غرب و سپس در جهانِ در فرایند،

ای که  آفرید. برخالف عده جدی برای رهبری ایاالت متحده توسعه رقبای

صرفاً  و بعضاً با تکیه بر برخی آمار و ارقامِ دانند میوضعیت فعیی را گذرا 

ند که ایاالت متحده در گذشته از شرایط دشوارتری جان به ا آن اقتصادی بر

ویژه در  ها، به آنیم که ایاالت متحده در غالب عرصه ما بر 71ه است،در برد

                                                           

 .1396فروردین  21، وی پرس تی، «حل نظامی ندارد : بحران سوریه راهموگرینی». 70

مریکا اایراد کرده بود. همراهی اروپا با نیز اظهارات مشابهی شمالی  ۀکر دربارۀموگرینی 

حال آنکه  .دهد های شورای امنیت رخ می در سطح تحریم فقطز شمالی نی ۀبر سر کر

در اظهاراتی گفته است که بحران سوریه  ،مریکا در سازمان میلسابق اسفیر  ،نیکی هییی

مریکا را برکناری اسد از احل سیاسی ندارد و هدف  تا زمانی که اسد در قدرت باشد راه

 قدرت دانسته بود.

سرپرستی سرمایۀ » یکرد، بنگرید به: لئو پانیچ و سم گیندین،ای از این رو برای نمونه. 71

، بازتاب خانی خییل رستمو ترجمۀ  گردآوری، پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت ،«جهانی

تواند پاسخ صحیح به مقالۀ پانیچ و گیندین را در مقالۀ زیر بیابد:  خواننده می .1388نگار، 
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گذرد،  و هرچه می استدست دادن هژمونی خود عرصۀ سیاسی، در حال از 

اگر از مناقشه بر  72کند. تری به برتری نظامی خود تکیه می به شکل عریان

سر اعداد و ارقام اقتصادی بگذریم، ایاالت متحده طی یک دهۀ اخیر شاهد 

های نفوذِ خود، قدرتمند شدن بسیاری از  از دست دادن سیطه در حوزه

های حافظ سیطۀ  بانش، از هم گسیختن پیمانهای متخاصم و رقی دولت

مریکا در اکه پیمانی است  های هم گیری حوزه مریکا و در عین حال شکلا

 ها نفوذی ندارد.آن

های  مریکا و ظهور قدرتاکاهش چشمگیر نفوذ و قدرت سیاسی 

بالقوۀ جهانی چون چین و روسیه منجر شده تا ایاالت متحده از تأمین 

ای چون خاورمیانه عاجز بماند.   پیمانانش در منطقه ود و همتمام منافعِ خو تام

هایی در تقابل با  های نوینی که سیاست پدید آمدن قدرت ،از سوی دیگر

مریکا را در جهان سوم بر سر ان ابسیاری از متحد برند مریکا را پیش میا

مریکا و خطر سهیم شدن در ادوراهی سختی قرار داده است: همراهی با 

های پیشین و شریک شدن در خوان  ن ابرقدرت یا خروج از پیمانسقوط ای

 ترکیه بر سر تصمیم ،های نوظهور. در خاورمیانه نعمت قدرت

مریکا، کمک به سقوط اقرار گرفته است: ایستادن در کنار  یساز سرنوشت

                                                                                                                      

 امپریالیسم در قرن بیست و یکم، «سیاسی امپریالیسم و اقتصاد»پائوال سرنی، 

 .1396آذین،  مقاله(، گل )مجموعه

مریکا هیچ گواهی بهتر از سخنان دونالد ترامپ، ادربارۀ از دست دادن هژمونی . 72

مریکا را قدرتمند خواهیم کرد؛ دوباره ادوباره »مریکا، نیست: اکنونی  یجمهور رئیس

ا مریکامریکا را بازخواهیم گرداند؛ و دوباره اغرور  مریکا را ثروتمند خواهیم کرد؛ دوبارها

)سخنان ترامپ در مراسم ادای سوگند « را باشکوه و باعظمت خواهیم کرد

 . البد چیزی از دست رفته یا در خطر است که باید دوباره اعاده شود.(یجمهور رئیس

Line
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دن به ماندن اسد و گیری کردستان سوریه یا تن دا اسد و پذیرش خطر شکل

رسد  ک در سوریه. به نظر می ک از قدرت گرفتن پ گیریهمکاری در پیش

سرنگونی اسد، تأسیس متحدی از جنس  به منظورکه تالشش ــ قطر نیز 

المسیمین در سوریه و احداث پروژۀ خط لولۀ انتقال گاز به اروپا از  اخوان

تصمیم به همراهی با حامیان اسد گرفته باشد.  ــ نتیجه ماند مسیر سوریه بی

اتحاد پایدار در نظر گرفت. دور شدن  در حکمهمراهی را نباید این  ،البته

مریکا و فاصیه گرفتن آلمان و فرانسه از اتحاد ااز  ...وترکیه  پاکستان، قطر،

با معموالً مریکا برقرار است( اترانس آتالنتیک )که همچنان میان بریتانیا و 

اگر ترکیه  دهد. ای رخ می های جهانی و منطقه حفظ فاصیه از دیگر قدرت

شود، همچنان  در قامت متحد ظاهر میدر سوریه با ایران و روسیه در روابط 

ایران در عراق ندارد و ابایی از نامشروع خواندن اسد و به چالش کشیدن 

 ،گیرد انتقادی به خود می های ترامپ عییه مسکو موضع تحریم در اگر آلمان

 شود. عییه مسکو همراه میریتانیا ال با بدر ماجرایی چون ماجرای اسکریپ

ای از ابهام قرار دارد و توازن  آیندۀ این روابط نیز همچنان در هاله

 نتیجۀ جنگ در خاورمیانه ،و از قضاهای رقیب نامشخص است  قوای دولت

خود یکی از عوامل روشن ساختن این آیندۀ غبارآلود خواهد بود. وابستگی 

 همدیگر هریه بتیجۀ جنگ سوها در آینده و ن متقابل توازن قوای دولت

خارجی  سیاست را در 73هایی چون ترکیه و قطر چیزی است که دولت

 متزلزل ساخته است.

امروز ایاالت متحده در چند منطقه به تکاپو افتاده است: شرق آسیا، 

پا در خاورمیانه،  مریکای التین و سوریه. برای ایاالت متحده، حفظ جایا

                                                           

 م هانیه:مریکا بنگرید به تحییل آدااهای اخیر قطر با عربستان و  تنش . دربارۀ73

Adam Hanieh, “The Qatar Crisis,” Jacobin Magazine, Jun 26, 2017. 
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حیاتی  مکن خواهد بود، اهمیتر سوریه مپایی د که از رهگذر حفظ جای

گونه که نشان دادیم، ایاالت متحده در حال از دست دادن جایگاه  . هماندارد

رهبری جهان است و اگر در سوریه قادر به تغییر اوضاع به نفع خود نباشد، 

ی عمدۀ ها که بازاری مهم و یکی از شریان، ر مناسبات آتی خاورمیانهد الاقل

 .خواهد یافت ینازل جایگاه، در جهان استتأمین انرژی 

، ذکر یک نکته اهمیت جیوگیری از سوءتعبیرمنظور  نهایت، بهدر

نظیر  دادن موقعیت بی مریکا و از دستاافول هژمونی  فرایند دارد:بسیاری 

مریکا نیست. اگرچه امعنای برچیده شدن خطر امپریالیسم  به رهبری جهان

، چین و دیگر کشورهای عضو آلمان ران مریکا در جهااجایگاه اقتصادی 

جایگاه  این کشور همچنان به شکل لرزان، کنند میتهدید  بریکس

قدرتمندترین اقتصاد جهان را در اشغال خود دارد. همچنین این کشور 

 داردقدرتمندترین نیروی نظامی را با اختالفی فاحش از سایر رقبا در اختیار 

 ،ینااست. بنابر یمعتنابه دارای نفوذ اط جهاندر اقصی نق ،و در هر صورت

، هرچه بیشتر به اش دلیل فرایند افول هژمونیدقیقاً به  مریکا،اامپریالیسم 

ریکا در مادر حال اضمحالل  . هژمونیِکند سوی میییتاریسم حرکت می

 ن پیشینادر میان متحد امریکاهای  است که سیاستبه این معن جهان معاصر

های بیشتر و  ارد. ایاالت متحده در عرصههمچون گذشته خریداری ند

از قهر آشکار مجبور است که و هرچه بیشتر است بیشتری منزوی شده 

که غالباً با اعتراض رقبا و  کند، یانگیری عر بهرهگوناگون  یبه انحا نظامی

 شود. ن پیشینش مواجه میامتحد

مریکا بیش از هر چیز به معنای ناتوانی اافول هژمونی  ،حقیقتدر

 ،ن غربی است. زمانیاهای آشکار در میان متحد مریکا از پوشاندن شکافا

و... را با تمام توانست اروپا، عربستان، اسرائیل، ترکیه  می ایاالت متحده
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 ، وترکیه و اروپا بر سر ماجرای قبرس ،شان )برای نمونههای مابین  تنش

نشاند و دیگر ببر سر مسئیۀ فیسطین( در کنار یک اسرائیل و جهان عرب

رای امنیت، اش از قدرت نظامی را در لفافۀ ناتو، سازمان میل، شو  استفاده

و حمایت جامعۀ جهانی را کسب کند.  بپوشاند... حقوق بشر، دموکراسی و

اکنون که ایاالت متحده این  74مریکا از دست رفته است.ااین امکان برای 

 یو هرچه ویرانگرتر تر هرچه ساده رهایبه ابزا است امکان را از دست داده

ای از  برد. این جیوه هایش در عرصۀ جهانی دست می برد سیاستبرای پیش

جمهوری نشان  رئیسجنونی است که روی دیگرش را در انتخاب ترامپ به 

 داد.

مریکا را نه از میان رفتن ضرورت مبارزه با امپریالیسم اافول هژمونی 

 ۀمثاب که باید بهبی 75پندارند، که احزاب سنتی چپ در ایران می مریکا چنانا

                                                           

اروپا را با خود همراه کرد و عربستان و  ۀدولت اوباما با برجام اتحادی ،برای نمونه. 74

چهارده عضو شورای دهد.  اسرائیل را از خود راند. ترامپ عکس همین کار را انجام می

ایران، امریکا را در شورای امنیت  96ماه  بر سر اعتراضات دیامنیت، از جمیه فرانسه، 

مریکا در جهان به مانعی ااز تبدیل شدن ارکان هژمونی  یدیگر ۀنموناین  کردند.تحقیر 

 برای وی است.

ان و حزب کمونیست کارگری، راحزاب سنتی چپ، از جمیه حزب کمونیست ای. 75

سیاست جهانی و  ۀمریکا از صحناکمال و مریکا را به معنای زوال تماماافول هژمونی 

اند. این  ویژه خاورمیانه و عروج روسیه به جایگاه قدرت هژمون جهانی در نظر گرفته به

اش نمایش  شده نمایی آمیز و بزرگ که تمام وقایع را در شکل اغراق ،تحییل کاریکاتوری

: بنگرید به ،میهابزاری است برای توجیه مواضع پروغرب این احزاب. از ج فقطدهد،  می

بیانیه حزب کمونیست کارگری درمورد دخالت نظامی » حزب کمونیست کارگری ایران،

حزب و نیز  ؛1394مهر  15، نشر اینترنتی، «مستقیم روسیه در سوریه و پیامدهای آن

 ،«تشدید فشارهای آمریکا بر رژیم و وسوسه های اپوزیسیون بورژوایی»کمونیست ایران، 

 .1397فروردین  16 نشر اینترنتی،
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تحییل و درک  درک آشوب جهان فعیی و نیز ای فهم کرد که امکان نظریه

و به بازشناسی  دهد میدست  هایی چون ترکیه را به رفتار دوگانۀ قدرت

مریکا در ارساند که  های خطرناک و نوینی یاری می ها و دستورالعمل ابزار

دوران ، یعنی ه در آخرین مرحیۀ آنویژ اش و به هژمونی آغاز خزانعصر 

هایش به دست آورده  برد سیاستدر یک دهۀ اخیر، برای پیشافول هژمونی 

ایاالت متحده از ابزارهایی چون  ،هژمونی خزاناست. اگر در مراحل پیشین 

های رنگی برای  راه انداختن انقالب تحریم، کودتا، دخالت بشردوستانه و به

ر مرحیۀ اخیر این سیاست مشخصۀ خطرناکی جست، د تغییر رژیم سود می

ای و قسمی  ورزی لحظه یاستبه خود گرفته است: روی آوردن به نوعی س

 ییتیک کور.پ رئال

ویژه در  مریکا، بهاهای کالن  استراتژی اغیبِ ،در یک دهۀ اخیر

ایاالت متحده را به  . این وضعیتْاست خاورمیانه، با شکست مواجه شده

است. ایاالت متحده از چینش  تیار سیسیۀ وقایع بدل کردهاخ کم پیرو و تابع

وان شده و از در پیش گرفتن های گسترده و در سطح جهانی نات نقشه

 ،واحد در برابر تمام دشمنان خود قاصر است. از آن جمیه سیاست

، ونزوئال، روسیه و چین های مختیف در خصوص کرۀ شمالی، ایران رویکرد

هایی  تمامی ناگزیر به استفاده از پتانسیل مریکا بها ،است. از این رونم خصیت

 ها پتانسیلاین ند. ک تحوالت میدانی بروز می است که در لحظه و در عرصۀ

مریکا در آن اویژه در خاورمیانه، که حضور نظامی  در مرحیۀ کنونی و به

یکا در چینش مراد. ناتوانی ، خصیت نظامی و جنگی داراستبرجسته 

به بروز  کنترل این نیروها در میدان نبرد سو با خود وهای هممقتدرانۀ نیرو

در خاورمیانه منجر شده است. وضعیت انهدام  وضعیت انهدام اجتماعی

اش در  مریکا در مرحیۀ اخیر افول هژمونیااجتماعی نتیجۀ ناگزیر کنش 
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های معارضی چون ایران،  مریکا برای تغییر دولتاخاورمیانه است. تالش 

 توانست به چیزی جز ن و لبنان در وضعیت کنونی ناگزیر نمیسوریه، یم

 وضعیت انهدام اجتماعی منجر شود.

ویژه سوریه را از عراق، افغانستان، بالکان، شرق اروپا  چه لیبی و بهآن

ی تواننا سازد نوبی و ویتنام جنوبی جدا میعصر جنگ سرد، از کرۀ ج در ،و

گسترده و مستقیم نظامی به سو و عدم ورود مریکا در ایجاد دولت هما

کسان های دیگر را با خاک ی مریکا عراق و افغانستان و نمونهامنطقه است. 

هزار نیرو در این مناطق پیاده کرد، عالوه بر آنکه صدهابا این همه  ،کرد

در عراق این امر )بر سریر قدرت بنشاند. سو با خود را توانست دولتی هم

رهبر  ــایاد عالوی ه قدرت نشاندن با انتصاب حاکم موقت و بعداً ب

 2006تا  2003انجام شد. این وضعیت از سال  ــاپوزیسیون دولت صدام 

المالکی در این کشور به قدرت رسید.(  یعنی زمانی که نوری ،تداوم داشت

ن خود را اسو کردن متحدتنها امکان هم مریکا نها ،ویژه سوریه در لیبی و به

ن اپوزیسیون نیز ناتوان ماند و حتی خطر ورود نداشت، بیکه از متحد ساخت

مستقیم را نیز بر خود هموار نکرد. این به معنای از میان رفتن خطر 

چه در لیبی و بعداً در همانند آن ،ایاالت متحده ؛کا نیستمریاامپریالیسم 

و  شمار های بی به حمایت از گروه در سوریه به کار برد، یعیار تمام شکل

گونه افق و دورنمایی برای به قدرت  بدون هیچ ها ار این گروهو تسییح دیوانه

پایان  یک نتیجه دارد و آن درگیری بی فقط این امرآورد.  رسیدن ایشان روی

های حیاتی یک کشور است.  نظامی و نابودی کالن زیرساخت های شبه گروه

نگاه  با یم آن را انهدام اجتماعی بنامیم.توان این چیزی است که ما امروز می

ای  توان زمزمه مفصیی که بر تاریخ داشتیم، دهشت لیبی و سوریه را می

 دانست از جهنمی در آینده.
 



 

 3فصل 

 سوریه، از استقالل تا جنگ داخلی

 
 مقدمه

 بخشی از امپراتوری عثمانی بود.اول  سوریه تا پیش از جنگ جهانی کشور

 ن پرنفوذی بود کهداران و تاجرا این منطقه در دست زمین ،طی این دوران

روند  خود تحت امر سیطان عثمانی بودند. و شدند مینامیده  «اعیان»

 ،های بزرگ اروپا به قدرت زدهماضمحالل امپراتوری عثمانی در قرن نو روبه

و  گیری از اختالفات سیطان با حاکم مصر اجازه داد تا با بهره ،ویژه فرانسه به

در این منطقه نیرو  ،1860، در سال شامۀ حمایت از مسیحیان منطقۀ به بهان

ۀ رغم وعد فرانسه و بریتانیا، عیی ،اول در خالل جنگ جهانیند. نپیاده ک

های  تشکیل کشوری عربی به اعراب در ازای قیام عییه عثمانی، سرزمین

پیکو میان خود تقسیم کردند. طبق ـ  سایکسۀ عربی را طی قرارداد محرمان

انسه قرار گرفت. پایان سوریه تحت قیمومیت فرلبنان و ۀ منطق ،این قرارداد

سوریه  میک فیصل برای تشکیل پادشاهی عربی تکاپویاول با  جنگ جهانی

سختی سرکوب شد و سوریه  به تکاپواین مذکور همراه بود. ۀ و احقاق وعد

 اندار و تاجر طبقۀ زمین 1فرانسه بدل ساخت.ۀ به مستعمر 1943را تا سال 

کشی از انبوه دهقانان و  راه قوای استعمارگر به بهرههم در آغاز به سوریه

 3000یت فرانسه، قریب به پرداختند. در عصر قیموم طبقۀ نوپای کارگر می

                                                           

و تبعید  مییسون از قوای متفقین شکست خورددر جنگ  1920در  میک فیصل هاشمی. 1

 شد. وی بعدها با همکاری بریتانیا به پادشاهی عراق رسید.
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های کشاورزی را در تمیک خود  بیش از نیمی از زمین عیانۀ اادخانو

سوریه را وارد بازارهای جهانی کرده و راه رشد  فروپاشی عثمانی 2داشتند.

داران و تاجران  زمین ،ها . طی این سالساخته بودرا هموار  داری سرمایه

سوریه، با صدور محصوالت کشاورزی به اروپا، به شکل محدودی صنایع و 

 ترتیب، بخشی از طبقۀ ابزارآالت تولید را به سوریه وارد کردند. به این

وری ا، فرنساجیو کارخانجات  دار به بورژوازی صنعتی بدل شد زمین

چون دمشق،  در شهرهایی گاز و صنایع نفت و ،ایی، سیمانمحصوالت غذ

شدن نیروی کار و  اریایییرالزور پا گرفت. رشد صنایع با پرولتب و دِیَحَ

همراه  ،ویژه در دو شهر بزرگ حیب و دمشق گیری طبقۀ کارگر، به شکل

 توأم 1930ــ1920 های سالبود. این فرایند با تعمیق اختالف طبقاتی طی 

درصد  50بیش از  درصد باالیی جامعه 2اره کنیم که است اش بود. کافی

 یعنی معه،درصد جا 80حال آنکه  ،درآمدهای سوریه را در اختیار داشتند

 3کردند. این درآمدها را دریافت می از درصد 25 فقط ،دهقانان و کارگران

های پراکندۀ دهقانی، تشکل طبقۀ کارگر و دهقانان  شورشبه  این وضعیت

اب سوسیالیست و گیری احز و نیز شکل ،های کارگری و دهقانی ادیهدر اتح

 گرا انجامید. میی

ها و محافل روشنفکری در مخالفت با  به این سو، هسته 1920ۀ از ده

استیالی فرانسه بر سوریه در شهرهایی چون حیب و دمشق شکل گرفت. 

 4یهگیری حزب کمونیست سور ها و محافل به مبنایی برای شکل این هسته

                                                           
2. Raymond Hinnebusch, Syria Revolution from Above, Routledge, 2001, 

p. 20. 

3. ibid. 
ن حزب کمونیست سوریه و لبنان تحت رهبری خالد این حزب در ابتدا تحت عنوا. 4

 بکتاش در سوریه شکل گرفت.
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( بدل شد. 1944) المسیمین سوریه ( و اخوان1947(، حزب بعث )1924)

 قدرت فرانسه و نیز اعتراضات مردمدوم، با افول  پس از جنگ جهانی

و نخستین دولت مستقل  شد از سوریه خارج شودسوریه، فرانسه مجبور 

سه طی دولت فران 5جمهوریِ شُکری قوَتیی تشکیل شد. رئیساین کشور به 

شکل محدودی اجازۀ ورود صنایع به  به ای میان دو جنگ جهانیه دهه

مبارزه  یع به سوریه و نیاز به نیروی کارداد. ورود محدود صنا سوریه را می

بدل  ای ضروری ات ارضی را برای بورژوازی به امراصالحعییه فرانسه و 

ی ساز  داران که خواهان صنعتی رو بود که بخشی از زمین کرده بود. از همین

از بیرون راندن فرانسه  همراه بورژوازی صنعتی سوریه کشاورزی بودند به

شد طبقۀ کارگر موجب  همراه نوپا بودن از سوریه حمایت کردند. این امر به

که با  بورژوازی سوریه رهبری مبارزه عییه استعمار را در دست بگیرد،

 مریکا نیز همراه بود.ابریتانیا و حمایت سیاسی 

های  گذاری خود را در حوزه ریه پس از استقالل سرمایهبورژوازی سو

 12بیش از  1955ــ1945صنعتی آغاز کرد. رشد ساالنۀ صنایع طی بازۀ 

اصالحات ارضی را تا  لت جدید نیز در حمایت از این امردرصد بود. دو

حرکت  کشاورزی کردن ماشینیبه پیش برد. آنجا که به نفع رشد صنایع بود 

رسانی در دستور  های عظیم آب خش را همراه داشت. طرحسرمایه به این ب

های  خیز استانهای وسیع و حاصی گذاری در زمین هاجرا قرار گرفت و سرمای

                                                           

جمهوری را  رئیس( national blocمیی سوریه ) جبهۀشکری قوتیی به نمایندگی از . 5

در کنفرانس میی آغاز به کار کرد و تحت نفوذ  1928به دست گرفت. این تشکل در 

یعِ پرقدرت سوری قرار داشت. قوتیی خود دار، تاجران و صاحبان صنا های زمین خانواده

عنوان مشی خود تبییغ  داران بزرگ دمشق بود. این تشکل ایدئولوژی خاصی را به از زمین

 هدف خود را بیرون راندن فرانسه از سوریه اعالم کرده بود. یگانهکرد و  نمی
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، کاالی برابر شدن تولید پنبه 10به  یهرجزیره و دیرالزور در شرق سو

با تمرکز پرولتاریای این وضعیت  6.انجامید پراهمیت کشاورزی سوریه،

 گیری کارگران کشاورزی ی شهریِ دمشق و حیب و شکلصنعتی در نواح

تمرکز صنایع در دمشق  در مناطق روستایی شرق و شمال شرق همراه بود.

بنگاه  هزار 163درصد از  40قریب به  1970و حیب چنان بود که تا سال 

زمان با این تحوالت،  هم 7اقتصادی سوریه در این دو شهر قرار داشت.

. دولت اجازۀ تشکیل اتحادیه شدنامساعد  بسیاریه وضعیت دهقانان در سور

. ماالریا در مناطق و فقر در این مناطق شدید بود داد را به دهقانان نمی

های خونی و عفونی به امر معمول بدل شده  روستایی شیوع یافته و بیماری

گیری صنایع در شهرها نیز به مهاجرت کارگران کشاورزی از  شکل 8ود.ب

 اغیب این کارگران ،با این حال ها انجامید. ا و مراکز استانشهره روستا به

 9شدند. مزد بسیار پایین میدر شهرها جذب مشاغل موقت با دست

نشینی را در شهرهای بزرگ به دنبال داشت.  گیری حاشیه ها شکل مهاجرت

درصد جمعیت شهری سوریه در دو شهر دمشق  56بیش از  ،1960تا سال 

کشی  کارگران صنعتی نیز در این زمان با نرخ بهره 10و حیب متمرکز بودند.

بستری بود که  این وضعیتقرار داشتند.  یشدید ارتحت استثم برابری 5/2

های دهقان،  در آن نفوذ حزب بعث و حزب کمونیست در میان توده

                                                           
6. ibid., p. 25. 

یاشار،  انتشارات ار خواجیان،، ترجمۀ شهریطبقه و دولت در سوریه، سن الیزابت لونگ. 7

1358. 
8. Raymond Hinnebusch, ibid., p. 37. 
9. Linda Matar, The Political Economy of Investment in Syria, Palgrave 

Macmillan, 2016. 

10. Riad G. Mahayni, “A Decentralized Approach to Urbanization: The 

Case of Syria,” Journal of Planning Education and Research, Jan 1, 

1990. 
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روستایی داشتند،  خاستگاهپایین ارتش، که غالباً  افسران رده کارگران و

برخالف حزب بعث، حزب کمونیست توجه  ،چهاگریافت.  افزایش می

 شهری، داد و بیشتر در میان کارگران کمتری به دهقانان و ارتش نشان می

 .نفوذ داشت و نیز ارمنیان و مسیحیان دهقانان کرد شرق سوریه

دو سال پس از بیرون رفتن آخرین قوای نظامی ۀ سوریه به فاصی

به همراه دیگر کشورهای  1948فرانسه و با اعالم تشکیل کشور اسرائیل در 

که البته با شکست اعراب همراه بود. از  ،عرب با این دولت وارد جنگ شد

در سیاست خارجی سوریه  یپررنگ اسرائیل نقشۀ مسئی ،این زمان به بعد

و  قرار داشتاسرائیل  مورد تهدیدهمواره  از آنجا کهیابد. سوریه  می

داران و  در دوران حکومت زمیناین دولت صهیونیست بود، چه ۀ خورد زخم

ترین  مهم یکی ازۀ همواره در زمر ،چه در زمان حکومت حزب بعث

. یکی از نتایج متخاصم با اسرائیل قرار داشت نیروهای سیاسی و نظامی

کودتای حسنی الزعیم بود که دولت قوتیی را  1948شکست در جنگ 

ودتای دیگر سوریه شاهد دو ک ،1954سرنگون ساخت. پس از آن تا سال 

نظام پارلمانی را به  1954نیز بود. سرانجام کودتا عییه شیشکیی در سال 

مریکا و فرانسه و نیز اشیشکیی برای رابطه با   تالش دولتسوریه بازگرداند. 

در تحریک ارتش به ای به نفع بورژوازی صنعتی  سرکوب احزاب توده

ت سوریه و حزب کمونیس حزب ،در این زمانسزایی داشت. کودتا تأثیر ب

 ترین نیروهای سیاسی بودند. بزرگۀ بعث این کشور در زمر

پس از بازگشایی پارلمان، قدرت سیاسی و اجرایی همچنان در انقیاد 

 سوریه میی جبهۀداران باقی ماند و  داران و زمین احزاب وابسته به سرمایه

پس از جنگ جهانی دوم، ۀ دولت را تشکیل داد. طی یک ده مجدداً

متمایل به گسترش همکاری و تعامل  همچون ترکیه، ،ژوازی سوریه نیزبور
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بورژوازی این کشور  11با غرب بود، تا آنجا که با انعقاد پیمان امنیتی سنتو

ترین مانعْ  بزرگ ،با این حال 12پیمان وارد شود.نیز تالش کرد تا در این 

نان این ان و دهقاغربی کارگرضد های سوریه با اسرائیل و گرایشۀ مناقش

دولت  1956ئز در سو کشور و نیز سیر حوادث بعدی بود. وقوع بحران

میان شوروی و  ای نظامی به شوروی نزدیک ساخت و حتی توافقسوریه را 

رشد طبقۀ کارگر و حضور قدرتمند احزاب کمونیست و  سوریه منعقد شد.

ایل به ب بود. تممانعی بر سر راه پیوند میان بورژوازی سوریه و غرنیز  بعث

های  و جریان ب کمونیست سوریه نبودبه نفع حز فقط ارتباط با شوروی

 .بردند ناسیونالیست سوریه نیز از آن نفع می

ه عروج ب خاورمیانهۀ یی در منطقمریکااتفکرات ضدامپریالیستی و ضد

 عبدالناصر  به رهبری جمال 1950ۀ عرب در ده ناسیونالیسم عربی در جهان

موحش ۀ چنین سایعربیسم در سوریه و مصر و هم پان انجامید. گسترش

طیبی میان این دو کشور  موج وحدت گیری دولت صهیونیست به شکل

بر اساس منافع خود مثبت ارزیابی  و هر نیروی سیاسی این اتحاد را انجامید

داران سوریه در این اتحاد مقابیه با حزب  میی و سرمایهۀ . جبهکرد

تنها به پیروی از ایدئولوژی  بعث نیز نهحزب  13.جستند را می کمونیست

چشمی هم به سرکوب  ۀبیکه گوش ،ناسیونالیسم عربی خواهان اتحاد بود

با  که یه نیز امیدوار بودحزب کمونیست سور حزب کمونیست داشت.

                                                           

به  ای پاکستان، ایران، عراق و ترکیهمیان کشوره 1954پیمان بغداد یا سنتو در سال . 11

 حائیی در برابر بیوک شرق منعقد شد.تشکیل  منظور
12. Raymond Hinnebusch, ibid. 

ضرورت مقابیه با  در مذاکرات اتحاد، 1957در سال  ،وقتی که ناصر ،برای نمونه. 13

با اتحاد  فقطها پاسخ شنید که این مقابیه به هیئت سوریه گوشزد کرد، از آن ها را کمونیست

 شود. سوریه و مصر ممکن می
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اتحاد دو کشور در  موافقت با این اتحاد، حزب بعث را از میدان به در کند.

ممنوعیت فعالیت  ،رخ داد. با این حال 1958قالب جمهوری متحد عربی در 

تنها به فعالیت حزب  نه اب در جمهوری جدید به دستور ناصرتمامی احز

که به فعالیت حزب بعث نیز ضربه وارد کرد. همچنین بلکمونیست، 

د، کر می شکه ناصر هدایت ،داران اصالحات ارضی و سلب مالکیت از زمین

ناصر و هوادارانش  ،د. از سوی دیگرداران بزرگ سوریه را به خشم آور زمین

ر سال بر بیشتر ارکان سیاسی سوریه مسلط شده بودند. به همین جهت د

که به تجار و بازرگانان سوریه وابسته  ،ارتش افسران اح راستجن ،1961

 اجرایی را  کودتا کرد. این کودتا قدرت وریهعلیه دولت متحد در س 14،بود

ها و  تشکل ،گرا بازگرداند. با این همه یهای مل ملی و دیگر تشکل جبهۀبه 

 ،حالی قدرت سیاسی را به دست گرفتند که حزب بعث گرا در احزاب ملی

 ای مردمی ۀبا نفوذ در ارتش، قدرت نظامی را در اختیار داشت و از پشتوان

حزب بعث در سال  این شرایط به کودتایۀ نیز برخوردار بود. مجموع

 این حزب انجامید. به دستسوریه اسی قدرت سی و غصب کامل 1963

 

 رادیکال گرایی حزب بعث: از ناسیونالیسم عربی تا چپ

 الدین بیطار میشل عفلق و صالح به دست 1944سوریه در سال  بعث حزب

عربی و  این حزب از ناسیونالیسمِ لیبرال گیری های شکل تأسیس شد. هسته

کشور متحد عربی  گیری و آرمان خود را شکلاست سوسیالیسم متأثر بوده 

                                                           

، «های اجتماعی تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف»، و فائزه کیانی اهلل سردارنیا خلیل. 14

 .132ــ111، صص 1395، بهار و تابستان 1، ش 4، س جهان اسالم
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متوسط شهری، ۀ کردند. پایگاه طبقاتی این حزب شامل طبق توصیف می

، دهقانان و مهاجران روستایی کشاورزی شهری، کارگران بورژوازی خرده

 ،داشت ای شدت ضدکمونیستی به در ابتدای کار، این حزب مواضع 15بود.

آمده بود:  1959سال  سومۀ پایانی این حزب در کنگرۀ نحوی که در بیانی به

میشل عفیق نیز  16«روح عرب هستیم.ۀ گرا نمایند ما در برابر کمونیسمِ ماده»

دانست که به دنبال  می یویرانگر همواره حزب کمونیست سوریه را حزب

شرق وجود بیوک  ،پیوند سرنوشت میت عرب به روسیه است. با این همه

رزه با استعمار، که و سیاست رهایی اعراب و مبا )سوسیالیسم واقعاً موجود(

بیش از هر چیز معنای خود را در دفاع از میهن عربی در برابر اسرائیل 

این  ،ساخت. از سوی دیگر یافت، این حزب را به شوروی متمایل می می

طبقاتی پرولتاریا  ۀیعنی شدت گرفتن مبارز خود،ۀ حزب به پیروی از زمان

یی سوسیالیستی نیز ها سویه ،1960و  1950های  در خاورمیانه در دهه

اش سوسیالیسم را ضرورتی برآمده از  تا آنجا که در اساسنامه ،داشت

دانست که استعدادهای جهان عرب  ناسیونالیسم عربی و بهترین آرمانی می

 جناحگیری  نهایت به شکلها عوامیی بودند که دراین 17ساخت. را شکوفا می

ق را به چالش جناحی که نظریات عفی ،منجر شد ییگرا رادیکال چپ

یک همین جناح از حزب انجام نیز تا حدی به تحر 1963کشید. کودتای  می

 گرفت.

                                                           

 همان.. 15

، شرکت سهامی انتشار، تحول سیاسی در سوریه. سعید برزین )گردآوری و ترجمه(، 16

 .96، ص 1365

اصول  ،حزب بعث سوسیالیست عرب ۀاساسنام، حزب بعث سوسیالیست عرب. 17

 .1947، 4 اصلعمومی، 
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یع و با مسیط شدن حزب بعث بر ارکان دولت سوریه بسیاری از صنا

به خود  یپرشتاب چنین اصالحات ارضی روندها میی اعالم شدند. هم بانک

ین شد. ادست منتقل  های کشاورزی به روستاییان تهی گرفت و زمین

همچنین  .پی داشت را در داران سوریه زمین ها مقاومت بورژوازی و سیاست

 کرد. اخوان بازار سنتی شهری را تهدید میجد  به های حزب بعث سیاست

و از حمایت آنان بود المسیمین در این زمان به صدای این طبقات بدل شده 

داران در غوطۀ  ن و زمینامالک عیت نفوذ خرده همچنین به برخوردار بود.

که اخوان از بی ،های شهری، نه حزب بعث دمشق، برخالف دیگر حاشیه

های اخوان در مواجهه با حزب  سرفصل سیاستنفوذ باالیی برخوردار بود. 

 (2) ؛حفظ مالکیت خصوصی بر اساس شریعت (1)بعث عبارت بود از: 

وصی گذاران خص حمایت از سرمایه (3) ؛حفظ انگیزۀ طبیعی سود عادالنه

ارضی، مزارع دولتی و  مخالفت با اصالحات (4) ؛ وسازی بر مییدر برا

با حمایت و تحریک این طبقات و نیز اقشاری از  18های دهقانی. تعاونی

ن، یمیکار و در رأس آنان اخوان المس همتوسط و مسیمانان محافظۀ طبق

ویژه  جمیه حیب، بانیاس و به در شهرهای شمالی سوریه از هایی رششو

 و با کودتای حزب بعث جنبش 1963که از ما شکل گرفت. مضافاً آنحَ

وجود  عیت به ،با این حال 19اسالمی در حیب شکل گرفت. بخش آزادی

ویژه دهقانان و حمایت  های ناصری و بعثی در میان کارگران و به گرایش

                                                           
18. Linda Matar, ibid. 

ات وزارت امور خارجه، ، انتشارسیاست و حکومت در سوریه، محمدعیی امامی. 19

ز فرماندهان پدر معنوی جهادگرایان امروز در سوریه، ا ،. مروان حدید182، ص 1376

 اصیی این جنبش بود.
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 20این طبقات از حزب بعث، این شورش اقبال نیافت و سرکوب شد.

د پاسخ کردن هدایت میآن را تی که بورژوازی و بازار تظاهرات و اعتراضا

منظور  گرفت. به های گستردۀ کارگری و دهقانی می خود را با راهپیمایی

تقابل با حمالت بورژوازی، حزب بعث ناگزیر به عضوگیری هرچه بیشتر 

اح های شهری شد. این امر به تقویت جن نشین از نواحی روستایی و حاشیه

 امید.گرای حزب انج چپ

، که وزنۀ دهقانی و کارگری گرا و رادیکال حزب جناح چپ نفوذ

و اختالفاتش با جناح متأثر از نظریات چنان زیاد شد  تری داشت، سنگین

چنان باال  حامی حزب بود، شهریِ بورژوازی ، که بیشتر نمایندۀ خردهعفیق

حزب، تبدیل جوامع عربی به جوامع  1963گرفت که در کنفرانس 

ستی به یکی از اهداف حزب بدل شد و حمایت از مالکیت سوسیالی

ژوایی مورد انتقاد قرار گرفت. بور سوسیالیسم خرده منزلۀ خصوصی به

چنین در این کنفرانس از حزب خواسته شد که کارگران و کشاورزان را هم

گرایان رادیکال، این جناح  با قدرت گرفتن چپ 21وارد دستگاه حزبی سازد.

ا متهم ساختن ب عین، نورالدین اتاسی و صالح جدیدیوسف ز به رهبری

اند در  دهناسیونالیسم قربانی کر که سوسیالیسم را به پایپیروان عفیق به این

 بعثی درآمد. گرایان چپ ه انحصارو قدرت ب نددست به کودتا زد 1966

سوریه از جمیه صنایع  بنگاه بزرگ صنعتی 100بیش از  1966کودتای 

 سیاستو اصالحات ارضی به  میی کردرا  هع تولید پنبنفت و گاز و مزار

چنین هم 22بدل شد.« زمین از آن کسی است که بر روی آن کار کند»

                                                           

 .15، ص همان. 20

 .103، ص همان. 21

 .68، ص 1363، نشر مؤلفین، سوریه، خیز و زهرا فرد ناصر صبح. 22
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های  گیری که در تصمیم ندهای کارگری نسبتاً مستقیی پدید آمد اتحادیه

دهقانی های  مزارع دولتی و تعاونی ،جز این 23مربوط به تولید نقش داشتند.

مالک  ، دهقانان خردهکشاورزیبورژوازی واجهه با و در م گسترش یافت

ویژه بورژوازی  ها بورژوازی و به تقویت شدند. اعمال این سیاست

برخی صنایع میی شد و مالکان  یداً سرکوب کرد.را شد رزیکشاو

معدود  شده اغیب به عربستان، اردن و غرب گریختند. های مصادره شرکت

گذاری  ترش صنایع خود منع شدند. سرمایهمانده نیز از گس باقی داران سرمایه

 و خارجی در سوریه ممنوع شد و دولت خود هدایت توسعۀ صنایع نساجی

 های عظیم کشاورزی و آبیاری را بر ها و پروژه گسترش زیرساخت و فوالد،

های  به استقراض وام جای غرب عهده گرفت و برای تأمین اعتبارات به

 24بهره از بیوک شرق روی آورد. کم

اش با امپریالیسم  ، تا جایی که به نوع رابطهشرقوجود بیوک 

داران  کنندۀ مبارزۀ طبقاتی کارگران و دهقانان عییه زمین گشت، تقویت برمی

اصطالح جهان سوم بود. بنابراین، این  و امپریالیسم در برخی از کشورهای به

این سوریه با  یکی از عوامل مؤثر تقویت جناح رادیکال حزب بعث بود.

طور کامل در بیوک شرق قرار گرفت. یوسف زعین در مصاحبه با  کودتا به

گرا را چنین توصیف  مواضع این جناح چپ 1966در  افریقای جوانۀ مجی

ما مارکسیست نیستیم اما به سوسیالیسم عیمی باور داریم. رهبری »کرده بود: 

قصد جدید حزب نبرد طبقاتی را باور دارد. در چپ کسانی هستند که 

                                                           

، 16و  15ش  ،سامان نو، «و مصربررسی تطبیقی نئولیبرالیسم در سوریه ». آنگال جویا، 23

 .77ــ64، صص 1390تابستان و پاییز 
24. Raymond Hinnebusch, ibid., p. 52. 



 110   داخیی جنگ تا استقالل از سوریه،   

 ... و در راستها و ها، سوسیالیست یعنی کمونیستهمکاری با ما را دارند 

 25«المسیمین.  ها، بورژواها و اخوان فئودال یعنی[قرار دارند ]دشمنان ما 

این  1960طی دهۀ  و سرکوب بورژوازیهای حزب بعث   سیاست

ز فعال اقتصادی این طبقه ا نحوی که جمعیت به ،کوچک کرد بسیاررا  هطبق

دهه رسید. همچنین  در انتهای 2/1به  1960در آغاز سال درصد  7/6

سوم تقییل داد. با  جمعیت کارگران کشاورزی را نیز به یک بازتقسیم زمین

ابعاد دهقانان کوچک درصدی  50منجر به افزایش ها  این سیاست ،این حال

ای از  گیری قشر گسترده شکل 26.شدو نیز کارمندان بوروکراسی دولتی 

سفید که به لحاظ اقتصادی وابسته به  یقه اصطالح به کارمندان و کارگران

جدایی حزب از طبقۀ کارگر و در یکی از عوامیی بود که  دولت بودند

 1960در انتهای دهۀ  جناح وابسته به بورژوازی در حزب دهقانان و احیای

 تأثیر نبود. بی

 دست رفتنبا اسرائیل و از  1967ۀ روز شکست اعراب در جنگ شش

حزب حاکم بعث را مجدداً  های جوالن یطره و نیز بیندینِجنوبی قُۀ منطق

مردم سوریه را  یی ساخت. شکست در جنگ با اسرائیلدچار اختالفات داخ

 اتاسی(، که به سوسیالیسمو  گرا )به رهبری جدید چپ به جناح حاکم

عتبار و ا زد، بدبین ساخت وحدت اعراب دم میشوروی متمایل بود و از 

همچنین وضعیت نامساعد اقتصادی و نیز  د.کرسیاسی این جناح را تضعیف 

های پایانی  های سال سالی که ناشی از خشک ،کشاورزیدر بخش مشکالت 

حامیان  این بدبینی و نارضایتیْافزود.  اعتباری می بود، بر این بی 1960دهۀ 

یه پیدا کرد که دار سور سرمایهۀ دی را در میان طبقنمالی و سیاسی قدرتم

                                                           

 .42، ص همان فرد، زهرا و خیز صبح ناصر. 25

 .همان سن، الیزابت لونگ. 26
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این حامیانْ کرد.  جناح حاکم مقابیه میۀ گرایان های چپ سرسختانه با سیاست

فکران وی یافتند. حمایت در وجود حافظ اسد و هم ی خود راسیاسۀ نمایند

جناح  دلیل نبود. داران سوریه از حافظ اسد در برابر صالح جدید بی سرمایه

و  قاتی و تسییح خیق بودطبنبرد  چنان خواهان تداومحزب هم رادیکال

فکرانش این سیاست را عامل شکست سوریه در جنگ و هم اسد کهحال آن

و خواهان پایان بخشیدن به آن بودند. به این ترتیب،  دانستند میروزه  شش

حافظ اسد، وزیر دفاع وقت، که خود متهم ردیف اول شکست در جنگ 

سوریه بدل شود و با  سیاستۀ های مهم عرص بود، توانست به یکی از مهره

تا  1968شعار آشتی طبقاتی، حامیان داخیی و خارجی خود را بیابد. از 

 فکرانشدل شد. اسد و هم، حزب به میدان تقابل این دو جریان ب1970

 کردند. می قید و شرط با شوروی متهم آشکارا جناح مقابل را به همکاری بی

هوایی ارتش سوریه را  سو با حافظ اسد، که نیرویهم های جناح کارشکنی

نظامی خود با اردن   وریه در تنشتماماً در اختیار داشت، به آنجا رسید که س

 جناح ،نشینی شد. از سوی دیگر مجبور به عقب های فیسطینی بر سر چریک

وزارت دفاع  پست ای برای برکناری اسد از گسترده های صالح جدید تالش

 و اخراج وی از حزب آغاز کرد.

جدید برای اخراج اسد از حزب و   های صالح ماندن تالش با ناکام

برای حذف  1968دهم در سال  سراسریۀ اسد در کنگر نیافتن متقابالً توفیق

جدید، مشخص شد که حزب عمالً به دو دسته تقسیم شده است: جناح 

جدید و اتاسی. درگیری  ری اسد و جناح بوروکرات به رهبرینظامی به رهب

جناح رادیکال حزب پایان داد و  سیاسی به حیات در اردنسوریه ۀ نتیج بی

فکرش را ناح همکه اسد و ج ،اسد فراهم کرد 1970شرایط را برای کودتای 

 ه حاکم بالمنازع سوریه بدل ساخت.ب
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 حافظ اسد، منادی سرکوب و ارتجاع

های  کاری و عدول از آرمان با موجی از محافظه حافظ اسد بر سر کار آمدن

های  که در سال ،کاری الیست بعث همراه بود. این موج محافظهحزب سوسی

ریشه در وضعیت جهانی و  ،سوریه مسیط شد بر سیاست داخیی 1970

روزه به اسد و  ای نیز داشت. اگر شکست اعراب در جنگ شش منطقه

یارانش اجازه داد تا رأس قدرت سیاسی را در سوریه به دست بگیرند، 

دست هم دادند تا قدرت حافظ اسد در سوریه های دیگری دست به  مؤلفه

قیمت نفت در ابتدای این  ترین مؤلفه افزایش تصاعدی د. مهمتحکیم شو

و تحریم فروش نفت به  1970های  بحران ،روزه جنگ ششۀ دهه در نتیج

تنها موقتاً  بود. این افزایش قیمت نه غرب از جانب اوپک در اوایل این دهه

اجازه داد تا بر مشکالت اقتصادی پس از جنگ  به دولت برآمده از کودتا

از  قدرت اقتصادی را در جهان عربویژه  فائق آید، بیکه کانون قدرت و به

خییج فارس منتقل کرد. این انتقال قدرت در به حاشیه راندن ۀ مصر به حاشی

ثر بود. قدرت نوظهورِ ؤناسیونالیسم عربیِ مبتنی بر سوسیالیسم و الئیسیته م

کار را  ای مبتنی بر تفکر دینیِ محافظه ایدئولوژی در آن زمان جهان عرب

 27کرد. تبییغ و ترویج می

ای از تغییرات دست  اقتصادی به سیسیهۀ چنین در عرصدولت اسد هم

مناطق آزاد  برای مثال، ؛زد که بیش از همه به نفع بورژوازی سوریه تمام شد

آزادی  28ی لغو شد.های بازرگانی خارج بازرگانی ایجاد شد و محدودیت

                                                           

، تهران ابرار معاصر ۀسسؤ، مای بحران سوریه و بازیگران منطقه، سید عیی نجات. 27

 .34 ص ،1396

 .149 ، صهمانحمدعیی امامی، م. 28



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   113

 

های  آالت، بخشش سرمایه مقادیر مشخصی از مواد اولیه و ماشین وارداتِ

اجازۀ وارد کردن کاالهای تجاری از دیگر  و 1970شدۀ پیش از  مصادره

دولت با تشویق » گوید: ای می در مصاحبه 1971تغییرات بود. اسد در سال 

یک روند تولیدی و روح ابتکار فردی در بخش خصوصی امکان فعالیت در 

 29.«سازنده را هم در جهت منافع فردی و هم اجتماعی فراهم کرده است

 ،از سوی دیگر گفت. از زبان اسد سخن میداشت بورژوازی سوریه بود که 

که تا  ،های کارگری میی تأسیس شد و اتحادیه پیشروِۀ جبه 1972در سال 

این جبهه جذب  کیی در داشتند، به یمستقی نیمه پیش از این موجودیت

 رفته، هم رویدولتِ منادیِ آشتی طبقاتی قرار گرفتند. ۀ و تحت سیطر ندشد

های اقتصادی رژیم  ای بود که پایه گونه های اقتصادی دولت اسد به سیاست

 ،به این ترتیب 30داد. مذهب گسترش می ینر میان تاجران سجدید را د

                                                           

 .37و  21صص  ،همانسن،  الیزابت لونگ. 29

سوریه تا پیش از استقالل این  عیویان ۀکه جامع شایان ذکر است. همانآنگال جویا، . 30

 ۀکشور از فرانسه، به دالییی که ریشه در بافت طبقاتی امپراتوری عثمانی داشت، در زمر

 ،استعمار فرانسه ۀگرفت. در دور اجتماعی قرار میترین اقشار  شده فقیرترین و سرکوب

سنی رغبت بیشتری به حضور در ارتشِ تحت فرمان  مسیمانان در قیاس باها  عیوی

نظامی  ۀعیویان در شاخ ۀنقش گسترد اشتند. این امر خود یکی از دالیلها د فرانسوی

های  . اگرچه پس از شورشبودهای برآمده از کودتا  و بعدها دولت حزب بعث

نباید  ،حزب کنار گذاشته شدند ینّ( بسیاری از کادرهای س1982ُــ1976گرایان ) اسالم

ها بود.  اسد کامالً در اختیار عیوی ۀویژه در دور به سیاست و حکومت ۀپنداشت که عرص

های نظامی و حتی بعضاً امنیتی، حتی  ترین پست برخی از مهم ،1970های پس از  در سال

مذهب حزب بعث بود. از  حکومت حافظ اسد، در اختیار اعضای سنیهای  تا آخرین سال

نیروی  رئیس اطالعات ،ناجی جمیل ؛وزیر دفاع ،توان به مصطفی طالس آن جمیه می

و عبدالحییم  ؛وزیر امور خارجه ،فاروق الشرع ؛وزیر  نخست ،محمود زعبی ؛هوایی ارتش

Line
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وان باالی اعمال نفوذ ویژه در دمشق، از ت مذهب، به یاقتصادی سن نخبگان

ای  اقتصادیـ  گیری از فضای باز سیاسی در سیاست و اقتصاد و نیز بهره

از  این امرد. کرایجاد  1970ۀ برخوردار شدند که دولت حافظ اسد در ده

در  فقط ها عدول از آرمان 31به این سو بسیار افزایش یافته است. 1990ۀ ده

ترین اصول سکوالریستی  مبیکه برخی از مه ،اقتصادی رخ ندادۀ عرص

به گرایان  اسالم، اعتراضات 1973بعث نیز کنار گذاشته شد. در سال  حزب

حذف شرط مسیمان بودن  سبب، که به نویس قانون اساسی جدید پیش

تنها این شرط را به  دهی شد، اسد را واداشت تا نه سازمان یجمهور رئیس

گذاری را نیز شرع اسالم رگرداند، بیکه مجدداً منبع قانونقانون اساسی ب

 اعالم کند.

ۀ موفقیت بود. در عرص تداییِ کودتا برای دولت اسد قریناب های سال

تنها از درآمدهای نفتی برخوردار بود، بیکه از  نه اقتصادی، حزب حاکم بعث

عرب  برد. دولت اسد در جهان اعراب نیز بهره میۀ شائب های بی کمک

رو بود و هم در برابر تجاوز اسرائیل  میانه عنوان دولتی شناخته شد که هم به

خییج فارس ۀ شیوخ عرب حاشی ،کرد. به این ترتیب ایستادگی می

کردند. در  تثبیت می «دولت قهرمان اسد»خود را با حمایت از  مشروعیت

برای  یعیار تمام با اسرائیل اگرچه به شکست 1973ل این میان، جنگ سا

از اسرائیل توانست زپس گرفتن قنیطره اعراب بدل شد، دولت سوریه با با

م در جهان عرب بر از پیروزی الف بزند و ه هم در تبییغات داخیی

رادیکال و شعار  گرای فزاید. ساقط کردن دولت چپمحبوبیت خود بی

                                                                                                                      

مداران  و از سیاست نان سنیکه همگی مسیما ،اشاره کرد ی،جمهور معاون رئیس ،خدام

 پرنفوذ بودند.
31. Eyal Zisser, “Bashar Al-Asad and His Regime: Between Continuity 

and Change,” Orient 45(2) (Jun, 2004), pp. 239-256. 
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رغم  بخشید تا عیی در آغاز به دولت اسد امکان شورویاستقالل از 

 1974جا که در سال تا آن ،تر شود به غرب نزدیک با اسرائیل اش  درگیری

نیکسون به دمشق سفر کرد و با وقوع جنگ داخیی لبنان، سوریه نیز در کنار 

منظور حمایت از مسیحیان مارونی و  به ،سوریه گرا ایستاد. نیروهای غرب

اسرائیل در  به دستمحاصرۀ بیروت  باگرا،  همچنین سرکوب نیروهای چپ

سازنده توصیف کرد و اسرائیل نیز  همراهی کرد. کسینجر این اقدام را 1981

این ارتباط دوستانه چندان به درازا نکشید و  ،اگرچه 32د.کراز آن حمایت 

 33سوریه به آغوش بیوک شرق بازگشت.

جوالن و ورود  گیری امکان بازپس نزدیکی به غربدولت سوریه در 

 کمپۀ انعقاد پیمان دوجانب ،جست. با این همه به بازارهای غربی را می

سوریه را از این معادالت کنار گذاشت عمالً  وید میان مصر و اسرائیلدی

)طی این پیمان، دولت اسرائیل به رسمیت شناخته شد و اسرائیل نیز متعهد 

( و موجب شد تا دولت سوریه در از صحرای سینا خارج شود فقطشد تا 

 های تا آنجا که در سال ،خصوص اسرائیل به مواضع پیشین خود بازگردد

درگیری میان سوریه و اسرائیل بدل شد و با ۀ لبنان به صحن 1982ــ1978

 سال به اشغال اسرائیل درآمد. 18 به مدتشکست سوریه جنوب لبنان 

جیوۀ سیاسی شکست مبارزۀ طبقاتی  بر سر کار آمدن حافظ اسد

این شکست تبعات بسیاری در پی داشت. با  کارگران و دهقانان سوریه بود.

                                                           

 .237ص ، همان. نوام چامسکی، 32

م کرد و در نیرو به لبنان اعزا هزار 30 با وقوع جنگ داخیی در لبنان، دولت سوریه. 33

 امریکاو  اسرائیل ایفا کرد. این دخالت با هماهنگی بیروت نقش مهمی ۀروز 80 ۀمحاصر

لبنانی هوادار آنان وارد گرایان  انجام شد و ارتش سوریه عییه نیروهای فیسطینی و میی

 عمل شد.
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ن مبارزه، طبقۀ کارگر سوریه برد ایگرای سوریه در پیش ای چپمی نیروهناکا

 منزلۀ گذراند: روی آوردن به اسالم سیاسی به از سر ای تاریخی چرخش

با وضعیت زمانی این چرخش سیاسی  ای در برابر طبقۀ حاکم. حربه

 های سالخاورمیانه در  خوانی داشت. طبقۀ کارگرخاورمیانه نیز هم

، متحمل شد: ایران، عراق، افغانستان ای درپی پی های شکست 1980ــ1970

به یکی  این امرو یمن جنوبی.  ناصر( به دستها  مصر )سرکوب کمونیست

 گیری اسالم سیاسی در خاورمیانه بدل شد. روی ترین عوامل قدرت از مهم

آوردن عمدۀ طبقۀ کارگر به اسالم سیاسی و حزب متبوعش در سوریه، 

اخوان و حتی  انجامید گرایی اسالمی گیری افراط المسیمین، به شکل اخوان

ویژه در شهرهای شمالی  این اقبال به .مواجه کرد ای ماهوی را نیز با تحوالت

ترین پایگاه طبقاتی  جایی که مهم ،مشهود بود ،حما ص ومْسوریه، حیب، حُ

در بستر  حزب در آنجا قرار داشت: دهقانان و کارگران کشاورزی.

 ،طبقاتی گرایان، بر سر کار آمدن اسد نه شکست چپی اضمحالل هژمون

نبرد طبقۀ  ،ترتیب به این ی از عیویان تفسیر شد.که شکست اسالم سنبی

مسیمانان عییه عیویان داران به جهادگرایی اسالمی  کارگر عییه سرمایه

 .استحاله یافت

واکنش طبقۀ کارگر و دهقانان به شکست خود در برابر بورژوازی و 

ردن روی آو بود. 1982ــ1976 گرایان در شورش اسالم آمدن اسد روی کار

نیز ، ساختار سازمانی و پایگاه طبقاتی این طبقات به اخوان المسیمین

روِ  که تا پیش از این نمایندۀ میانه ،. اخوانزیرورو کردرا  اخوان های سیاست

هم  خود را 1970بورژوازی و بازاریان بود، پس از  دار، خرده طبقات زمین

دید که تمام  خشمگینی می فرودست نمایندۀ کارگران و دهقانان

یافتند و هم  رفته می دستخود را با بر سر کار آمدن اسد ازوردهای ادست
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و دو پادشاه در یک اقییم نگنجند. جناح  بورژوازی و بازاریان؛ مایندۀ خردهن

، ر داشتقرادر دمشق و حیب  اش پایگاه طبقاتی ۀعمد که ،اخوان روِ میانه

حال آنکه  34حمایت از دولت بود.مخالف هرگونه خشونت و خواهان 

قیام رعا خواهان قه و دَ، حمص، رَاش در حما با پایگاه اجتماعیدیگر جناح 

که ناشی از دست یازیدن و ورود  ،. این اختالفاتعییه دولت بود مسیحانه

 .وان انجامیدبورژوایی بود، به انشعاب در اخ خرده یطبقۀ کارگر به سازمان

سازی و  فرایند شتابان صنعتی 1950و  1940های  که در دهه ،سوریه

شدن گستردۀ  اریاییگذراند، شاهد پرولت اصالحات ارضی را از سر می

تر ذکر شد، این نیروی نوین کار در حاشیۀ  گونه که پیش دهقانان بود. همان

 تمرکز. بودتمرکز یافته ... قیه والذِ شهرهای بزرگی چون دمشق، حیب،

به فقر شدیدی در  دمشق و حیب ،غربی صنایع در نوار ساحییِسرمایه و 

شهرهای شمالی سوریه نسبت به دمشق و دیگر شهرهای ساحیی دامن 

رایی اسالمی در زد. این عامیی بود که در ایجاد پایگاهی برای جهادگ می

 ایفا کرد. یمهم شهرهای شمالی نقش

وضعیت جهانی ۀ بایست از دریچ می همچنیناین شکاف و تقابل را 

گرفتن   کاری مصر با اسرائیل، قدرت ، سازش1970ۀ نگریست. در اواخر ده

 و برآمدن حکومت اسالمی در ایران حکومت شیوخ در خییج فارس

گرا را در کل خاورمیانه )مصر، سودان، الجزایر، سوریه و  نیروهای اسالم

                                                           

عصام العطار، رهبر اخوان، تا پیش از کودتا، سرسختانه عییه حزب بعث فعالیت . 34

اندازی کرد. با این  این حزب راه بر ضدای برای تبییغ  د و حتی در کین آلمان نشریهکر می

محمدعیی ) حمایت کردجناح اسد  ۀروان های میانه پس از کودتای اسد، از سیاست ،همه

 (.183 ص، همانامامی، 
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ۀ در عرص 35حانه سوق داد.مسلۀ افغانستان( به سمت جهادگرایی و مبارز

داخلیِ سوریه نیز ورود دولت این کشور به جنگ داخلی لبنان در حمایت 

از فاالنژهای مسیحی، وخامت اوضاع اقتصادی )که متأثر از حضور نظامی 

وزنه را به  ویژه اخوان المسلمین خالفان و بهدر لبنان بود( و نیز سرکوب م

 1976گرایان از  های اسالم شورش ۀنفع جناح جهادگرا سنگین کرد. مجموع

دانشجوی  32یعنی زمان ترور ناموفق اسد، قتل  ــ 1980آغاز شد و تا 

تن از اعضای اخوان  1000تا  500افسری حلب و کشتار ۀ علوی دانشکد

 افت. دولت اسد در پاسخ به عملیاتی ادامه ــ رژیم به دست در زندان تدمُر

ژه در شهرهای شمالی، به حمالت نظامی و وی گرا، به های اسالم گروهۀ پراکند

د و طی حکمی برای همکاری با اخوان کرهای گسترده اقدام  دستگیری

انجامید که  ای داخلی ها به جنگ مجازات مرگ تعیین شد. این شورش

به مدت سه هفته به  شهر حما ،1982نهایت در شهر حما پایان یافت. در در

هزار نفر منجر  40تا  15ه مرگ تصرف شورشیان درآمد. سرکوب نظامی ب

ای قلمداد کرد که  مبارزهتوان مرحلۀ نهایی  این سرکوب گسترده را می شد.

 های سالگرا در  گیری و به قدرت رسیدن نیروهای چپ با شکل

ز شد و آخرین سوسیالیستی آغا های شبه و اعمال سیاست 1960ــ1950

را البته  1982جنگ داخلی خود وقوع کشید.  هایش را در حما نفس

گرا  نیروهای اسالمگرایان توضیح داد.  اسالم با شورش صرف فقطتوان  نمی

                                                           

کریس هارمن،  :بهمراجعه کنید  ،برای بررسی برآمدن اسالم سیاسی در خاورمیانه. 35

نشر اینترنتی،  ، ترجمۀ الف. احمد،بنیادگرایی اسالمی، طبقه و انقالب() پیامبر و پرولتاریا

، ترجمۀ نوژن اعتضادالسلطنه، «اسالم سیاسی: یک تحلیل مارکسیستی»؛ دیپا کومار، 1391

 شناسی و فرهنگ. تارنگاشت انسان
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شائبۀ عربستان، اردن و عراق نیز  جز اقبال طبقۀ کارگر از حمایت بی به

 36برخوردار بودند.

گرای حزب بعث و پشت کردنش  اسالم حمایت عربستان از مخالفان

، 1357ل نبود. با وقوع انقالب دلی بی 1980ۀ به دولت اسد در اوایل ده

ویژه پس از  سقوط شاه و بر سر کار آمدن جمهوری اسالمی در ایران و به

رب، های ع آغاز جنگ میان ایران و عراق، دولت اسد، برخالف دیگر دولت

گران داری کرد. تحییی که از دولت نوپای ایران جانببینه از عراق 

عیویِ این دو دولت ـ  شیعه اتحادۀ ایگرایی را بر پ غالباً این هم بورژوامنش

ترین عوامل  پوشید، مهم توان از این عامل چشم کنند. اگرچه نمی تفسیر می

ترین دوستان  شاخصۀ را باید در جای دیگری جست. شاهِ ایران در زمر

 ی اسالمیکه جمهوربود و حال آن ــ این خصم دیرین سوریهــ اسرائیل 

در جهان عرب و در  ،داد. از سوی دیگر شعار نابودی اسرائیل را سر می

ستیزی جای خود را به آشتی اعراب  های عرب، اسرائیل دولت سیاست کالن

سوریه را در برابر  1978دیوید در  . انعقاد پیمان کمپداده بودو اسرائیل 

عربی بود که بخشی از  و سوریه تنها دولت ــ یاور گذاشتیارو اسرائیل بی

سوریه در  ،. به این ترتیبمانده بودل اسرائیل باقی خاکش )جوالن( در اشغا

تر مصر نقشش را ایفا  جست که پیش ایران آن متحدی را می دولت نوپای

اسرائییی در لبنان روابط های اسالمیِ ضد ین ایران با جنبشکرد. همچن می

های بعدی  توانست سوریه را در برابر تهاجم امری که می ،ای داشت حسنه

از منظر دولت سوریه، ایران نه با  ،ظت کند. از سوی دیگراسرائیل محاف

های  ها و خصومت تر توطئه که پیش ،عربی، بیکه با حزب بعث عراق یدولت

                                                           

 .184، ص همانمحمدعیی امامی، . 36
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. این است درگیر جنگ بود، سوریه از خود نشان داده بود دربارۀبسیاری 

 میان ایران و سوریه انجامید. یاستراتژیک تحادآن عوامیی که به اۀ خالص

و در سوریه  1980بحران اقتصادی در دهۀ در جهان عرب، وقوع  انزوا

 ،پروستریکاکاهش قیمت نفت، اضمحالل دولت شوروی و آغاز سیاست 

ا به دولت اسد ر های حضور نظامی در لبنان ز هزینهو نی ،های داخیی تنش

حرکت به سمت  جدیدی واداشت. سازی های خصوصی اتخاذ سیاست

داری به  تیجۀ روی آوردن جهان سرمایهآزادسازی اقتصادی البته ن

قانون  و 1986سال  10 ۀتوان به قانون شمار می ،از جمیه ؛نئولیبرالیسم بود

که بسیاری از انحصارات دولت را  ،کرد اشاره 1991سال  10 ۀشمار مالیاتی

های مالیاتی را ایجاد کرد و  بر تجارت خارجی از میان برداشت، معافیت

ذکر است که بخش  شایانواردات را کاهش داد. های صادرات و  تعرفه

اقتصاد دولتی، همواره فعال بود و ۀ خصوصی در سوریه، حتی در اوج دور

ونقل، تجارت  حمل ــ های زراعی دولتی زمین سوای ــ از جمیه کشاورزی

ها را در اختیار داشت. با حرکت سوریه به سمت  داخیی و پیمانکاری

ۀ ای برخوردار شد و در عرص ن فزایندهسازی، این بخش از توا خصوصی

به  1990ۀ های مجیس را در ده سوم کرسی سیاسی توانست بیش از یک

 خود اختصاص دهد. ایندگان مستقلنم

های خود را به روی اقتصاد  ها دروازه سوریه با اتخاذ این سیاست

اقتصادی تا پیش از است که این گشایش  ذکر شایانجهانی گشود. 

داری  سرمایه»در سوریه  ،آرام بود. در هر صورت بسیار فروپاشی شوروی

تر نیز ذکر شد، وجود دولت اسرائیل و  گونه که پیش پا بود. همان بر «دولتی

رادیکالیسم حزب بعث در ۀ مانده از دور سوسیالیستی باقی های شبه سنت

هایی در ابتدای  رغم چرخش عیی ،حافظ اسد راۀ سوری نیروهای اجتماعیْ
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کرد. شکست  سمت غرب، همچنان در بیوک شرق تعریف می کارش به

پیمانی با غرب و وجود دولت  های آغازین دولت اسد برای هم تالش

چنان ناگزیر از حافظ اسد همۀ صهیونیست مزید بر عیت بود تا سوری

دولت اسد را  باشد. این جایگاه سیاسیْ شرقپذیرش هژمونی بیوک 

در جهان دوقطبی همچنان خود را داشت تا تحت فشارهای شوروی  وامی

سوسیالیستی نشان دهد. هرچه شوروی به آخرین  های شبه مدافع سیاست

نیز در دولت حافظ اسد تضعیف  ها شاین گرای ،دقایق حیاتش نزدیک شد

که بازارهای  ،پیوست 37گافتا به توافق 1997در سال  ،جمیه از آن ؛شد

همچنین فرصت  38گشود. سوریه را به روی محصوالت جهان عرب می

با جنگ اول خییج فارس دوباره  1970گرایی با غرب در  همۀ رفت دستاز

 به عراق 1991ۀ یی در حمیمریکاااحیا شد. سوریه با پیوستن به ائتالف 

های مالیِ  و از بسته نزد غرب و شیوخ عرب بازسازی کرد خود راۀ وجه

های  د شرکتورو ،و اعراب برخوردار شد. از سوی دیگر مریکااتشویقی 

 توان به افزایش می ،از جمیه ؛ای از رونق همراه بود غربی به سوریه با دوره

 به دست برابری تولید نفت سوریه در پی کشف میادین نفتی دیرالزورسه 

در  ،اشاره کرد. به این ترتیب 1990ۀ شل در اوایل ده داچ شرکت رویال

اسد، سوریه مسیر  سوم و بر سر کار آمدن بشارۀ ورود به هزارۀ آستان

 ای اقتصادی را در پیش گرفته بود.ه سازی و آزادسازی خصوصی

 

 

                                                           
37. GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) 

38. Samir Seifan, Syria on The Path to Economic Reform, University of 

St. Andrews Centre for Syrian Studies, 2011. 
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 آیندهایش پیبشار اسد، نئولیبرالیسم و 

برای مدتی فضای باز سیاسی را در سوریه ایجاد  سر کار آمدن بشار اسد بر

که به بهار دمشق شهرت یافت. برای مدتی تصور بر این بود که  ،کرد

مراه خواهد شد. ای از اصالحات سیاسی ه دنباله اصالحات اقتصادی با

هایی که بعدها به  گرا در بیانیه ن سکوالر و غربروشنفکران و فعاال

های خود را بیان  م خواستهمعروف شدند اه 1000و  99های  عالمیها

اسد در آغاز بر اهمیت ایجاد تعامل میان دولت و جامعه، اعطای  39کردند.

با تثبیت با این حال  ،کرد ات اقتصادی تأکید میهای سیاسی و اصالح آزادی

تصادی و های اق های دولتش، ضمن سرکوب این فضا، بر آزادسازی پایه

های  ویژه در سال ها به سازی متمرکز شد. این سرکوب خصوصی

های ابتدایی این دهه  صورت گرفت. اعتراضاتی که طی سال 2005ــ2003

های دموکراتیک بود.  ل خواستو حو شکل گرفت غالباً اعتراضات مدنی

های  اری از نهادها و بنگاهبسی 2007تا  2001از سال  ها اتخاذ این سیاست

سوریه را در اختیار بخش خصوصی قرار داد. با امارات، عربستان،  دولتی

( قرارداد تجارت آزاد امضا شد. نظام 2007عراق، اردن و بعدها ترکیه )

به نفع تاجران  2007سال  10و  9ۀ رتجارت خارجی با احکام شماۀ پیچید

از  40های تجاری لغو شد. سازی و بسیاری از تعرفه بخش خصوصی ساده

                                                           

عفو زندانیان  (2) ،لغو قانون وضعیت اضطراری( 1)ها عبارت بودند از:  این خواسته. 39

های  رپایی دادگاهب( 5) ،قانون انتخابات دموکراتیک( 4) ،آزادی مطبوعات (3) ،سیاسی

پایان دادن به تبعیض عییه ( 7) ،شهروندان ۀحقوق اقتصادی برابر برای هم( 6) ،مستقل

 های اجتماعی. اعطای آزادی (8) و زنان

ترین شریک  بزرگ ــ اروپا ۀواردات کاال از اتحادی ۀ، تعرف2007تا  2004از  ،از جمیه. 40

 گرید به:درصد کاهش یافت. بن 50بیش از ــ تجاری سوریه 

Line
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تا سال و  41دفعالیت یافتنۀ های خصوصی در سوریه اجاز بانک 2001سال 

دانشگاه و  10تأسیس و بیش از   خصوصیِ بیمه شرکت 9بالغ بر  2007

ختیار اقشار مرفه جامعه و که اغیب در ا ،خصوصی افتتاح شدۀ مدرس 500

ها چنان  سازی و آزادسازی های مذهبی بود. خصوصی ها و گروه نیز سازمان

خصوصی به ۀ روزنامه و ماهنام 200گسترده بود که در سوریه بیش از 

. گرفتندکانال تیویزیونی خصوصی مجوز پخش  2و حتی  ندفعالیت پرداخت

گذاری خارجی  کان سرمایهصراحتاً ام 2007سال  33 ۀهمچنین قانون شمار

 با افزایش 2007تا  2002خارجی از های  گذاری را فراهم ساخت. سرمایه

نقش بخش  ،به این ترتیب 42میییارد دالر بالغ شد. 6/1برابری به بیش از  15

به بیش از  1980درصد در سال  37خصوصی در تولید ناخالص داخیی از 

 43رسید. 2007درصد در سال  65

                                                                                                                      
Nimrod Raphaeli, “Syria’s Fragile Economy,” Middle East Review of 

International Affairs 11(2) (Jun 2007). 

تی بانک، بانک  ، سیسی بی اس اچ بریتانیایی توان به بانک می ،از جمیه. 41

طالعات سوریه و بانک اسالمیِ سعودی اشاره کرد. برای اـ  سعودی، بانک اردنـ  فرانسه

 به گزارش زیر مراجعه کنید: ،بیشتر
Majid Rafizadeh, “In Syria, follow the money to find the roots of the 

revolt,” TheDailyBeast.com, Apr 08, 2013. 

، شرکت الدن بن سعودی توان به شرکت های خارجی می شرکت ۀ. از جمیهمان. 42

شل اشاره  داچ های نفتی از قبیل رویال کتو شر قطری الدیار، شرکت کویتی الخرافی

 کرد.

یسنده خود از زیر اخذ شده است. نو کتابتمامی این اطالعات از بخش اول . 43

هایی وقوع بحران ، عیت نکتابسوری است که از قضا در این  ۀبرجست اقتصاددانان لیبرال

طح از شمرد و این س ها برمی سازی کمال خصوصیو تمامنکردن گیری سوریه را پی

 کند. سیاسی قیمداد می یآزادسازی را، که خود مفصالً بررسی کرده، نمایش
Samir Seifan, ibid. 

Line
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نصیب نماند.  ریه نیز از این اصالحات اقتصادی بیکار سو نیروی

مانده بود،  نخورده باقی تقریباً دست 1958که از سال  ،قانون کار در سوریه

 ۀاجتماعی را برای نیروی کار در نظر گرفته بود. با حکم شمارـ  امنیتی ۀحاشی

افزایش »این قاعده تغییر کرد. این تغییرات به منظور  2006سال  36

 برایپذیری نیروی کار در بازار و امکان اخراج آسان کارگر  انعطاف

ۀ این تغییرات با مقاومت سرسختان ،انجام پذیرفت. اگرچه« کارفرما

کارگران در ۀ های کارگری تا مدتی به تعویق افتاد. وضعیت بیم اتحادیه

درصد  9/18به  فقطتأمین اجتماعی ۀ بار بود. بیم سفابخش خصوصی نیز 

گرفت. همچنین در حالی که دستمزدها در  بخش تعلق می کارگران این

درصد رشد  17ها بیش از  ثابت مانده بود قیمت 2006و  2005های  سال

کوشید  2010تا  2000های  از سوی دیگر، دولت اسد در تمامی سال 44کرد.

این مهم، به همکاری با بانک  دادن تا به غرب نزدیک شود و برای انجام

آورد و تیمی از اقتصاددانان و   المللی پول روی نجهانی و صندوق بی

 45گرفت. خدمت ن نهادها را در دولت خود بهکارگزاران سوریِ شاغل در ای

و حتی  به عراق حمایت کرد 2003م نظامی همچنین دولت وقت از تهاج

با مخالفت  فقطکه  ،ای کوشید عضو سازمان تجارت جهانی شود در برهه

ه مجبور شد به مقام ناظر در این سازمان بسنده محقق نشد و سوری مریکاا

                                                           

 .همان. 44

 ۀاز اقتصاددانان برجست غسان الرفاعی، وزیر اقتصاد دولت اسد، خود یکی ،از جمله. 45

 ۀنیز از مشاوران ارشد در زمین ،بانک جهانی بود و پروفسور عصام الزعیم، وزیر صنایع

وزیر صنایع پیشین سوریه »های کالن اقتصادی سازمان ملل بود. بنگرید به:  هتدوین برنام

وزارت صنعت، معدن و ، سایت «خواستار گسترش همکاری کشورهای منطقه با ایران شد
 .1384مرداد  12، تجارت
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از آن  ؛غربی بدل شدۀ کند. دمشق نیز به مقصدی برای مقامات بیندپای

 رئیس ،و نانسی پیوسی خاویر سوالنا ؛2003سال  پاول در  کالین ،جمیه

به  2010در سال  و جان کری ؛2007در سال  ،مریکااۀ کنگر کراتدمو

ها البته مورد توجه و تفقد نهادها و  دمشق سفر کردند. این تالش

هایی از  المییی پول بارها در گزارش های غربی نیز بود و صندوق بین دستگاه

ویژه تا پیش  به ،کاخ سفید نیز 46اقدامات اسد تجییل و تحسین به عمل آورد.

از  یمداوم نظامی اسرائیل با لبنان، به شکل و درگیری از ترور رفیق حریری

 47آورد. عمل میاسد تجییل به 

های  بیکاری، فقر گسترده و افزایش شکاف ماحصل این اصالحات

فزاینده البته نه محصول صرف  سوریه بود. فقر و بیکاریۀ طبقاتی در جامع

، بود دارانه منطقی تسیط نظم سرمایهۀ یجتسیاست تعدیل ساختاری، بیکه ن

                                                           

، است طور وسیعی آزاد شده ها به قیمت»نویسد:  صندوق در گزارشی می ،از جمیه. 46

سازی و آزاد شده و نظام مالیاتی کارآمد شده است.  نرخ ارز ساده ۀرت و سیستم مبادلتجا

داری و های اقتصاد شامل بانک تمامی بخش های بخش خصوصی تقریباً به فعالیت ۀحوز

ضمن اعالم رضایت خود از اِعمال  یدیگر و در گزارش« مه گسترش یافته است.بی

فته و کسری تجاری کاهش غیرنفتی افزایش یاصادرات »نویسد:  اقدامات اقتصادی می

 .(همان آنگال جویا،)« یافته است

داند برای تبدیل  اسد می»گوید:  هایش می رایس در یکی از مصاحبه ،برای نمونه. 47

خواه بوش در کنار  البته دولت جمهوری« کند. ار چه میذپایدار و تأثیرگ یسوریه به کشور

و تحریم را بر سر سوریه، این کشور عضو محور  هایی چماق سنگین جنگ چنین تشویق

حضور نانسی  خواه مریکا، بوش جمهوریاجناحی  شرارت، آویخته بود و در جنگ درون

 پیوسی را در دمشق به باد انتقاد گرفت.
Seth Wikas, “Battling the Lion of Damascus: Syria’s Domestic 

Opposition and the Assad Regime,” Washington Institute for Near East 

Policy, May 2007. 
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چه در شکل دولتی و چه در شکل خصوصی. حرکت ناگزیر به سمت 

کرد، به آن عمق بخشید و  ابعاد ماجرا را گسترده فقطسیاست بازار آزاد 

، 2010حاکمیت سرمایه را در سوریه به نمایش گذاشت. تا سال  پوسیدگی

در  48نفر( بیکار بود.هزار  500درصد نیروی کار در سوریه ) 10بیش از 

در  شدند، هزار نفر وارد بازار کار می 300ساالنه  2000ۀ حالی که در ده

این  49هزار شغل ایجاد کند. 400توانست  فقطتمام این دهه دولت سوریه 

سو شاهد حضور بیش از  به این 2003در حالی بود که سوریه از سال 

تنها  نه با فراهم آوردن نیروی کار ارزان که ،جوی عراقی بود میییون پناه یک

خیرۀ صنعتی گرفتند، بیکه غالباً به ارتش ذ کشی شدید قرار می مورد بهره

داری از دو منظر مفید  شدند. ارتش ذخیرۀ صنعتی نیز برای سرمایه وارد می

رژوازی پیوندند برای بو است: هم در شرایط خاص که به صف شاغالن می

و د )بیشتر به دلیل بهای ارزان نیروی کارشان( آورن ارزش اضافی پدید می

منجر به کاهش که  ،زند ای دامن می هم حضورشان به رقابت بین طبقه

 شود. ارزش نیروی کار می

سوریه ۀ جامع ،ها سازی خصوصی دادن و با انجام 2000ۀ طول ده در

میییون نفر(  2درصد جمعیت سوریه ) 12شدت در فقر درغیتید. بیش از  به

 حد باالیی فقرکه این مقدار با در نظر گرفتن  ،بردند در فقر مطیق به سر می

ویژه شرق و شمال  در مناطق روستایی و به رسد. درصد می 33به بیش از 

                                                           
48. Samer Abboud, “Economic Transformation and Diffusion of 

Authoritarian Power in Syria,” in Larbi Sadiki, Heiko Wimmen, and 

Layla Al-Zubaidi (eds.), Democratic Transition in the Middle East: 

Unpacking Power, Routledge, 2012, pp. 159–77. 

49. Rabie Nasser, Zaki Mehchy, and Khalid Abu Ismail, Socioeconomic 

Roots and Impacts of the Syrian Crisis, Syrian Center for Policy 

Research, Jan 2013. 
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 ین میان توزیعپراهمیت در اۀ نکت 50.بوددرصد  37سوریه این رقم 

گر  خوبی توجیه تواند به که می ،معاصر استۀ فقر در سوری جغرافیاییِ

در گزارش  ،باشد. برای نمونه 2011ۀ زا در سوری گیریِ مناطق تنش شکل

آمده است که  2005در سال  (51پی دی ناِ )یو «میل متحدۀ توسعۀ برنام»

 و کهسَب، حیب، رقه، حَدلِمناطق شهری و روستاییِ شمال شرق سوریه )اِ

اند و در  درصد جمعیت( بوده 4/17دیرالزور( دارای بیشترین نسبت فقر )

و  52برابر مناطق ساحیی غرب سوریه است. 4این نواحی نرخ فقر بیش از 

ۀ طبق کشاندنشتناک فقر و به فالکت ای از سیمای وح ها همه گوشهاین

 است. کشان و نیز فرودستان و زحمت کارگر

در غیاب جریان کمونیستی متنفذ و جنبش کارگری مقتدر در سوریه، 

به عراق و افغانستان،  مریکااۀ گسیختدر هیاهوی تهاجم وحشیانه و افسارو 

اره سر دوب ،به این سو 1990ۀ دهۀ ویژه از میان های اسالمی، به جریان

مورد حمایت دولت نیز  ای فزاینده که این بار تا مدتی به شکل ،برآوردند

در نبود هر نوع آلترناتیو سوسیالیستی، نیروها و احزاب کمونیست و  53بود.

های سکوالر  سیاستهای مترقی کارگری،  نیز در نبود تشکیالت و اتحادیه

ای مخفی ه به محمیی برای رشد و نموِ جنبش فقطدولت حافظ اسد 

                                                           

 .26، ص همان. 50
51. UNDP 

 .اهلل سردارنیا و فائزه کیانی، همان . خییل52

محصول بیش از نیم قرن  مونیستی و کارگری مترقی در سوریههای ک شغیاب جنب. 53

گرا در خاورمیانه و سوریه بود و کودتای حافظ  نیروهای سیاسی چپ ۀسرکوب گسترد

 زیر مراجعه کنید: به کتاب ارزشمند باره،اسد یکی از نمودهای این سرکوب بود. در این 
 .، همانکریس هارمن
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های آغازینِ قرن  از سال ،به این ترتیب 54.شداسالمی در سطح جامعه بدل 

ویژه در  تدریج در میان جوانان سوری و به جدید، سبک زندگی اسالمی به

کریستین ساینس  ،برای نمونه ؛یافت ای گسترده مناطق شمالی سوریه رواج
یب از مساجد در دمشق و ح»دهد:  گزارش می 2003در سال  تورمونی

د. شو تر برگزار می عه هرچه پرجمعیتشود و نمازهای جم جوانان پر می

های  ، گروهاست در میان زنان بدل شده یبه عرف رعایت حجاب اسالمی

اند و  در حال گسترش ــ رغم ممنوعیت قانونی عییــ زیرزمینیِ اسالمی 

ا که ویژه در شمال سوریه به تفکر غالب بدل شده است، تا آنج وهابیت به

ها نیز به  کار حزب بعث و حتی برخی از کمونیست برخی از اعضای کهنه

های کمتر و کمتری مشروبات الکیی  ... و فروشگاهاند روی آوردهاسالم 

 55«کنند. عرضه می

دریافت که با حمایت از ترویج  خییی زودحاکم در سوریه نیز  دولت

نترل و مدیریت ک یان راتواند رشد و بسط این جر تنها می رو نه اسالم میانه

آورد. در  دست می اجتماعی مضاعفی برای خود به کند، بیکه مشروعیت

                                                           

های اسالمی را به رسمیت  اگرچه برخی از ارزش 1970دولتِ پس از کودتای . 54

استفاده از نمادهای دینی و ورود  ،برای مثال ؛سکوالر بود یدر تحییل نهایی دولت ،شناخت

شدت  زنان محجب به ادارات دولتی ممنوع و تدریس دروس مذهبی در مدارس به

یشتری در گیری ب سخت 1982های  ویژه پس از شورش محدود بود. دولت حافظ اسد به

های  داد. تشابهات سکوالریستی در دولت حافظ اسد را با دیگر دولت به خرج میباره این 

 توان مشاهده کرد. دولت پهیوی( میسکوالر منطقه )همچون 
55. Nicholas Blanford, “In secular Syria, an Islamic revival,” Christian 

Science Monitor, Oct 3, 2003. 
گرایی در سوریه و پیشی گرفتن آن بر  نیز در گزارشی به رشد اسالم نیویورک تایمز

 پردازد. تفکرات ناسیونالیستی و سکوالر می
Katherine Zoepf, “Islamic Revival in Syria Is Led by Women,” New 

York Times, Aug 29, 2006. 
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، بسیاری از قوانین ضدمذهبی حذف شد 2003چنین بستری بود که تا سال 

ن و او روحانی ،ذهبی بسیاری گشایش یافتمدارس و مؤسسات م

سیاسی  فعالیت عینی یافتند و حتی وارد دستگاهۀ های دینی اجاز شخصیت

حذف قانون ممنوعیت حجاب در ادارات، کاهش ساعات آموزش  شدند.

 ۀاجاز، ایدئولوژی حزبی در مدارس، مجوز گشایش مدارس مذهبی

ها  ن برای تبییغ به پادگانابرگزاری مناسک مذهبی در ارتش و ورود روحانی

ی توجه به اقبال عموم این قوانین بودند. همچنین دولت سوریه با ۀاز جمی

ورود به  ۀگرا اجاز ن اسالماز فعاال یبه بسیار گرایان معه به اسالم و اسالمجا

لعطار، العطار )خواهر عصام ا  توان به ارتقای نجاح می ،از جمیه ؛دولت داد

جمهوری، معرفی عماد مصطفی  رئیس رهبر پیشین اخوان( به پست معاون

رای مستقل از گ سفیر در ایاالت متحده و ورود نمایندگان اسالم در مقام

 ،توان محمد الحبش می ،بارهمیی به مجیس اشاره کرد. در این  پیشروِ ۀجبه

که بیشترین رأیِ یک  ،را در مجیس نام برد ،گرایان سرشناس اسالم ۀنمایند

 نامزد مستقل را به خود اختصاص داد.

ای فقر فزاینده، نبود هر نوع آلترناتیو کمونیستی مقتدر و بستر آزاد بر

های اسالمی را به سمت فعالیت در  ها و سازمان تدریج گروه به فعالیتْ

های خیریه، تأمین اجتماعی، تدارک تحصیالت و خدمات کارآفرینی  حوزه

چون حرکت تجدید، گروه  ای اسالمی تشکیالت ،زمانی سوق داد. در کوتاه

دهی در شهرهای مختیف پرداختند. این  به سازمان قبیسیاتۀ الزید و شبک

و در امور بودند  گرفتهتأسیس مدارس خصوصی را از دولت ۀ ها اجاز شبکه

 80در دمشق بیش از  فقط 56پرداختند. خیریه و رسانه نیز به فعالیت می

                                                           
56. Harout Akdedian, “The ‘Local Turn’ and Resilient Communities in 

Syria: Infrastructure for Peace or Hegemonic Pathways?” Peace and 

Conflict Review 9(1) (2016), pp. 71-79. 



 130   داخیی جنگ تا استقالل از سوریه،   

وجود   طیبه هزار 75زن با بیش از  های طیبهدینی برای تربیت ۀ مدرس

در سوریه وجود   خیریهۀ سسؤم 584نیز بیش از  2005تا سال  57داشت.

. ندهای اسالمی وابسته بود مؤسسه به مساجد و دیگر گروه 290 که ،داشت

های درمانی،  در مناطق کارگری نیز نفوذ داشتند، هزینه این نهادها، که غالباً

از  58کردند. ... را تقبل میویژه تحصیل عیوم دینی( و صیل )بهازدواج، تح

ل شیوخ پرنفوذ در نمازهای جمعه بدۀ سوی دیگر، مساجد به محل موعظ

شیخ صالح کُفتارو در مسجد ابوالنور دمشق هر هفته برای  ،از جمیه ؛شدند

تدریج نماز  به ،به این ترتیب .کرد نفر موعظه میهزار  10 جمعیتی بالغ بر

که خط  ،جمعه به تریبونی برای تبییغ اسالم دموکراتیک بدل شد. دولت

ای  شید مجموعهدر ابتدا کو ،رو را برگزیده بود حمایت از اسالم میانه مشی

از خطیبان مورد تأیید خود را در مساجد منصوب سازد. اگرچه عموم 

و از  ندگرا خواهان دموکراسی اسالمی در سوریه بود ن اسالمخطیبان و فعاال

حاکمیت حزب بعث و اصالحات سیاسی )به نفع اسالمیون( حمایت 

می در کردند، خطیبانی نیز پیدا شدند که خواهان تأسیس حکومت اسال می

محمود العقاسی در مسجد الشرور حیب اسالم  ،از جمیه ؛سوریه شدند

 59کرد و خواهان تأسیس حکومت اسالمی در سوریه بود. افراطی را تبییغ می

های عراق بالیده بودند وارد سوریه  بر ویرانهدر همین حال، جهادگرایانی که 

 60دند.های جهادی در سوریه اعالم وجود کر تدریج گروه و به ندشد

                                                           
57. Katherine Zoepf, ibid. 
58. Line Khatib, Islamic Revivalism in Syria: The Rise and Fall of 

Ba’thist Secularism, Routledge, 2011, p. 129. 
59. Seth Wikas, ibid. 

م اشاره کرد. الشام، جندالشام و غرباءالشا توان به فتح ها می ترین این گروه مهم ۀاز جمی. 60

آن  ۀدر دمشق و حوم 2006ــ2004 های در سال ای تروریستی دو گروه اخیر حمالت

 انجام دادند.
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گرا  است که با شکست نیروهای چپمهم در آنجۀ مسئی ،به هر ترتیب

گرا به  در سوریه و فروپاشی شوروی، نیروهای اسالم 1970ۀ در ده

گیری  ترین محمل اعتراض به وضعیت بدل شدند و توانستند با بهره برجسته

لیت ها مقبو  در میان توده های نئولیبرالی در سوریه ی سیاستاز تبعات اجرا

 ۀدهۀ در میان ،و مشروعیت سیاسی برای خود به دست آورند. از سوی دیگر

 حافظ اسد های سکوالریستی دولت های شکست سیاست نشانه 1990

گرایی در  آشکار شده بود و دولت بشار اسد ناگزیر از تعامل با عروج اسالم

آورد.  روی «رو اسالم میانه»به حمایت از  رو بود که سوریه بود. هم از این

 یبه خواست «دموکراسی اسالمی»اجتماعی بود که ـ  در این فضای سیاسی

و  شدمحافل  قلاسالمی نُۀ مردمی بدل شد، الگوی ترکیۀ سیاسی با پشتوان

دسته و گروه  ای برای تأسیس خالفت اسالمی اش عده حتی در حاشیه

. آورد سکوالر را به درد می تشکیل دادند. چنین وضعیتی قیب هر فعال

و  کردنددولت بشار اسد به اسالمیون حمیه  میدان دادنبر ن سکوالر فعاال

 .را سرکوب کندگرایان  اسالماین شدند که دولتْ خواهان 

دانستند که دولت اسد در حمایت از  گرا البته نمی ن غرباین فعاال

شنودی از حرکت رغم اظهار خ عیی ،ت. ایاالت متحدهگرایان تنها نیس اسالم

و  61کرد می، سرعت پایین اصالحات را نقد «بازۀ جامع»سمت اسد به 

                                                           

از یک معنی داشت و آن ناخشنودی ایاالت متحده  فقطواضح است که این انتقادات . 61

برای  ؛اسرائیل و همراهی با ایران بود ۀدر خصوص مسئی امریکاسوریه از  نکردن تبعیت

این بود که سوریه خواهان  2003کالین پاول در جریان سفرش به دمشق در سال  ،نمونه

های مبارز  از گروه نکردن حمایتهمچنین خواهان و  بشناسدبه رسمیت اسرائیل را 

مریکا ا رفته، هم رویهایی از اراضی اشغالی بود.  بخش فیسطینی در ازای بازگرداندن

توان  های حاکم در سوریه بوده است. این مسئیه را می براندازی رژیم به دنبالهمواره 

Line
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گرا در داخل و خارج از سوریه رابطه  اسالمۀ های برجست شخصیتآشکارا با 

های خود را برای  به شکل مداومی کمکسیا  ،از جمیه ؛کرد برقرار می

نیز  مریکااداد و دولت  سرنگونی اسد در اختیار اپوزیسیون سوریه قرار می

و با  داشت اس( اف )اِن رهایی بخش مییۀ ای مرتبی با سران جبهدیداره

چون هیثم مالح )فعال حقوق بشری ن سرشناس داخیی همبرخی از فعاال

در چنین فضایی بود که با برخورد امواج  62.کرد می مالقاتگرا(  اسالم

، «بهار عربی»به خاورمیانه و آغاز  2010در سال  2008سهمگین بحران 

 جنگی خونین درغیتید.ۀ اجتماعی بود، به ورط رگیر بحرانکه د ،سوریه

 

 مسئله؟ شورش پروامپریالیستیبخش یا  رهایی انقالب

 این است!

از  بر جهان عرب سایه افکند 2010بیِ میتهبی که در پی خیزش عر فضای

( پا به میدان سوریه نهاد. اعتراضات ابتدا 89)بهمن  2011ۀ اواخر ژانوی

مصر و لیبی شکل گرفت. در « ناانقالبی»در حمایت از حول محور تظاهرات 

داران  در اعتراض به برخورد پییس با مغازه دمشقۀ اواخر بهمن، بازار حمیدی

آموز به جرم شعارنویسی  دانش 15به آشوب کشیده شد. سپس در اسفندماه، 

 «انقالب»ۀ عنوان جرق امری که غالباً به ،دستگیر و شکنجه شدند در درعا

و  اعتراضات ابتدا در درعا شکل گرفت ،شود. پس از این واقعه می شناخته

                                                                                                                      

 ۀگرفت. در ده پی 1950 ۀمریکا برای کودتا در سوریه در دهاهای سفارت  حتی تا تالش

اقدام نظامی عییه سوریه مخالفت  با هرگونه جد اروپا به ۀنیز در حالی که اتحادی 2000

 نامید. شمالی محور شرارت می ۀکرد، دولت بوش این کشور را به همراه ایران و کر می
62. ibid. 

Line
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ظرف چند روز  اعتراضاتِ گستردهۀ سرعت گسترش یافت و دامن سپس به

لغو قانون  های معترضانْ و حیب کشیده شد. اهم خواسته حمصبه دمشق، 

این اعتراضات با  63وضعیت اضطراری و آغاز اصالحات سیاسی بود.

 ب و برخوردهای امنیتی وسیع همراه شد. با کشته شدنها، سرکو دستگیری

(، اعتراضات به 89اسفند  27کرامت )ۀ تن در تظاهرات جمعشش 

 اهای گسترده انجامید. تظاهرات روزهای جمعه، که غالباً ب خشونت

جا شروع  از همین ،گرفت محوریت مساجد جامع و نمازگزاران انجام می

محوریت یافتن نماز  «نقالب سوریها» دربارۀاز نکات جالب توجه  شد.

مسجد عُمَری و در  جمعه و مساجد جامع )در دمشق مسجد اُمَوی، در درعا

چپ  د( در اعتراضات بود. توجیه حضراتولی بنحمص مسجد خالد

به منظور عقیم ساختن  ،سکوالر )بخوانید لیبرال( یکی این بود که معترضان

کنند. از  نماز جمعه برگزار میۀ سرکوب امنیتی، تظاهرات خود را در لفاف

ید که معترضان غایت مضحک اگر بگذریم، خواهیم د این استدالل به

کنترل شهر را به دست گرفتند  که در حمص و درعادیرزمانی پس از آن

محوریت مساجد و  ا(، اعتراضات خود را ب91بس اردیبهشت  آتش ،)مثالً

جم ارتش سوریه به حمص که در تها کردند، چنان نمازهای جمعه برگزار می

های نظامی بدل  ولید به کانون درگیری ، مسجد خالدبن1390در اردیبهشت 

                                                           

برقرار بود،  1961سال و از پس از کودتای  50که به مدت  ،به موجب این قانون. 63

های فردی )مالقات،  دولت در خصوص مسائیی چون اعمال محدودیت بر آزادی

ها، واداشتن افراد به  ونقل، بازداشت و بازجویی، رصد مکاتبات و تماس سکونت، حمل

و...(، تعیین زمان باز و بسته شدن اماکن عمومی، تخییه و قرنطینه  ،هر کاریدادن انجام 

چنین یافت. هم ای می اختیارات گسترده ها دارایی افراد و شرکت ۀو مصادر ،ساختن مناطق

 شد. بنگرید به: های نظامی ارجاع داده می ورات دولتی به دادگاههرگونه تخطی از دست
The Syrian Human Rights Committee, “Oppressive Law in Syria”. 
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 های سال های اسالمی در سوریه در جنبش احیایۀ به پیشین این امرشد. 

لیبرالیِ چپِ بورژوایی بود که شعار  گشت. از ماهیت بازمی 2010ــ2000

 64شنید. می «ریدی، برابربراآزادی، » اشتباه بهرا  «خدا، سوریه، آزادی»

هزار تن از  300 رغم اینکه اسد با اعطای حق شهروندی به عیی

الغای  با و نیزسیب تابعیت شده بودند  1961کردهایی که در سرشماری 

رغم  د و عییکوشید کنترل اوضاع را به دست گیر قانون وضعیت اضطراری

تا اوایل  65نیطره،ق نفری حامیانش در دمشق، حیب وراهپیمایی چندصدهزار

ها به  و ناآرامیشد درعا و حمص به کانون اعتراضات بدل  90اردیبهشت 

دیرالزور و حتی الذقیه و بانیاس  ، وشهرهایی چون حیب، رقه، حسکه

وب اعتراضاتِ گسترده و )شهرهای ساحیی( کشیده شد. سرک

 با کشته شدن بسیاری از معترضان و بعضاً نیروهای نفری مردمچندصدهزار

در  س نیروهای امنیت سیاسی استان حمصرئی ،از جمیه ؛امنیتی همراه بود

. در شدهای استان ادلب حمیه  پاسگاهبه افراد ناشناس کشته شد و ۀ حمی

نیروهای نظامی کشته تن از  120حمالت متقابل ارتش به استان ادلب نیز 

پیمایان راه ن ناشناس در اوان اعتراضاتتیراندازا تک ،دیگر شدند. از سوی

ها را به نیروهای  معارضان این تیراندازی ،دادند. در ابتدا را هدف قرار می

                                                           

محوریت مساجد را  اگرایی که اعتراضات روزهای جمعه ب از جمیه نیروهای چپ. 64

نام ”وضعیت »چی،  نادر فتوره: اشاره کرد بهتوان  دانستند می می «های انقالبی جمعه»

صص  ،1392مقاالت(، تز یازدهم، بهمن  )مجموعه جنگ و سیاست ،«سوریه “ناپذیر

افق تاریک محور مقاومت برای جمهوری  ،سرنگونی بشار اسد»؛ رشید رزاقی، 13ــ11

، نیمۀ دوم مرداد 277، ش )ارگان سیاسی حزب کمونیست ایران( جهان امروز، «اسالمی

 .6ــ4، صص 1390
65. “Syria unrest: Pro-Assad rallies in Damascus and Aleppo,” BBC 

News, Mar 29, 2011. 
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امنیتی نسبت دادند. بعدها معیوم شد که مدعای دولت اسد در خصوص 

 تیراندازانِ بوده و این تکتروریستی بودن این اعمال چندان نیز یاوه ن

تنها به دنبال تخریب  گرایانی بودند که تنها و اغیب وابسته به اسالم ناشناس

 66دولت اسد به هر قیمت ممکن بودند.ۀ چهر

ماه از آغاز اعتراضات، عمالً  چندو با گذشت  1390در خردادماه 

کنترل حمص، درعا، جسرالشغور )در ادلب( و الرستن )در حمص( جز با 

ری و نبود. در درعا و حمص، مساجد عم های نظامی ممکن یورش

شدگان  ارزات مسیحانه تبدیل شدند و تعداد کشتهولید به کانون مب خالدبن

 از مرز هزار نفر عبور کرد. همان ماهدر 

های  با تداوم اعتراضات و ظهور نبردهای مسیحانه، مواضع دولت

که در آغاز از اصالحات دولت اسد  ،سوریه تغییر کرد. ترکیه در قبالمنطقه 

ماه  دو فقطخواند،  ه میکرد و روابط با سوریه را برادران اظهار خوشوقتی می

بود، در شهریور « سوریه برای تغییر»پس از آغاز اعتراضات میزبان کنفرانس 

شد و  «شورای میی سوریه» در استانبول میزبان نشست مؤسسان 90

روابط خود را با دولت ۀ نهایت هفت ماه پس از آغاز اعتراضات کییدر

                                                           
66. Tim Anderson, “Daraa 2011: Syria’s Islamist Insurrection in 

Disguise,” Global Research, Mar 16, 2016. 

به آن  آنیم تا قساوت منادیان دموکراسی غربی را آشکار سازیم. آنچه کمتر در اینجا بر

ن و اتیراندازی عوامل ناشناس به معترضست: وشده وقایعی چون همین سناری پرداخته

مریکایی عییه چاوز در اسپس نسبت دادن آن به دولت. این سناریویی بود که در کودتای 

اوکراین و سپس در سوریه در ونزوئال، جنبش سبز ایران و جنبش فاشیستی یورومیدان 

توان به مصاحبه با  برای نمونه می صورت پذیرفت. «دمیانقالب مر»برد برای پیش

 اجیر شده بودندهایی  دازان گرجستانی که در اوکراین برای چنین سناریوسازیتیران تک

 .کمونیستی تدارک، «مرج و هرج و کشتار دمکراتیک، چنج رژیم»بنگرید به:  اشاره کرد.
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از  نیز ــ رین و کویتقطر، بح ــ نشاسوریه تعییق کرد. عربستان و متحد

ا در مرداد سفرای خود ر گیری تند عییه دولت اسد ضمن موضعهمان ابتدا 

عرب و شورای همکاری ۀ و از طریق اتحادی نداز سوریه خارج کرد 90

ر خصوص دولت سوریه خود را دۀ گران های مداخیه خییج فارس، سیاست

 به پیش بردند.

شخصی داشت. با از دست عیل م ر و عربستان در سوریهقط مداخالت

ایران در عصر نوری المالکی،  حوزۀ نفوذرفتن عراق و ورود این کشور به 

دیگر  ایراننامید.  می «هالل شیعی»گیری چیزی بود که  عربستان شاهد شکل

های مدیترانه دسترسی داشت. عربستان، این متحد  مستقیماً به آب

تافت. از  خاورمیانه را برنمی و اسرائیل، سیادتِ ایران بر مریکاااستراتژیک 

سویی با عربستان در مواجهه با ایران، با در هم ضمن قطر ،دیگر سوی

ترین میادین گازی جهان، سودای  تیار داشتن مالکیت بخش اعظم بزرگاخ

بخش این  اند و حقیقترپرو می تبدیل شدن به قطب انرژی جهان را در سر

ی بود. مانع این اتصال نیز گازی اروپای غربۀ اتصال قطر به شبک سودا

ۀ پیشنهاد قطر برای مشارکت در خط لول 2008دولت اسد بود که در سال 

ۀ گاز قطر به اروپا را رد کرده و حال آنکه به پیشنهاد مشابه ایران، خط لول

رو بود که قطر به  هم از اینسوریه، چراغ سبز نشان داده بود. ـ  عراقـ  ایران

، بریتانیا، مریکاا ،دیگر رضان بدل شد. از سویمعا ی مالیترین حام بزرگ

صراحت  در مردادماه به نسه و برخی دیگر از کشورهای غربیآلمان، فرا

تر و در تیرماه نیز سفرای فرانسه و  گیری اسد شدند. پیش خواهان کناره

 ، با معترضان دیدار کرده بودند.غیرقانونی به شهر حما ، با سفرمریکاا

قدری متفاوت بود. ترکیه از پی وقایع بهار عربی  برای ترکیه، مسئیه

را کنار نهاده و کوشیده تا مبتنی بر « تنش صفر با همسایگان»سیاست 
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 یالگوی منزلۀ گیری از وجهۀ خود به نیازهای بورژوازی این کشور و با بهره

فریقا گسترش ادموکراتیک و اسالمی، نفوذ خود را در خاورمیانه و شمال 

های مالی  فریقایی، کمکامتعدد اردوغان به کشورهای سفرهای  67دهد.

ترکیه به کشورهایی چون سومالی و جیبوتی و رشد چشمگیر تجارت ترکیه 

فریقا کار را به جایی رساند که در اجالس سران ابا کشورهای اتحادیۀ 

فریقا نامیده شد. کافی ا، ترکیه متحد استراتژیک 2008در سال  ۀ افریقااتحادی

میییارد دالر  3فریقا از اکنیم که حجم تجارت ترکیه و اتحادیۀ  است اشاره

این  68رسیده است. 2015میییارد دالر در سال  90به بیش از  2005در سال 

مشی به مداخیۀ ترکیه در اعتراضات تونس، لیبی و مصر انجامید. دولت  خط

 وتمام به عمل آورد و پس از سقوط ترکیه از براندازی قذافی حمایت تام

گرایان، برای مدتی امکان فعالیت  قذافی، عالوه بر حمایت از اسالم

قدرت  همچنین در مصر، به ای را فراهم آورد. های پیمانکاری ترکیه شرکت

برای ترکیه آفرید. در  یاستراتژیک رسی و حزب متبوعش متحدرسیدن مُ

گرای النهضه، که از قضا شعار دموکراسی و  حزب اسالم ،تونس نیز

یسم را سرلوحه قرار داده بود، پتانسیل نفوذ ترکیه را در تونس سکوالر

 منزلۀ به اضات در سوریه از چشم دولت ترکیهوقوع اعتر 69آورد. فراهم می

سو با ترکیه تعبیر شد. مداخیۀ قدرت رسیدن نیروهای هم امکانی برای به

                                                           

 را مدل کارا مدل ترکیه، آشتونسراشد الغنوشی، رهبر حزب النهضۀ  ،از جمیه. 67

 سیاسی ۀترکیه الگوی مناسبی برای آیند»کرد. بنگرید به:  برای تونس معرفی می یمناسب

 .1390آبان  4، پارسینه ،«است تونس

تیر  20، اندیشکدۀ راهبردی تبیین ،«؟نفوذ در آفریقا است ی هدنبال توسع چرا ترکیه به. »68

1396. 

 .1394اسفند  11، مشرق ،«قاپشت پرده سفر اردوغان به آفری». 69
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آمیز ترکیه در سوریه، که بعدها با ورود مؤلفۀ کردها به آن شدت  جنون

 گیرد. ت میئیشتری یافت، از اینجاست که نشب

غرب سوریه  ویژه در شمال ورود اعتراضات به فاز مسیحانه، که به

خ( و درعا بروز یَ)جسرالشغور در ادلب(، دیرالزور، حمص )الرستن و تیکَ

دیگر به تشدید  به تشدید سرکوب و کشتار و از سویسو  کرد، از یک

بخشی از  جر شد. این امر به نافرمانییه مناعتراضات در دیگر مناطق سور

ر( انجامید. در ابتدا حسین های ترکیه و قط نیروهای نظامی )با تحریک دولت

افسران آزاد سوریه را بنیان نهاد و سپس ریاض االسعد، سرهنگ  هرموش

تشکیل ارتش آزاد سوریه را اعالم  1390ارتشِ گریخته به ترکیه، در مرداد 

و هدف خود را نیز  داردسکوالر  مدعی بود که مشیاگرچه ارتش آزاد کرد. 

ز دیگری بود. ارتش آزاد کرد، واقعیت چی برپایی نظم دموکراتیک اعالم می

چنان  ،های مختیف بود ای نامتوازن از گردان حقیقت مجموعهسوریه در

سکوالر تا اسالمی را در خود  نامتوازن که طیفی از واحدهای نظامیِ شبه

 گرایان بود. و تعدد با اسالمتفوق ا امجای داده بود. 

سکوالریسم ۀ توانست نمایند رهبری این ارگان بود که میۀ حیق فقط

کردند  نام ارتش آزاد فعالیت می ای که به های پراکنده برخی از گردانباشد. 

خواهان مورد توجه و تفقد  عنوان مدافعان دموکراسی و از جانب غرب به

ولید و  خالدبن  فتند به این شرح است: گردانگر ای قرار می مالی و رسانه

گردان معاذ الرکاض، احفاد  ؛آن( ۀگردان عمرالفاروق )در حمص و حوم

 ؛حسین )میادینِ دیرالزور( گردان صدام ؛الرسول و صقور االسالم )دیرالزور(

گردان  ؛دمشق( ۀسفیان )حوم بن گردان معاویه ؛اکبر )البوکمال( گردان اهلل

دهد  می نیز گزارش وله دویچهگردان فجراالسالم )ادلب(.  و ؛ابابیل )حیب(

ترین رکن ارتش آزاد( عمدتاً  نظامی )عالی که اعضای شورای فرماندهی
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فاروقِ این ارتش الفرمانده گردان عمر ،طُرفه آنکه ابوصقار 70.ندیگرا اسالم

اعتراضات »اش به نماد نابودی  آزاد، همان کسی بود که تصاویر جگرخواری

گرایی که اسالم  که نیروهای چپ است تاریخبدل شد. از طنز  «آمیز المتمس

شان بدل شده پرگار تحییی ۀسیاسی و ارتجاع اسالمی در خاورمیانه به نقط

وضعیتی را  اند ا منطق سرمایه اشتباهی گرفتهو اسالم سیاسی را ب است

دانستند  خواه می نامیدند و نیروهایی را سکوالر و دموکراسی بخش می رهایی

 شان از همان آغاز واضح بود.اهیتنما و م شان چنین خصیت که اسامی

به جنگ  ی تبدیل اعتراضات اولیه در سوریهبه این ترتیب، چرای

سرکوب معترضان »ای چون  پاافتاده توان با دلیل پیش عیار را نمی داخیی تمام

ها و صدها گروه  توضیح داد. سر برآوردن ده« دولت اسد به دست

تن های ابتدایی اعتراضات و ترانزیت هزاران  نظامی در همان ماه هشب

ارادۀ راسخ مردم انقالبی »دیگر ربطی به  تسییحات سنگین نظامی به سوریه

ترین دلیل چنین تحولی را باید در خارج از سوریه  نداشت. مهم« سوریه

 جست: امپریالیسم امریکا و متحدانش.

 منزلۀ به. از یک سو، دارداتژیکی موقعیت استر سوریه در خاورمیانه

سیاسی این ـ  تنها در مقام شریک اقتصادی ترین متحد ایران در منطقه، نه مهم

های تحت حمایتش در  کند، بیکه دسترسی ایران به گروه کشور عمل می

کند.  اهلل در جنوب لبنان را فراهم می های اشغالی و نیز حزب سرزمین

هایی است که  برای گروه یمهم پناهگاه ن خاک این کشور پایگاه وهمچنی

گاه روسیه در  جنگند. از سوی دیگر، این کشور تکیه عییه اسرائیل می

اش را در مدیترانه در  های نظامی ترین پایگاه خاورمیانه بوده و روسیه مهم
                                                           

آذر  18 ،وله دویچه، «شورای واحد نظامی مخالفان اسد شد سییم ادریس فرمانده. »70

1391. 
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ار بنادر این کشور دایر کرده است. در سمت دیگرِ این ماجرا اسرائیل قر

به این سو،  1967ویژه از  به ،وجود خود را اسرائیلدارد. دولت صهیونیستی 

های نظامی،  است. درحقیقت، بدون حمایتتمامی مدیون امپریالیسم امریک هب

در  71پاشید. ها پیش از این فرومی سیاسی و اقتصادی امریکا، اسرائیل مدت

نیروی  منزلۀ به جهانی دوم، اسرائیل در خاورمیانههای پس از جنگ  دهه

و در مقام بازوی نظامی و اهرم فشار امپریالیسم امریکا  سیار مطمئنبنیابتیِ 

در عصر  72کرد. هایی چون مصر، سوریه، عراق و لبنان عمل می عییه دولت

حاضر نیز اسرائیل آن نیرویی است که در مقام افسار و مهاری مضاعف 

 کند. های عربیِ متحد امریکا عمل می نشین برای کنترل شیخ

به ی سوریه و اسرائیل و اشغال بخشی از خاک سوریه نیم قرن درگیر

 ای که مسئیه، ناپذیر دو دولت انجامیده بود به تعارض آشتی دست اسرائیل

کرد.  اهلل و حماس را برای اسرائیل و امریکا تشدید می خطر ایران، حزب

توجه به این نکته آموزنده خواهد بود که کل اپوزیسیون سوریه، از سکوالر 

ای و دولت  االسالم، اسرائیل را مسئیۀ حاشیه گرایان داعش و جیش تا افراط

تنها نیروهای سکوالر، بیکه حتی  کردند. نه اسد را مسئیۀ اصیی عنوان می

به رسمیت شناختن  االسالم نیز ن جیشبرخی از نیروهای اسالمی همچو

 کردند. های خود در فردای پس از اسد اعالم می اسرائیل را در زمرۀ سیاست

                                                           

 امریکاست.های مالی  اش نیز نیازمند کمک اسرائیل حتی در تأمین بودجه. 71

مریکا در ادولتی مستقل، در مقام دستگاه تروریستی  منزلۀ به ،اسرائیل ،حقیقتدر. 72

ای را  یافته اش جنایات سازمان واسطۀ استقالل سیاسی کند. اسرائیل به میانه عمل میخاور

یست های سیاسی بسیار برای دولت امپریال شود که انجام دادن آن با هزینه مرتکب می

ش و مریکا را به نقاکرد اسرائیل در خاورمیانه و نسبتش با توان عمی همراه خواهد بود. می

 تشبیه کرد.عییه مخالفانشان  ها دولت غیررسمی های فشارِ نسبت گروه
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گرایان با اپوزیسیون امروز ایران )از چپ  تناظر جالبی است میان آن اسالم

ای و جمهوری اسالمی را  حاشیه مسئیۀکه امپریالیسم امریکا را  ،تا راست(

 کنند. اصیی عنوان می مسئیۀ

به معنای آرایشی  وجود دولت بعث به ریاست بشار اسد در سوریه نیز

کشید. پس چه برای حفظ  ا را به چالش میدر خاورمیانه بود که منافع امریک

 نفوذ ایران و روسیه در خاورمیانهامنیت اسرائیل و چه برای کاهش قدرت و 

 ضروری بود تا دولت سوریه به جرگۀ متحدان امریکا درآید.

بسیار کوشید تا دولت سوریه را از دایرۀ  2000ایاالت متحده در دهۀ 

تالشی که البته دولت  ،نزدیک سازدمتحدان ایران و روسیه خارج و به خود 

های شام خانوادگی با کسانی چون نانسی پیوسی،  در مهمانیآن را اسد نیز 

ها تا آنجا بود  د. این تالشکر پیگیری می قوت جان کری و حتی اردوغان به

بسیاری را بر آن داشت تا بگویند که سوریه به غرب  2000که در میانۀ دهۀ 

های بوش و  های دولت اسد و دولت همه، تالشبا این  73خواهد پیوست.

اوباما به نتیجه نرسید. این شکست دالییی چند داشت. اگرچه دولت بشار 

شخص اسد و  فقطگرایی با غرب از خود نشان داد،  اسد تمایل بسیار به هم

گرفتند. دولت بشار  هایش نبودند که در این خصوص تصمیم می یکپال هم

های  رچه خواستمبارزۀ سوریه با اسرائیل بود و اگ خوار نیم قرن اسد میراث

توانست خواستۀ مشخص  نمی ،پذیرفت طوعاً و کرهاً می اقتصادی امریکا را

اتمام منازعه با اسرائیل و به رسمیت شناختن آن را برآورده سازد. دولت 

گرفت.  اسد در صورت اتخاذ چنین تصمیمی در سراشیبی سقوط قرار می

ای تحت فشار بود که حزب بعث و  انب موانع ساختاریتنها از ج اسد نه
                                                           

، «گیرد؟ می فاصیه اهلل حزب و ایران از سوریه»احمد زیدآبادی، بنگرید به:  ،برای نمونه. 73

 .1385مرداد  3، سی فارسی بی بی
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کرد، بیکه از جانب متحدان سنتی  تاریخش در راه سازش با غرب ایجاد می

خود نیز تحت فشار بود. این یک حقیقت است که دولت اسد به عیت 

توانست بدون  نمی اهلل ژیکش با روسیه، ایران و حزبروابط گسترده و استرات

 ای استراتژیک شود. ع متحدانش با امریکا وارد رابطهدر نظر گرفتن مناف

منطقاً  رای ورود به دایرۀ متحدان امریکابه این ترتیب، تالش اسد ب

معنایی جز نابودی مبانی حکومت و سرنگونی دولتش نداشت. این را اسد 

دانست. همچنین تبدیل سوریه به متحد غرب نیز جز با سرنگون ساختن  می

 دانست. ممکن نبود. این را امریکا می دولت اسد در سوریه

همین مسئیه بود که به تالش امریکا برای ایجاد اپوزیسیونی از 

انجامید. همین  2000های پایانی دهۀ  نیروهای معارض سوری در سال

مسئیه بود که به تسییح گستردۀ معارضان، به رسمیت شناختن اپوزیسیون در 

ها به معارضان انجامید. به  و سفارتها  قالب دولت در تبعید و اعطای کرسی

مهاجرت بخشی از بورژوازی صنعتی  :همۀ اینها باید نکاتی چند را افزود

سوریه در عصر رادیکالیسم حزب بعث به عربستان و تشکیل اپوزیسیونی 

منافع جبهۀ عربی در سرنگونی اسد و تضعیف  و دائمی عییه حزب بعث

ویژه در مسئیۀ  ادی مشخصی بهکه وجوه سیاسی و اقتص ،جمهوری اسالمی

 صادرات انرژی به همراه داشت.

این بود مجموعۀ عوامیی که به تبدیل شدن اعتراضات مردم سوریه به 

جنگی داخیی انجامید. چپ پروغرب، ناتوان از مشاهدۀ عیل داخیی و 

بیند که چماق در دست گرفته و  اسد را می فقطخارجی )امپریالیستی(، 

انقالب را سرکوب اسد به »گیرد که  ز این نتیجه میکند؛ و ا سرکوب می

دولت و  اینناتوانی در تحییل جایگاه استراتژیک «. گرایی تبدیل کرد اسالم

این چپ را چنان مفیوک کرده که  طه و نسبتش با امپریالیسم امریکاراب
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منافع امریکا را در « طیبی از سوریه تا ایران سرنگونی»بیند چگونه شعار  نمی

 کند. میانه تأمین میخاور

های غربی به نام دموکراسی، به نام انقالب مردمی، سیلِ دالر و  دولت

در گزارشی از همکاری  گاردینها کردند.  این گردانۀ سالح را روان

 هبوخضر، فرماندادهد.  ارتش آزاد با القاعده در دیرالزور خبر میۀ شرمان بی

شده از ارتش داستین افسران جارتش آزاد، که خود از نخ های گردانیکی از 

روزه در شورای نظامی ارتش آزاد در منطقه شرکت است و تقریباً هر

ما دستورات روشنی از رهبری القاعده داریم تا با »گوید:  کند، چنین می می

ای و  های کنار جاده ارتش آزاد همکاری کنیم. ما در ساخت بمب

ۀ سالچهار ز نبردبا آغا 74.«شده تخصص داریم گذاری خودروهای بمب

های نظامی را تسخیر  حیب، ارتش آزاد با همکاری نیروهای القاعده فرودگاه

 75کرد. می

بنای ارتش آزاد بودند.  سنگ رو اصطالح میانه گرای به نیروهای اسالم

های جهادگرای افراطی، ارتش  عجیب نبود که با ظهور گروه ،ترتیب این به

النصره حل شدند. ارتش آزاد  هو جبههایش در ساختار داعش  آزاد و گردان

رو تشکیل نشده بود، بیکه برای  اصطالح میانه های اسالمی به فقط از گردان

هایی چون  براندازی دولت اسد، در عمق همکاری استراتژیک با گروه

اسالمی قرار داشت. وقتی که ایاالت متحده ۀ النصره و جبه هاحرارالشام، جبه

به  «سکوالر»های  روها تزلزل نشان داد، گردان انهدر حمایت نظامی از این می

                                                           
74. “Al-Qaida turns tide for rebels in battle for eastern Syria,” The 

Guardian, Jul 30, 2012. 

 15، ایسنا، «ادعای مخالفان سوریه و القاعده مبنی بر تصرف فرودگاه نظامی حیب. »75

 .1392 مرداد
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ارتش آزاد در اواخر  هجهادیان افراطی تغییر نام دادند. سییم ادریس، فرماند

ۀ حمایت گسترد ی که غرب از آنها، بارها هشدار داد که در صورت92پاییز 

، سربازان ارتش آزاد به القاعده خواهند پیوست. و این همان نکند نظامی

بود که در حیب، ادلب و دیرالزور بر سر این ارتش آمد. بیه! ارتش بالیی 

ن اتالیای ترکیه و با فشارهای مأموراش در آن آزادی که شورای فرماندهی

شد باید هم به چنین  ، بریتانیا و شیوخ عرب تشکیل میمریکااامنیتی 

 76شد! وضعیتی دچار می

در ا بنیان گذارند، در سطح نظامی، معارضان توانستند ارتش آزاد ر اگر

ترکیه، قطر و  ، به یارییک ماه پس از تشکیل ارتشسطح دیپیماتیک و 

طی نشستی در استانبول اعالم  سی( ان )اس شورای میی سوریهعربستان، 

به رهبری آن برگزیده شد.  ،شده وجود کرد و برهان غییون، سکوالرِ شناخته

بودند و  دی سوریهتبعی معروف های شخصیتاعضای این شورا بیشتر از 

اخوان المسیمین، کمیسیون عمومی انقالب  متشکل از نمایندگانی ازشورا 

کرد ۀ هماهنگی میی، جنبش آیندۀ های هماهنگی محیی، کمیت سوریه، کمیته

ضمن برقراری ارتباط با تا دمشق بود. قرار بود شورا بکوشد ۀ و اعضای بیانی

تش آزاد با به کمی بعد، ار درون کشور، دولت در تبعید را سازمان دهد.

های هماهنگی  به بازوی نظامی آن بدل شد. کمیته رسمیت شناختن شورا

پیوند شورا و نیروهای درون کشور را شکل ۀ نیز حیق (سی سی المحیی )

نظامی ۀ بعدها در حوز اصطالح سکوالر که این شورای بهطرفه آن 77دادند. می

                                                           
76. Elizabeth O’Bagy, The Free Syrian Army, Middle East Security 

Report 9, ISW, Mar 2013. 

گیری  از شکل پس ،ها خودجوش شکل گرفته باشند رسد این کمیته اگرچه به نظر می. 77

و در استانبول در خصوص مهندسی  شدندای این سازمان از سوریه خارج آن، اعض

 USن سوری )امریکایی حمایت از معارضا ۀادار تحت آموزش ارتباطات و پوشش اخبار

Line
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اسالمی به درون ۀ عضای جبهالنصره همکاری کرد، ا ههای جبه با شاخه

 الشام شورایش راه یافتند و سربازان دلیر ارتش آزادش دوشادوش احرار

 78جنگیدند. می

نخست اعتراضات، مخالفان و حامیان ۀ ماه در شش ،در مجموع

شان توانستند ضمن در اختیار گرفتن محالت و مناطق مهم در  عربیـ  غربی

، ادلب و دیرالزور عا، حماباباعمرو(، درۀ شهرهایی چون حمص )محی

برای  ای قانونی دیپیماتیک، نهادۀ در عرص و نندمواضع خود را مستحکم ک

 به دست آورند. اسندناینکه غرب و کشورهای عربی آنها را به رسمیت بش

ذقیه شاهد حمالت نظامی ارتش و ال دیرالزور، حمص، حما ،در این مدت

معارضان و  ا شدن بار وارد شهرهچندی ویژه در الذقیه و حما و ارتش به بود

 را سرکوب کرد.

اقتصادی و  ناشی از معضالت آغاز اعتراضات گسترده در سوریهزمینۀ 

اقتصادی در کشور بود. دولت سوریه، با حرکت ـ  سیاسیۀ فساد گسترد

های اقتصادی، بستر این اعتراضات را فراهم  ناگزیرش به سمت آزادسازی

سوسیالیستی در ۀ عمیق و هژمونیک جبه کرده بود. با این همه، شکست

ها و  جهان، که یک نمودش سرکوب نیروهای کمونیست و اتحادیه

ها کارگر سوریه را پیش از اینۀ تشکیالت مترقیِ کارگری در سوریه بود، طبق

                                                                                                                      

State Department’s office of Syrian Opposition Support)  .قرار گرفتند

با خارج در اختیار ایشان قرار  همچنین لوازم مخابراتی الزم برای ارتباط از درون سوریه

میییون دالر برای آموزش این افسران ارتباطاتی  30مریکا و بریتانیا مجموعاً اداده شد. 

 اند. بنگرید به: هزینه کرده
Damien McElroy, “Britain and US plan a Syrian revolution from an 

innocuous office block in Istanbul,” The Telegraph, Aug 26, 2012. 

78. Elizabeth O’Bagy, ibid., pp. 26-29. 
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برخالف آنچه چپ بورژوایی رو بود که  خیع سالح کرده بود. هم از این

ه به محل ساجد و نمازهای جمعمبیکه  ،مدعی بود نه شوراهای کارگری

میان « انقالب»ۀ رو بود که خواست ینا هم از ؛اجتماع و اعتراض بدل شد

رو بود  ینا هم از ؛کرد دموکراسی اسالمی و دموکراسی سکوالر نوسان می

جز »های اعتراض  نام جمعه بود و «خدا، سوریه، آزادی» «انقالب»که شعار 

سکوالریست از تمام این دقایق و ظرایف  چپ «!زنیم در برابر خدا زانو نمی

اعتراضات مردمی عییه »به  فقطشورش،  غافل شد و برای حمایت از این

منطقیِ بسترِ سیاسی ۀ گاه که نتیجتمسک جست. و آن «دیکتاتوری اسد

کارش این شد که از تعجب دندان  ،النصره ختم شد هسوریه به داعش و جبه

سیاسی سوریه ـ  ررسی واقعیت اجتماعیجای مشاهده و ب به هم بفشارد و به

 به دستدزدیده شدن انقالب سوریه »های غرب  آوا با کالن رسانه هم

های دولت اسد بداند.  سرکوبۀ را جار بزند و آن را نتیج «گرایان اسالم

اساساً این نبوده که مثالً سکوالرها  مسئیه ،های این چپ برخالف یاوه

گرایان بر  و ناگهان اسالماست زده  انقالب کردند، اسد دست به سرکوب

های  گروهۀ از آغاز تحت سیط سوریه «انقالب»اند.  انقالب سوار شده

سیاسی سوریه بالیده ۀ گرایی قرار داشت که طی چندین دهه در عرص اسالم

گرا نشو  ن غرباای به رهبری اسالمی مدنیۀ بودند. اعتراضات بر بستر جامع

ۀ د که پیشاپیش هر نوع پراتیکی را به نفع طبقو این بستری بو کرد و نمو می

بعدها که  در پیوند با غرب ساخت. آن بنیادگرایان اسالمیِ میمسدود کارگر 

الح و معاذ الخطیب چون هیثم م گرایی رو و غرب های میانه پوش جای شیک

های  برد سیاستپیشاز قضا بهتر از هر نیرویی به کار  را گرفتند نیز

آمدند. اساساً این نیروها پیوندهای عمیقی با  در سوریه میکا امپریالیستی امری

تظاهرات و اعتراضات  ایدئولوژی اسالمیِ حاکم بر های غربی داشتند. دولت
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شد  که بسیار پیش از آن میبیفقط در شعارهای دوران اعتراضات،  را نه

چپ است که هر قیام و شورشی را ۀ مشاهده کرد. این از شهوتِ کورکوران

79انگارد. اش انقالب کمونیستی می های اجتماعی ن توجه به پیشینهبدو
 

چپ بورژوایی، که دال سکوالریسم و دموکراسی بورژوایی را به 

کوبید « انقالب مردمی»های مارکسیستی گره زده بود، هرچه بر طبل  آموزه

های اسالمی از آن بیرون نیامد که نیامد. این  چیزی جز شعارها و گروه

های دموکراتِ ازلی تصویر  را سکوالریست «ردم انقالبی سوریهم»که  ،چپ

های  گروه»به  ای اش حتی اشاره روزههای هر د، در پرچانگیکر می

کرد: مردم آن ورد جادویی بود که هر  متبوعش در سوریه نمی «سکوالریست

وجود  دربارۀساخت و جای هر پرسشی را  نقصانی را در تحییل رفع می

های  شان بود بر دهان چپ وبندهکرد؛ مردم پاسخ ک پر می سکوالرهای کذایی

جای چپ بورژوایی زحمت یافتن آن نیروهای سکوالر را  افتاده. ما بهازمُد

اشیِ بحران سوریه چند در سوریه بر خود روا دیدیم و در اکناف و حو

هماهنگی میی که  ۀواقعاً سکوالر هم یافتیم. از کمیت ۀدررفتگروه زهوار

های هماهنگی محیی  شد و نیز کمیته زیسیون داخیی محسوب میبیشتر اپو

ائتالف نیروهای سکوالر و »هایی چون  ماند گروه می 80اگر بگذریم،

                                                           

شده زندانی سیاسی آزاد 250از  ،نمونه گرایان در سوریه چنان بود که برای نفوذ اسالم. 79

 ۀن کرد بودند. حتی صفحگرا و مابقی فعاال تن اسالم 200ز ، بیش ا90در اردیبهشت 

 گرایان بود. کرد در اختیار اسالم های اعتراض را انتخاب می بوکی که اسامی جمعهفیس
Hassan Hassan, “How the Muslim Brotherhood Hijacked Syria’s 

Revolution,” Foreign Policy, Mar 13, 2013. 
بخش  را انقالب رهایی آن شورش ،های آشکار اینکه حضرات سکوالر، با تمام این نشانه

 وایی.ننگی است ابدی بر جبین چپ بورژ ۀلک نامیدند می

 مراجعه کنید. 1این نیروها به پیوست  دربارۀبرای توضیح مبسوط . 80
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 ۀمورد اشار «سکوالر و مترقیِ»که یکی از این نیروهای  ،«دموکراتیک سوریه

توان به تمنای  چپ پروغرب بود. از مواضع درخشان و مترقی این گروه می

های غربی جهت صدور قطعنامه و حتی تهاجم نظامی به  دولت ایشان از

 81.سوریه اشاره کرد

 

 های اسالمی و جنگ داخلی دالرهای غربی، گردان

المییی برای  بین سو وجاهت از یک شورای میی و ارتش آزاد تشکیل

 عربی مبنایـ  های غربی مخالفان به ارمغان آورد و از سوی دیگر برای دولت

های خود را در سوریه به پیش برند.  تا بر اساس آن سیاست آفرید ای عینی

این مبنای عینی به محمیی برای تأمین نیازهای مالی و تسییحاتی مخالفان 

های  با حمایتدر آن موقع ن مسیح، که امعارض ،بدل شد. به این ترتیب

دند، حمالت خود را عربی تقویت شده بوـ  تسییحاتی کشورهای غربیـ  مالی

 در تمام 82بردند. تر به پیش می تر و منظم شده دهی سازمان ولت اسدعییه د

                                                           

شهریور  28، رادیو فردا، «جهانی درخواست ائتالف سکوالر از جامعه»بنگرید به: . 81

1390. 

سوری تسییحات خود را از دالالن اسیحه در لبنان  ن مسیحادر بادیِ امر، معارض. 82

رای میی با شورشیان لیبی، سالح، آموزش و حتی کردند. سپس طی توافق شو تأمین می

 شد. نیروهای الزم از لیبی وارد می
Ruth Sherlock, “Libya’s new rulers offer weapons to Syrian rebels,” The 

Telegraph, Nov 25, 2011. 
اش را در  ای ن منطقهاگزارشی نقش ایاالت متحده و متحد در ریسرچ  گیوبالهمچنین 

 النصره پیوستند بررسی کرده است. هروهایی که بعدها به داعش و جبه انهتسییح می
Tony Cartalucci, “How the US Supports the Islamic State (ISIS): One 

‘Accidental Airdrop’ vs Billions in Covert Military Aid,” Global 

Research, Jun 25, 2016. 
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شهریورماه، بر سر کنترل الرستن در استان حمص درگیری بود و در طی 

باباعمرو در شهر حمص بازگشت. کار چنان باال ۀ ها به منطق مهرماه درگیری

گرفت که اواخر آبان جنگ به مرکز دمشق نیز کشیده شد. در همین زمان، 

دمشق( تداوم داشت. ۀ تظاهرات مخالفان در دیرالزور، الذقیه و دوما )حوم

نظامیِ معارضان ـ  وضعیتِ جنگی در سوریه و انسجام سیاسی ،ترتیب  به این

بود که به دولت ترکیه اجازه داد تا شدیدترین مواضع را عییه دولت اسد 

 ناسد؛ ایاالترسمیت بش به 90و سرانجام شورای میی را در آبان  ندکاتخاذ 

نامه در شورای امنیت واداشت )که چین متحده را به تالش برای صدور قطع

ماه، عربستان و قطر در رأس  و سرانجام در آبان ؛(کردندوتو آن را و روسیه 

عرب ۀ عضویت سوریه را در این شورا معیق ساختند. اتحادی عربۀ اتحادی

ویژه وضعیت در  ها و وضعیت جنگیِ سوریه )به در واکنش به سرکوب

به خود اختصاص  89سوم کل قربانیان را از اسفند  که بیش از یک ،حمص

ناظر نظامی و غیرنظامیِ این شورا در سوریه  500داده بود(، خواهان حضور 

روزه به دولت اسد، از این دولت خواسته بود تا با  پانزدهشده و در مهیتی 

عرب، ۀ اتحادی نش به اقدامذاکره بنشیند. در واکمخالفان در قاهره به م

نفری انجام چندصدهزار تظاهرات وسطقیه و طرحامیان اسد در دمشق، الذ

 83و به سفارت قطر و عربستان در دمشق حمیه شد. ندداد

                                                                                                                      

کارشناسان بریتانیایی و فرانسوی در  نویسد: میالبناء ی لبنان ۀنیز به نقل از روزنام ایسنا

های نظامی به  مریکایی در حکاری ترکیه مشغول آموزشاو کارشناسان  عرسال لبنان

، آذر ایسناشود ) ترکیه به سوریه منتقل میلبنان و اینجرلیک  اند و سالح از عکارِ مخالفان

1390). 
83. George Baghdadi, “Syrian March in Support of Assad,” CBS News, 

Nov 13, 2011. 

Line
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عرب و چراغ سبز سوریه به این ۀ با حمایت روسیه از طرح اتحادی

از و  ندی از ناظران در سوریه مستقر شدهیئتماه  طرح، سرانجام در دی

 ــ و دمشق حمص، حما ــ رگیری بدل شده بودد شهرهایی که به کانون

 رئیسعربی، مصطفی الدابی، ـ  برخالف انتظاراتِ بیوک غربی .کردندبازدید 

بار در حمص سخن  کننده و خشونت فضای نگران وجود نداشتنهیئت، از 

تر شدیدترین  که پیش ،عرب ۀت و حتی نبیل العربی، دبیرکل اتحادیفگ

واضع را عییه اسد اتخاذ کرده بود، در دفاع از هیئت در اظهاراتی اذعان م

و  اند زندانی آزاد شده 3500، است کرد که ارتش از شهر خارج شده

حتی حضور  ،با این همه های بشردوستانه وارد شهر شده است. کمک

سوریه  ها بکاهد. نیروهایی در عرب نیز نتوانست از خشونتۀ ناظران اتحادی

عرب خارج بود. حمایت ۀ اتحادی ید چند ناظرها از نبرد بودند که مهار آندر 

فرانسه،  به دستن اآموزش معارضعربستان، قطر و ترکیه و نیز  تسییحاتی

همین  در اردن و ترکیه دیگر امری محرز بود. پیروِ مریکاابریتانیا و 

نیمی  1390ماه  نظامی بود که ارتش آزاد توانست در بهمنـ  های مالی حمایت

کییومتری مرکز  هشتو تا  ندرا تصرف ک از حمص، تقریباً تمام ادلب و حما

 ــ که بعدها به احرارالشام پیوستــ فاروق   دمشق گردانۀ دمشق )در حوم

و   جنگیدند( پیشروی کند. در همین زمان، قتل ولید می و گردان خالدبن

و بود افزایش یافته  بسیارهای ناشناس در سوریه  گروه به دستربایی  آدم

نبرد  اصیی میدان نیروهای بود که رزمندگانِ القاعده و شرکادیگر معیوم 

 ند.ا  سوریه

ها چندان هم ناشناس نبودند. ایاالت متحده از همان آغاز  این گروه

های  باال را دارند و در گزارش نست که در سوریه چه نیروهایی دستدا می

ها  سیفی القاعده و ریکا بارها به نامما های اطالعاتی تحیییی سازمان
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نیز در همین زمان ضمن  ،رهبر القاعده ،ایمن الظواهری 84.خوریم میبر

جنگند از تمام مسیمانان خواست به  حمایت از شورشیانی که عییه اسد می

النصره اعالم وجود  هماه جبه کمک برادران خود در سوریه بشتابند. در بهمن

در دمشق انجام داد. مخالفان ابتدا مدعی شدند  ای تروریستی کرد و حمالت

مدیر  ،با این حال جیمز کالپر ،است دادهدولت انجام  راکه این عمییات 

به دست داشتن القاعده در این حمالت و نفوذ  ،مریکاااطالعات میی  ۀادار

 ،گوی کاخ سفید سخن ،اذعان کرد. جی کارنی معارضاناین گروه در میان 

 ،کند. با این حال ه مسیح کردن مخالفان به القاعده کمک مینیز اعالم کرد ک

بازیِ  تصاویر عشق خالفان ادامه داد. مکمل این مدعامریکا به تسییح ما

خواه بشردوست و یار غار القاعده در لیبی  جمهوری ــ کین سناتور جان مک

اهمیتش در ترانزیت سالح از های اسالمی، نقش پر با چریک ــ ریهو سو

ــ پرواز ممنوع در سوریه  ۀهایش برای ایجاد منطق به سوریه و تالشلیبی 

 85بر کمتر کسی پوشیده است. امری که امروز ،بود ــ به نفع توحشِ القاعده

 90های بهمن و اسفند  برد در ماههای ن حالی که وضعیت در جبهه در

و  شد میتر  روز بغرنج حمص، درعا، ادلب و دمشق روزبه یباباعمرو در

سو سازمان میل برای  شد، از یک جنگ داخیی کشیده میۀ ریه به ورطسو

 ،و از سوی دیگر ویژه تعیین کردۀ عنوان نمایند حل بحران کوفی عنان را به

به ابتکار قطر، عربستان و ترکیه، اجالس دوستان سوریه در تونس و 

یکی از  در مقامشورای میی سوریه  ،استانبول برگزار شد. در این اجالس

مایندگان مشروع مردم سوریه شناخته شد و با تأمین مالی کشورهای ن

                                                           
84. Tim Anderson, “Daraa 2011: Syria’s Islamist Insurrection in 

Disguise,” Global Research, Mar 16, 2016. 
85. Julie Lévesque, “Senator John McCain, Foreign Relations ‘Adviser’ 

to Al Qaeda Death Squads in Syria,” Global Research, Sep 6, 2013. 
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برای حمایت از شورا  ای یدالر میییونصد خییج فارس، صندوقۀ حاشی

افتتاح شد. به این ترتیب، شورا از امکان پرداخت حقوق ماهیانه به سربازان 

 ای با حقوق ماهیانه! های حرفه کشارتشی از آدم ،آزاد برخوردار شد ارتش

کردند و  و تأمین می آزاد را تسییح سو ارتش عربی از یکـ  های غربی دولت

 86سازمان میل خواهان برقراری صیح بودند.ۀ از سوی دیگر با تعیین نمایند

، کوفی عنان طرح صیح خود را به دمشق و مخالفان 90در اسفند 

ان بس میان طرفین نبرد، نظامی که مطابق آن، ضمن برقراری آتش ،عرضه کرد

گرفتند. در  و ناظرانِ سازمان میل جای آنها را می نشستند میاز شهرها عقب 

برای انتقال قدرت به مذاکره  مخالفان و دولت ،صورت موفقیت اولیه نیز

بس  ، آتش91فروردین  24نشستند. با پذیرش طرح از سوی دمشق، در  می

مستقر  ناظر سازمان میل در سوریه 250سوریه برقرار شد و  شکننده در

                                                           

جنگ  ۀسوریه را به ورط عدم مشروعیت اسد ۀکشورهای غربی در حالی به بهان. 86

برخوردار بود.  ای هشکنند د از مقبولیتداخیی راندند که برخالف تصورات، دولت اس

که هراس از جنگ داخیی بود که درصدی از مردم سوریه را بینه محبوبیت اسد،  ،اگرچه

 ،انگیخت. این مدعا که ایران و روسیه اسد را حفظ کردند از اسد برمیبه حمایت 

اسد با اقبالِ همراه با اکراهِ بخشی از  ،رغم صحت، تمام ماجرا نیست. در هر صورت عیی

حاکمیت حزب بعث را  ۀبرگزاری رفراندوم قانون اساسی، که ماد ،مثالً ؛جامعه مواجه بود

مراه بود. سیا نیز در برآوردی اذعان کرده بود که درصدی ه 58کرد، با مشارکت  حذف می

بر  ،نیز گاردین را کسب خواهد کرد. درصد آرا 75رت شرکت در انتخابات اسد در صو

درصد مردم سوریه از  55دهد که  ، گزارش میDoha Debates ۀاساس نظرسنجی مؤسس

نزدیک  ۀه در آیندو البته باور دارند ک اند حامی اسد بوده ناچار هراس جنگ داخیی و به

ای  ای دارد، ردیه حاشیه گزار شود. این مسئیه اگرچه اهمیتبایستی انتخابات آزاد بر

 خواهد بود بر افاضات حضرات لیبرال و سکوالر! بنگرید به:
Jonathan Steele, “Most Syrians back President Assad, but you’d never 

know from western media,” The Guardian, Jan 17, 2012. 
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عربی ـ  حتی ناظران صیح نیز از پس مهار نیروهای غربی ،شدند. با این همه

النصره در دمشق، حیب و حما عمییات انتحاری انجام داد؛  هبرنیامدند. جبه

سرانجام پس از  االسعد بر گسترش حمالت ارتش آزاد تأکید کرد و ریاض

 رح عنان را باط ه انفجارهایی در دمشق و دیرالزورماه، وقوع سیسی یک

جا بود که حتی برهان غییون، رئیس شکست مواجه ساخت. طنز داستان آن

ه رش به طرح عنان شکوارتش آزاد تحت ام نبودن از پایبند ،شورای میی

 87کرد! می

ۀ ، یعنی دور91بیش نبود. در تمام اردیبهشت  ای یبند چشم طرح صیح

خییج ۀ حاشی کشورهای به دستبس، مخالفان  ها برای حفظ آتش تالش

تر و بهتر تجهیز شدند. یکی از  های قوی با سالح مریکاافارس و با همکاری 

های بزرگی رسیده و برخی مناطق از  محموله» گوید: فرماندهان مخالفان می

ترین بخش  که بزرگ ،المسیمین نیز اخوان 88«اسیحه لبریز شده است.

های مالی و  مکلِ توزیع کئومسۀ و کمیت داد میشورای میی را تشکیل 

بس سالح و پول در اختیار  نظامی را در اختیار داشت، در تمام طول آتش

ده رر بر حضور القاعرغم تأکیدات مک عیی 89داد. نیروهای شورشی قرار می

را برای  مریکااداری  مجوز وزارت خزانه تیگراف دیییدر میان مخالفان، 

رکزی برای انتقال سالح م ،فروش اسیحه به مخالفان افشا کرد. در استانبول

ۀ این آشِ خونین چنان شور شد که محمول به اپوزیسیون سوریه افتتاح و

... از پرتاب و های دوش ، موشک7 های سام شامل موشک تُنی سالح 400

                                                           

 .1391خرداد  10، ایسنا ،«به طرح عنان پایبند نیستند یبرهان غییون: مخالفان سور. »87

88. Karen DeYoung and Liz Sly, “Syrian rebels get influx of arms with 

gulf neighbors’ money, U.S. coordination,” The Washington Post, May 

15, 2012. 

89. Liz Sly, “Syria’s Muslim Brotherhood is gaining influence over anti-

Assad revolt,” The Washington Post, May 12, 2012. 
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انتقال این  90لیبی به اسکندرون ترکیه و از آنجا به درون سوریه منتقل شد.

جایی  ،نفع معارضان تغییر دادبه  را در شمال سوریه جنگها بود که  سالح

ها  که تا چند هفته پیش از آن معارضان در حال هزیمت بودند. همین کمک

ها بود که تعداد  بود که به شکست طرح صیح انجامید و همین کمک

ح، نفر عبور داد. با شکست طر هزار 10از مرز  91قربانیان را در خرداد 

این  گرفت که صییب سرخچنان باال  ها در حمص، ادلب و حما درگیری

ضمن تعییق فعالیت  ،. سازمان میل نیزکردمناطق جنگی اعالم  مناطق را

طور رسمی اعالم کرد که سوریه  ، به91نیروهای حافظ صیح در خرداد 

 است. یعیار تمام جنگ داخیییر درگ

 

 سقوطۀ آژیر قرمز: دمشق در آستان

در تیرماه برگزار  1 شکست طرح صیح سازمان میل، کنفرانس ژنو متعاقب

سوریه بدل شد. از ۀ شد. این نشست به محل درگیری سیاسی بر سر آیند

عیت اصرار روسیه بر حضور  بهرا مخالفان طرح دولت آشتی میی  ،سو یک

که خواهان را، پایانی کنفرانس ۀ بیانی ،و از سوی دیگر کردنداسد در آن رد 

. نپذیرفتندنش ایه و متحدها و تشکیل دولت انتقالی بود، سور توقف درگیری

سابقه در سوریه گشود. در  های بی در عمل راه را برای درگیریاین امر 

ارتش  به دستترکیه ۀ میدانی نیز، وضعیت با ساقط کردن جنگندۀ عرص

نظامی ۀ بار سوریه را به حمی شدت پیچیده شد و ترکیه برای اولین به سوریه

تر ذکر آن  نظامی که پیشـ  الیهای م تهدید کرد. از سوی دیگر و با کمک

                                                           
90. Sheera Frenkel, “Syrian rebel squabble over weapons as biggest 

shipload arrives from Libya,” The Times, Sep 14, 2012. 
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ها  درگیری 91توانستند در مرداد  اش های اسالمی ارتش آزاد و گردانرفت، 

  ای رخ سابقه های بی دمشق بکشانند. در دمشق درگیریۀ را به حیب و حوم

شرق و داریا در  دمشق )دوما در شمالۀ داد و محالت کارگرنشین حوم

انفجارهای  ای از و در سیسیه جنوب غرب( به دست ارتش آزاد افتاد

تروریستی در مرکز دمشق وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش کشته 

به کنترل ارتش آزاد  الحدید الدین و باب شدند. در حیب نیز مناطق صالح

بار به حمالت هوایی  درآمدند. متعاقب این حمالت، دولت برای نخستین

هزار تن از  200ها  رگیریپی این د عییه شورشیان در حیب دست زد. در

و به مرزهای ترکیه پناه بردند و شرق شهر حیب در اختیار  ندحیب گریخت

ۀ سال 4مخالفان و غرب آن در اختیار دولت قرار گرفت. این سرآغاز نبرد 

 حیب بود.

بیکه احرارالشام  ،جنگید ارتش آزاد نبود که میفقط در حیب و دمشق 

. سرهنگ عبدالجبار العُقیدی، داشتند النصره حتی اهمیت بیشتری هو جبه

حیب، در واکنش به قرار دادن ۀ شورای نظامی ارتش آزاد در ناحی هفرماند

النصره هیچ کار  هجبه»گوید:  های تروریستی می النصره در لیست گروه هجبه

ها دوشادوش ما محکوم کردن باشد... آنۀ نادرستی انجام نداده که شایست

هایش همکاری  النصره نیز خود بارها در بیانیه هبهج 91.«جنگند عییه اسد می

ای به  در بیانیه ،از جمیه ؛های ارتش آزاد را تأیید کرده است با گردان

 92پردازد. دمشق میۀ ارتش آزاد در حومۀ عمییات مشترکش با گردان الصحاب

در  زدند اش فریاد می یتهچنان در وصف سکوالر بیه! ارتش آزادی که آن

                                                           
91. Mona Alami, “Islamist groups gaining prominence in Syria fight,” 

USA TODAY, Dec 13, 2012. 
92. Bill Roggio, “Al Nusrah Front conducts joint operation with Free 

Syrian Army,” FDD’s Long War Journal, Aug 4, 2012. 

https://www.longwarjournal.org/archives/2012/08/al_nusrah_front_conducts_joint.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2012/08/al_nusrah_front_conducts_joint.php
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ای  های مالی ها و کمک ده از جهادی بودنش برداشت. سالحوقت مقتضی پر

چنین به دست  داد این عربی نیز در اختیار ارتش آزاد قرار میـ  که بیوک غربی

 های جهادگرایان آینده بود. جهادگرایان افتاد: ارتش آزاد یکی از ستون

یک راه  فقطبا قرار گرفتن شهرهای بزرگ سوریه در معرض سقوط، 

. اگرچه مناطق نشینی از مناطق کردنشین عقباسد باقی ماند:  چاره برای

در  ناآرام شد، هرچه گذشت، حضور کردها 89در اسفند  کردنشین سوریه

در  یبرانگیز تعجب تر شد. مناطق کردنشین به شکل رنگ اعتراضات کم

 ،د ی تالش حزب اتحاد دموکراتیک، پ ،در این میان رفته بودند.سکوت فرو

آمده در احزاب گرد تظاهرات اعتراضیِ وگیری از برگزاریمنظور جی به

ر د ،شده همراه بودبا حمیه به معدود تظاهرات برگزارشورای میی کرد، که 

ما »دارد:  اعالم می د ی پۀ بیانی 93این سکوت تأثیری دوچندان داشت.

کس را  طرف بمانیم و در این جنگ جانب هیچ انتخاب کردیم بی

در این  یکردطرفداران احزاب  رکت گستردۀعدم مشا 94.«گیریم نمی

نشان با اشان به اسد بود و نه از سر مجادالت فراو اعتراضات نه از سر عالقه

فرصتی برای استقالل کردستان  به دنبال فقط آنها ؛مخالفان در شورای میی

خواستند چنین فرصتی با درگیری بیهوده در جنگی  و نمی ندبود

د  ی ویژه پ ود. برای برخی از احزاب کردی و بهبرانداز از دست بر خانمان

ــ نه سوسیالیسم، نه همزیستی اقوام و ادیان  ،کردستان مسئیه بود فقط

کرد و نه هیچ چیز دیگر. این را عمی ــ گونه که بعدها مدعی شدند آن

                                                           

 مراجعه کنید. 1به پیوست  باره،در این . 93

 .1391، آبان ایسنا. 94
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خوبی نشان  سوریه، به ترین احزاب کردی از مهم برخیۀ ک، پدرخواند ک پ

 95دهد. می

ضعیت، ارتش را از قامیشیو، سوریه با وخیم شدن و باری، دولت

 .د قرار داد ی و کنترل شهرها را در اختیار پ و کوبانی خارج کرد فرینعَ

روهای نیروهای امنیتی، دولتی و کارمندان در این شهرها باقی ماندند. نی فقط

های دمشق و حیب منتقل شدند. این  به جبهه ارتش نیز از مناطق کردنشین

انتقال این نیروها  ،ند کرد. با این همهشروی معارضان را در دمشق کامر پی

های ارتش و وضعیت نامساعد دولت اسد بود.  مُسکنی برای شکست فقط

و  96غرب و شیوخ عرب به سوریه به دستهای سنگین  تسریع انتقال سالح

                                                           

های ارتش آزاد بر سر  های القاعده و گردان ظهور داعش و درگیری شاخه ۀدر بحبوح. 95

درصد جمعیت استان را تشکیل  15، کردهای حیب، که 1392ل شرق حیب در پاییز کنتر

دادند، مورد تهاجم القاعده و معارضان ارتش آزاد قرار گرفتند. تنها و تنها در همین  می

نیروهای نظامی ما به »ای اعالم کرد:  ک با تندترین مواضع در بیانیه ک زمان بود که پ

دشمنی کند وارد عمل خواهد شد تا همگان  مردم کردکه با  شکل مستقیم عییه هر نیرویی

درگیری کردها  «.آوریم عمل می به کردهای سوریهبدانند که ما حمایت نظامی الزم را از 

مورد حمایت چپ  «انقالب مردمی»با معارضان و القاعده چنان حالتی به خود گرفت که 

بان حقوق بشر سوریه در  دیده ،حمنبورژوایی را در خطر نابودی قرار داد. رامی عبدالر

با شورشیان درگیر شوند باید  ندا که در حیب یهزار کرد 100لندن، اذعان کرد که اگر 

کرد هم از  ایت میحم «انقالب مردمی»انقالب را فراموش کرد. اینکه چپِ بورژوا هم از 

در معرض نابودی  را «انقالب» سوریه «ناانقالبی»شان با  که درگیری ــ اواهای روژ کانتون

شان و آلت دست امپریالیسم بودنشان بود. از  طیبانه های سرنگونی از عیقه ــ داد قرار می

 گذریم! نامد درمی بان سکوالر حقوق بشر نیروهای القاعده را انقالبی می این نکته که دیده

ری ماه بعد، با تأمین مالی کشورهای عربی، با همکا نهتا  91از اواسط تابستان . 96

را تا  شد آن ترانزیت سالح که می ۀپیچید ۀاطالعاتی ایاالت متحده و از طریق شبک

Line
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ترین کادرهای سیاسی دولت همراه  با گریختن مهم تشدید حمالت نظامی

و  ندبرخی از سفرای سوریه استعفا کرد قضیه چنان باال گرفت کهشده بود. 

جاب، ریاض ح و ،جمهوری رئیسگارد  هسرانجام مناف طالس، فرماند

 از کشور گریختند. ،وزیر نخست

بست  ، وضعیت بدتر شد. در حیب ارتش به بن91طی مهر و آبان 

جهادگرایش  انصارو خورد؛ جنوب دمشق کامالً در اختیار ارتش آزاد و اعوان

جنگی اعالم ۀ در آذرماه منطقرا فرودگاه دمشق جهادگرایان قرار داشت و 

 جدیدی گشوده شد. در دمشق درۀ . در البوکمال و دیرالزور نیز جبهکردند

اش به مرکز پایتخت منتقل  جمهوری، اسد و خانواده رئیسپی حمیه به کاخ 

های نظامی  : فرودگاهتر بود های ارتش سنگین شکست بعدهای  شدند. در ماه

به  ناز و ابوالظهور سرعت به تسخیر مخالفان درآمد )در ادلب فرودگاه تفت به

النصره و احرارالشام درآمد و در حیب مخالفان بر فرودگاه  هتصرف جبه

 ؛به پالمیرا کشیده شد 91ها در اسفندماه  تسیط یافتند(؛ درگیری منغو  جراح

ترین سد کشور، فرات، در  بزرگ و ؛قه به تصرف مخالفان درآمدالر

 اختیارشان قرار گرفت.

                                                                                                                      

تن سالح به درون  3500فقره پرواز، قریب به  160گرفت، طی بیش از  کرواسی پی

 هایی چون احرارالشام قرار گرفت. که اغیب آنها نیز در اختیار گروه ،سوریه منتقل شد

C. J. Chivers and Eric Schmitt, “Arms Airlift to Syria Rebels Expands, 

with Aid From C.I.A.,” New York Times, Mar 24, 2013. 
نک و های ضدتا مریکا نیز در اردن مخالفان را در خصوص استفاده از موشکابریتانیا و 

 ای از گسترده های مالی فرانسه نیز کمک .(1391آذر ، ایسنا) دادند زمین به هوا آموزش می

، وابسته به القاعده و مستقر در حیب، توحیدای به گردان  های ترکیه طریق واسطه

 رساند. می
Martin Chulov, “France funding Syrian rebels in new push to oust 

Assad,” The Guardian, Dec 7, 2012. 

Line
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سیاسی، با فشارهای عربستان، ۀ ها در حالی بود که در عرصتمامی این

را  ائتالف میی سوریه قطرۀ و در دوح 91قطر و ترکیه، معارضان در آبان 

 20نفر به نمایندگی از بیش از  63که ائتالفی بود گسترده از  ،تشکیل دادند

نیز به این های هماهنگی محیی  و کمیتهرض. شورای میی سوریه گروه معا

تا آنجا که  ،گرایان در این ائتالف نیز برجسته بود . نفوذ اسالمندائتالف پیوست

به  ،معاذ الخطیب، امام جماعت سابق مسجد اُمویِ دمشق در نشست دوحه

با  سوری بود.ۀ گرایان برجست که خود از اسالم ،ریاست شورا برگزیده شد

سره شده بود. در کنفرانس عربی یکـ  تشکیل ائتالف، کار از نظر بیوک غربی

ۀ نمایند منزلۀ کشور ائتالف را به 130در آذرماه،  «دوستان سوریه» بعدی

عرب ۀ رسمیت شناختند. نمایندگی سوریه در اتحادی قانونی مردم سوریه به

ائتالف سپردند. به ائتالف اعطا شد و قطر و فرانسه سفارت سوریه را به 

میییون دالر کمک در اختیار معارضان قرار داد و  100عربستان بار دیگر 

لغو کرد. عرب تحریم تسییحاتی طرفین درگیر در سوریه را ۀ اتحادی

نفسی برخوردار شدند که معاذ الخطیب در اسفند  بهمعارضان از چنان اعتماد

دیدن  و جرابیس جنبِوگذار در حیب پرداخت، از شهرهای مَ به گشت 91

، 91کرد و انتخابات شورای محیی در حیب برگزار شد. تا اواخر اسفند 

های سقوط اسد را  زمزمه در این زمانسقوط قرار گرفت. ۀ دمشق در آستان

شد از کسانی چون مدودف،  که میبیعرب، ۀ فقط از دبیرکل اتحادی دیگر نه

برای بقا کمتر و شانس اسد »گفت:  نیز شنید که می ،روسیهوزیر  نخست

دیگر همه چیز مهیا بود و همه به تماشای  در این زمان، 97.«شود کمتر می

 ن سوریه نشسته بودند: سقوط دمشق.خونیۀ نامپایانیِ نمایشۀ پرد
                                                           

آینده  / مردم سوریه باید دربارهشود مدودف: شانس اسد برای بقا کمتر و کمتر می. »97

 .1391بهمن  8، ایسنا ،«خود تصمیم بگیرند



 160   داخیی جنگ تا استقالل از سوریه،   

اما این پایان ماجرا نبود. دولت اسد برای حفظ دمشق ارتش را از 

تمام توان در ماجرا  ااهلل لبنان ب حزب های جوالن نیز فراخواند. ایران و بیندی

از فرماندهان  و مانع سقوط دمشق شدند. حسین همدانی ندمداخیه کرد

برداری از در سوریه حضور داشت و با الگو 1390ماه  سپاه، که از دی

نظامی در سوریه اشتغال  های شبه به تشکیل گروه نیروهای بسیج ایران

ر حفظ اسد اهلل و سپاه پاسداران د داشت، در روایتی، به نقش حزب

دمشق نبود. نکردن دالیل سقوط  یگانهاین موارد  ،با این همه 98پردازد. می

سیاسیِ ۀ فقط در عرص ن نهانیروهای معارض تشتت و چنددستگی دلیل دیگرْ

میدانی و در سطح نیروهای نظامی بود. ۀ ائتالف میی، بیکه در عرص

در اختیار  شد حی که وارد سوریه مین سالمیییون دالر و هزاران تصدها

گرفت، بیکه در میان صدها واحد و  واحد و یکدست قرار نمی یارتش

شان شوراهای نظامی محیی اتصالۀ که حیق ،شد گردان نظامی پخش می

 99بود.

ها و  چنددستگیِ نیروها دو عامل مشخص داشت. نخست، خود گردان

حول یک هدف شکل گرفته بودند: حذف اسد.  فقطهای معارض  دسته

رفتند، هایی چون حیب و ادلب قدرت را به دست گ در استانوقتی که 

که عمدتاً بر سر کسب قدرت در منطقه بود.  آشکار شد  اختالفات شدیدی

                                                           

. 1395دی  11، فارس، «2آغاز بحران سوریه به روایت شهید حسین همدانی/». 98

کرده فرماندهان سپاه تأیید  91تر در شهریور  پیشرا  حضور مستشاری ایران ،همچنین

قدس در سپاه  نظامیهزار  15 در گزارشی از حضور 90در بهمن  راشاتودیو بودند 

 سوریه خبر داده بود:

“15,000 elite Iranian special-ops 'head' to Syria,” RT, Feb 10, 2012. 
های ارتش  های متحدش با دیگر گردان النصره و گردان هها غالباً در میان جبه درگیری. 99

 داد. ویژه در حیب و ادلب رخ می آزاد به
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ائتالف میی شدیداً درگیر اختالف بود. اختالفات در  ،در سطح سیاسی نیز

وزیریِ  ، به نخستمریکااائتالف بر سر انتخاب غسان هیتو، تاجر مقیم 

ساز دمشق، اختالفات به  شتبروز کرد. در بزنگاه نبرد سرنودولت موقت 

رسمیت  رسید. ارتش آزاد اعالم کرد که دولت هیتو را به حد اعال

عضویت خود را در شورا به تعییق  تن از سران ائتالف 12شناسد و  مین

وجود شکاف و چنددستگی در بیوک  ترْ عامل مهم ،با این همه 100درآوردند.

عربی ایجاد ـ  چه چنین شکافی را در نیروهای غربیآن .عربی بودـ  غربی

افول هژمونیِ امپریالیسم فرایند همان ها و تبارزات  از جیوهدقیقاً  کرد می

جهان  صدایی در مریکا را برای ایجاد یکاسو توان  که از یک ،مریکا بودا

 نامنافع متحد ایجاد وضعیت دوگانه دیگر با و از سوی بُرد میغرب از میان 

مدت را  داد و هر نوع اتحاد طوالنی دیگر قرار میدر برابر هم قدیمی را

 ساخت. پیشاپیش ناممکن می

اندازی اسد اگرچه در انتقال پول، سالح و بر عربستان، قطر و ترکیه

ۀ و خواهان سیط ندیک از بخشی از نیروها حمایت کردصدا بودند، هر هم

مر مانع از وحدت . این امعارضان بودند جناح تحت حمایت خود بر کییت

جنگ به  91به هر تقدیر، اگرچه در اسفند  شد. نظامی می در میان نیروهای

اسد  92های دمشق کشیده شد و در تمام فروردین و اردیبهشت  دروازه

گیری از  و بهرهنش ابرای بقا کوشید، دولت سوریه توانست با حمایت متحد

 نجات دهد. از سقوط حتمیدمشق را  معارضانْ اختالفاتِ

 

                                                           

 4، رادیو فردا ،«ز سمت خود استعفا کردمعاذ الخطیب، رهبر ائتالف میی سوریه ا. »100

 .1392فروردین 
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 چشم در چشم روسیه مریکااشرقی، ۀ غوط

درون  ای جنگ جهانیِ نیابتیۀ به عرصتو گویی،  ،92سوریه در سال 

دمشق نشان داد که نکردن مرزهای یک کشور بدل شده بود و سقوط 

 یک از طرفین قادر به شکست دیگری نیست. با حفظ دمشق، از یک هیچ

های دمشق برانند و  ن را از دروازهنش توانستند معارضااسو اسد و متحد

از  و دمشق به مناطق دیگر بکشانندۀ تدریج از حوم ها را به کانون درگیری

سوی دیگر، با از دست رفتن یگانه فرصت حذف اسد، اختالفات در میان 

در حیب و ادلب  این اختالفات 101ن و حامیانشان کامالً نمایان شد.امعارض

همراه بود. در  ــ داعش ــ اق و شاماسالمی عر گیری دولت  با شکل

 النصره، که بیعت خود را با القاعده رسماً اعالم نکرده ه، جبه92فروردین 

                                                           

از ریاست  به عدم حمایت کافی غرب از ائتالفدر اعتراض  معاذ الخطیب ،از جمیه. 101

تحت  ۀترین منطق . با ظهور داعش و اعالم خالفت اسالمی در حیب، بزرگکردآن استعفا 

ه تقسیم و با هم درگیر شدند. ن، نیروهای درگیر در این استان به چند دستااختیار معارض

 در یک مورد، ،برای نمونه ؛داعش به قتل فرماندهان ارتش آزاد روی آورد ،سو از یک

مشترک برای  ۀابوباسل الالذقانی، از اعضای شورای عالی نظامی ارتش آزاد، در جیس

داعش به قتل رسید. همچنین در ادلب داعش و  به دستها با دولت،  بررسی درگیری

وی دیگر، کردهای ارتش آزاد درگیر شدند. از س های مهمات آزاد بر سر کنترل زاغهارتش 

با ارتش آزاد   بر سر حفظ مناطق کردنشین هم با ارتش آزاد )درگیری شمالِ استان حیب

با  1392النصره درگیر شدند. بعدها و در مهرماه  همحدود بود( و هم با داعش و جبه

گروه از ائتالف میی جدا  70و  می از شورای مییگروه نظا 30قدرت گرفتن داعش، 

گروه  13و به القاعده پیوستند. همچنین با تشکیل دولت موقت از سوی ائتالف،  ندشد

مد الجربا، زدند تا سییم ادریس به همراه احباز جهادی از به رسمیت شناختن آن سر

 د.نجویی از آنان راهی حیب شورئیس ائتالف، برای دل
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کل  102با القاعده اعالم بیعت کرد. بود، سرانجام ضمن اتحاد با داعش

که در  ،ماجرای این اتحاد البته بیوف سیاسی داعش برای کسب قدرت بود

نیست. این رفتار داعش به اختالفات شدید و اینجا مجال ورود به جزئیاتش 

های خونین میان دو گروه جهادی منجر شد و داعش در این نبرد  درگیری

استان حیب  در شرقداعش که به کسب قدرت امری  ،دست باال را داشت

النصره، با  هتر جبه بزرگی بود. پیش انجامید. این برای داعش بردو دیرالزور 

هزار بشکه  100امکان تولید بیش از  فتی سوریه،تصرف برخی از میادین ن

این نفت با قیمتی بسیار ارزان و از  دست آورده بود. نفت در روز را به

 شد. ای به اروپا ترانزیت می رکیهطریق دالالن ت

 103،با اعالم ظهور داعش و تشکیل دولت اسالمی در استان حیب

ه داعش پیوستند. سییم نیروهای ارتش آزاد با همان سرعتی که پدید آمدند ب

هایش تجهیز  ارتش آزاد، در تیرماه اعالم کرد که اگر گردان هفرماند ،ادریس

                                                           

گرای سکوالر، که خواهان دموکراسی و عدالت اسالمی در  ب، آن اسالممعاذ الخطی. 102

جوانان »النصره خواست تا با القاعده بیعت نکند. وی از  هسوریه بود، در سخنانی از جبه

 وریهرهبر مخالفان س)» باشند« مکر بزرگ»ت تا متوجه این خواس می« النصره همجاهد جبه

برای معاذ الخطیب  (.1392فروردین  27، ایسنا ،«شد جدایی النصره از القاعده را خواستار

های اسالمی نیروهایی انقالبی  النصره و گردان ههای معظم، جبه و دیگر سکوالریست

الشام،  وحید، فییقالنصره، گردان ت هکردند! جبه بودند، اگر و فقط اگر با القاعده بیعت نمی

 شدند. معرفی می «مردم»ظم اسم اع هایی بودند که ذیل سالم و... همانانصاراال

های بزرگی از مناطق شرقی شهر را در اختیار داشت.  داعش در حیب کنترل بخش. 103

الحدید، قیعه و  باب اسالمی متحد شدند ۀهمچنین معارضانی که چندی بعد تحت نام جبه

های بزرگی از غرب حیب را  حیب قدیم را در اختیار داشتند. نیروهای دولتی کنترل بخش

در شمال  کوچک شیخ مقصود ۀهای مدافع خیق نیز بر منطق ختیار گرفته بودند. یگاندر ا

 حیب سیطه داشتند.
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نیز در گزارشی  فیگارو 104نشوند، نیروهایش به القاعده خواهند پیوست.

 150حاضر در سوریه با  گروه مسیح 600اعالم کرد که بیش از نیمی از 

ری که مدعای دموکراسی آن نیروهای سکوال 105سیفی هستند. هزار نیرو

به القاعده و اعوانش پیوستند. کار  در چشم به هم زدنیسرانجام  ندداشت

هایش  ارتش آزاد به آنجا رسید که عالوه بر از دست دادن نیروهایش، سالح

فروخت. روابط ارتش آزاد و القاعده به کمدی  را نیز به القاعده می

مناطق و حفظ نیروها با هم  بر سر کنترل ،سو بدل شد. از یک یعیار تمام

ها و  اج موشکالقاعده در بازار بورسِ حر ،جنگیدند و از سوی دیگر می

کرد و بهترین مشتری  ها را پیشنهاد می بیشترین قیمت های ارتش آزاد سالح

 ای غیرمترقبه ظهور و عروج داعش امر ،به این ترتیب 106ارتش آزاد بود.

خواست  یِقنهایتِ منط ،با ارتش آزاد داعش سنتز کُمیکِ القاعده بود نبود.

 107«.رو اسالم میانه» دموکراسی سکوالر با چاشنی

در حالی که معارضان از ایجاد انسجام در میان خود بازمانده بودند، 

با  ضاع کنترل پیدا کنند. ایرانواندک بر ا دولت و حامیانش توانستند اندک

بار به  ینبرای نخست ماه در اردیبهشت مدافعان حرم برگزاری گردهمایی

اهلل نیز  سوریه اقدام کرد. حزبۀ داوطیب و اعزام آنها به جبهجذب نیروهای 

گیری گذرگاه  بازپس و در صورت عینی وارد سوریه شد به 92 دماهاز خردا

                                                           

 .1392تیر  5، ایسنا ،«پیوندد ارتش آزاد سوریه تهدید کرد به القاعده می. »104

 .1395، شهریور ایسنا. 105

تیر  22، ایسنا ،«های پیشرفته خود را به القاعده فروخت سالح “ارتش آزاد سوریه. »”106

1392. 

تر از آن است که در این مجال بگنجد. برای  شک پیچیده یند برآمدن داعش بیافر. 107

نوشتار  از مجموعه «داری اسالمی بر تن توحش سرمایه داعش، لباس» ۀمقال ،تر دقیق ۀمطالع

 .شود پیشنهاد می سوسیالیسم؟ی رهایی یا غسل تعمید  کوبانی، نقطه
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در مرز لبنان و سوریه مشارکت کرد. همچنین  استراتژیک القصیر

را در مناطقی از حیب  عمالً معارضان نشینی ارتش از مناطق کردنشین عقب

های خرداد، تیر و  د قرار داد. در ماه ی در وضعیت درگیری با پ کهو حس

هایی انجام دهد  تدریج توانست در الذقیه و حمص پیشروی مرداد، ارتش به

ازد. در حیب نیز ارتش دمشق متوقف سۀ و تحرک معارضان را در حوم

ارتباط داعش را،  سازد؛های داعش و ارتش آزاد را متوقف  رویتوانست پیش

های شرقی شهر حیب  که شرق استان حیب را در اختیار داشت، با بخش

های  در محیه اسالمی پیوستندۀ و نیروهایی را که بعدتر به جبه کند؛قطع 

شرقی شهر در محاصره بگیرد. بقایای داعش در شرق شهر حیب در 

 المی رخ داداسۀ میان داعش و جبه 92هایی که در مهر و آبان  درگیری

ۀ میان دولت و جبه ای دوطرفهۀ مضمحل شدند. در اینجا وضعیت محاصر

 تداوم داشت. 1395د که تا زمستان دا اسالمی رخ

ۀ زمان با این تحوالت بود که در غوط و هم 92در ابتدای شهریورماه 

صورت گرفت که به کشتار  ای شیمیایی دمشق، حمالتۀ شرقی در حوم

ل ئومس دولت اسد راعربی ـ  الفاصیه، کشورهای غربینفر منجر شد. ب 1300

. سازمان میل دولت سوریه را برای ورود بازرسان به کردندماجرا معرفی 

بازرسان سازمان میل در محل  ،منطقه تحت فشار گذاشت و پس از سه روز

 ماجرا به بحران جهانی بدل شد.حمالت حضور یافتند. کل 

خوبی  کوک بود. دولت اسد بهپراکنی در نوع خود مش این اتهام

دانست که استفاده از سالح شیمیایی به معنای امضای حکم نابودی  می

خودش است و حتی در لحظات بحرانیِ سقوط دمشق نیز دست به سالح 

شیمیایی نبرد. این مسئیه حتی برای کسی چون صالح مسیم مبرهن و واضح 

زدیکی دمشق و هنگامی قدر احمق نیست که در ن اسد آن»بود که گفته بود: 
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ن میل نیز حتی سازما« که دست باال را دارد از سالح شیمیایی استفاده کند.

دولت از سالح شیمیایی  ۀدال بر استفاد ای قطعی گاه نتوانست شواهد هیچ

بیابد. جالب آنکه معارضان پیش از این بارها اعالم کرده بودند که امکان 

ن سازمان نیز پس از حضور در منطقه تولید سالح شیمیایی دارند و بازرسا

ساز  مخالفان از مواد شیمیایی دست ۀاعالم کردند شواهدی مبنی بر استفاد

چنان آشکار بود که شورشیان منطقه به حمالت  وجود دارد. قضیه آن

بازرسان دست  به محل اقامت و کاروان حامل ای متعدد و تیراندازی خمپاره

 که الاقل هر دوبی ،فقط اسد داد نه میشواهد نشان  ،زدند! در هر صورت

اند. البته نقش داشتن یا نداشتن دولت  شیمیایی زده ۀطرف دست به حمی

کار اصیی در این  جنایت .ای دارد اسد در این حمالت خود اهمیت حاشیه

کرد و  دولت آلمان بود که سالح شیمیایی تولید می اتفاقاًیک مورد خاص 

ین دعوی داد. کل ا سد و صدام حسین قرار میچون بشار ا کسانیدر اختیار 

یعنی آنجا که غرب و  ــ دیگرش اهمیت دارد حقوقی برای ما نیز از سر

ترین و  کثیف ،اش، برای نابود کردن سوریه ن سکوالر و اسالمیامتحد

چون پراکنی و فضاسازی، هم و با دروغ ترین اعمال را مرتکب شدند شنیع

 .رقم زدنده به عراق، ویرانی سوریه را شان برای حمی های واهی بهانه

 ،سو اعالم شده بود. از یک مریکااتر خط قرمز  سالح شیمیایی پیش

بریتانیا و فرانسه به رجزخوانی برای حمیه به سوریه پرداختند و از سوی 

کرد. این خطیرترین  تهدید به اقدام متقابل می یمداوم روسیه به شکل ،دیگر

ای که احتمال  هفته سوریه بود. در تمام دوۀ سال هشتموقعیت در کل بحران 

صدا خواهان  نظامی مطرح بود، فرانسه، عربستان، ترکیه و قطر یکۀ مداخی

ای  عیار منطقه توانست به جنگ تمام بودند. یک تصمیم می مریکااۀ حمی

وریه به اعالم بحران با پیشنهاد روسیه مبنی بر تعهد س ،بینجامد. با این همه
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مریکا به او تن دادن  شیمیایی تحت نظارت سازمان میلسییحات و امحای ت

 نده شد.اراز سر گذ آن

وضعیتی ۀ دهند دقیقاً نشان نشاو متحد مریکااکرد این بحران و عمی

بود که غرب و مشخصاً ایاالت متحده به آن دچار بود. ایاالت متحده نه از 

 هایش در ناتوانیها و  محدودیت درک که از سربیسر عقالنیت و رواداری، 

بود که در سوریه  و آغاز افول هژمونی هژمونی خزانعصر  وهیۀآخرین 

ۀ بود که به این دولت اجاز مریکاا دقیقاً افول هژمونینظامی نکرد. ۀ مداخی

دانست که  سو می از یک مریکااداد.  در سوریه را نمینظامی مستقیم ۀ مداخی

چنین امکانی  ــ ش نیستنادر میان متحد یواحد ۀقادر به ایجاد جبه

نوع  با هر آلمانرا مخالفت مطیق  رفته بود. این ها پیش از دست مدت

ۀ نتیج ،داد. از سوی دیگر نشان می بریتانیامداخیه و تزلزل معنادار 

که ویرانه بود. ایاالت متحده بی ،سونه دولت هم ی و تهاجم مستقیملشکرکش

توانست دولت  دانست که پس از درگیری در سوریه نخواهد می

عراق و افغانستان و نیز ۀ بر سر کار آورد. این را تجرب ای نشانده دست

ن در ائتالف میی عربی در ایجاد دولت موقتِ همگوـ  ناتوانی بیوک غربی

 یپایان بی داری نکرد. شهوت ت متحده خویشتنایاال ،حقیقتداد. در نشان می

به حمالت محدود  مریکاا زد. دولت موج می امریکابرای حمیه به سوریه در 

خود را در مدیترانه و خییج  میل نبود و حتی نیروی دریایی در سوریه بی

دانست  که می ،ای احتمالی تقویت کرد. اما دولت اوباما برای حمیه فارس

گیری در  لیت تصمیمئوسوریه به باتالق سیاسی حزبش بدل خواهد شد، مس

 .را به کنگره سپرد بارهاین 

کشوری را تا سرحدات بربریت ویران  ۀ کمتریهزیننید با توا وقتی می

یکسان  مستقیم و حمایت از شورشیانۀ مداخیۀ دانید نتیج کنید و وقتی می
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دالری؟ از همین های چندصدمیییارد ود، چه نیازی به لشکرکشیخواهد ب

شرایطی که  و در طیبانِ نئوکان میان فریادهای جنگکنگره نیز در  ،رو

عراق در الاقل از وضعیت حمیه به  هبرای مداخیه در سوریمشروعیت الزم 

 مریکااۀ به عدم مداخیه داد تا ثابت شود که کنگر رأی بیشتر بود 2003سال 

های  های نوین را بهتر از بسیاری از مارکسیست افول هژمونی و محدودیت

 شناسد. سابق می

ز ترانزیت ای ا البته با موج تازه نظامیۀ از مداخی مریکاانشینی  عقب

فورد، آخرین سفیر  رابرت 108سالح و دالر به درون سوریه همراه شد.

دانست و فرانسوا  مریکاادر سوریه، تسییح مخالفان را از منافع میی  مریکاا

مدت  ای از تسییح طوالنی در مصاحبه جمهوری سابق فرانسه، ، رئیساوالند

امکان »م کرد که مخالفان برای نبرد با داعش و رژیم پرده برداشت و اعال

برقراری دموکراسی هستند بدون سالح رها ۀ ندارد مخالفینی را که آماد

اکنون مشخص شده بود که در سوریه، اسد و  ،با این همه 109«.کنیم

 .ندارد یروشن افقنش دست باال را دارند و برانداختن اسد دیگر امتحد

                                                           

نی دیگری از سالح به سوریه ت 400 ۀلی قطر و ترکیه محمولبا حمایت ما ،از جمیه. 108

میییون  250های تأثیرگذار به سوریه و اختصاص  مریکا از آغاز ارسال سالحامنتقل شد و 

میییون دالر مستقیماً در اختیار شورای عالی نظامی  26دالر بودجه به مخالفان خبر داد. 

اش روشن شده  گرایی ها پیش القاعده مدت گرفت. و این همان شورایی بود که از قرار می

 مریکا آموزش و تسییح مخالفان را در اردن بهابود. عربستان نیز اعالم کرد که مستقل از 

 برد. پیش می

مرداد  31، ایسنا ،«ها در سوریه اعتراف فرانسه به ارسال سالح برای تروریست. »109

برقراری  ۀروریست نبود: آماد. و این مگر همان توصیف چپ سکوالر از مخالفان ت1393

 دموکراسی؟
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 یشینْنشینی از خط قرمزهای پ و عقب به این بحران مریکاا واکنش

با  مریکااعطفی در روابط ۀ و به نقط ان و ترکیه را کامالً ناامید کردعربست

خود وارد عمل  مریکااعربستان مأیوس از تزلزل  110این دو کشور بدل شد.

، با کاهش قیمت نفت، جنگ نفتی را «هالل شیعی»شد و برای ضربه زدن به 

دوستانه با ۀ یز مذاکربر مداشت  در این زمانایرانی که  ،با ایران آغاز کرد

را یی مریکااچشمی هم به ضربه زدن به ۀ نشست. عربستان گوش می مریکاا

پا کرده  تولید نفت بهۀ شیل را یافته بود و انقالبی در عرص تداشت که نف

که از مهر  ،شدید بود. ترکیه مریکاا ه نکردنبود. واکنش ترکیه نیز به مداخی

ها کوشید تا  شرط اسد بود، مدت و یدق سو خواهان برکناری بی به این 90

 111نظامی در سوریه وادارد.ۀ ایاالت متحده را به مداخی

 و از دست رفتبرای مداخیۀ خارجی وقتی که فرصت طالیی 

کفایتی خود را نشان دادند و ترکیه  روهای ارتش آزاد بی اصطالح میانه به

تنها  نهساقط نخواهد شد،  مریکااباالخره مطمئن شد که اسد به دست 

اندک از ایاالت متحده فاصیه گرفت، بیکه کوشید تا با حمایت از  اندک
                                                           

مهر  30، ایسنا ،«کند رویترز: عربستان روابط خود را با آمریکا محدود می»بنگرید به: . 110

 . کار به1392آبان  5 ،ایرنا ،«به افول است مریکا رواوابط عربستان و ر»همچنین:  ؛ و1392

 جویی از آلها و دل ی رفع تنشبرا 92در بهمن جایی رسید که جان کری در آبان و اوباما 

 سعود راهی ریاض شدند.

دهد که چگونه ترکیه  ، در گزارش مفصیی نشان میهسیمور هرش، خبرنگار برجست. 111

نظامی در سوریه و ساقط کردن اسد، ضمن قرار دادن  ۀمریکا به مداخیابرای واداشتن 

شرقی در  ۀشیمیاییِ غوط ۀالنصره، این گروه را به حمی  هتسییحات شیمیایی در اختیار جبه

کنگره بر حمیه به  ۀها در ردی شمریکا از این تالاتشویق کرده است. اطالع  92شهریور 

 تأثیر نبود. این گزارش را در اینجا مشاهده کنید: سوریه بی
Seymour M. Hersh, “The Red Line and the Rat Line,” London Book 

Review 36(8) (Apr 17, 2014), pp. 21-24. 
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تندروترین نیروهای حاضر در سوریه، یعنی داعش، خود مأموریت براندازی 

مریکا، اذکر است که فاصیه گرفتن ترکیه از  شایان اسد را به انجام رساند.

به  ،کردنیروهای  مریکا ازاعالوه بر مسئیۀ براندازی دولت اسد و حمایت 

مریکا و ترکیه در خاورمیانه نیز مربوط بود. بازگشت نظامیان امنافع متضاد 

ویژه در مصر با حمایت عربستان همراه  در مصر و تونس به قدرت، که به

 عاملاین امر خود  ای ترکیه بود. بود، به معنای از دست رفتن نفوذ منطقه

حمایت از داعش ابتدا و ساخت.  یمریکا دور مادیگری بود که ترکیه را از 

دریغ بود. بسیاری از نیروهای داعش  بی این گروه به ترکیهۀ تا قبل از حمی

های مرزی ترکیه و با اطالع دولت این کشور وارد سوریه  از گذرگاه

های مرزی  در بیمارستان ،باال آن، حتی فرماندهان رده های و زخمی شدند می

ترانزیت کاال، ۀ گستردۀ نیز از شبک چگیوبال ریسر 112شدند. مداوا می

دهد که تحت نظارت  خدمات و سالح در مرزهای داعش با ترکیه خبر می

ماجرای حمایت ترکیه از داعش چنان عیان بود که روسیه  113ترکیه است.

تانکر  هزار 12 داعش را افشا و تصاویر مراودات پسر اردوغان با فرماندهان

اعش را به ترکیه منتقل نتشر کرد که نفت دترکیه و سوریه م نفت را در مرز

 کردند. می

جست. نخست  ترکیه در حمایت از داعش دو هدف مشخص را می

د را در سوریه درگیر  ی های پ توانست یگان آنکه داعش نیرویی بود که می

ک در سوریه جیوگیری کند. دوم  ک تحت نفوذ پۀ سازد و از تشکیل منطق

عیار  از اعمال تمام امریکان توحشی باشد که توانست جایگزی آنکه داعش می

                                                           
112. Anthony Faiola and Souad Mekhennet, “In Turkey, a late 

crackdown on Islamist fighters,” The Washington Post, Aug 12, 2014. 
113. Tony Cartalucci, “Logistics 101: Where Does ISIS Get Its Guns?” 

Global Research, Feb 8, 2018. 
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 مریکاابا داشت. ترکیه خواهان چیزی بود که آن برای ساقط کردن اسد ا

پرواز ممنوع در ۀ آن را نداشت: ایجاد منطقدادن تمایل و امکان انجام 

 کرد، داعش جایگزین یچنین متاعی را تهیه نم مریکااسوریه. و حال که 

 بود. یمناسب

خواهان برانداختن اسد بود و هم مخالف تشکیل کردستان ترکیه هم 

ستند. پذیر نی معیوم شد که این دو گزینه جمع ،سوریه. و هرچه زمان گذشت

انجامید.  یمضحک ای به سیاست تالش ترکیه برای جمع اضداد در دوره

اردوغان ناگهان با همه بنای ناسازگاری گذاشت و اعالم کرد که با 

چرا  ،خصوص سوریه مخالف است روسیه و ایران در ،مریکااهای  سیاست

ا تأمین و های ترکیه ر یکی از خواسته درگیری یک از طرفین جهانیِکه هر

 به دستروسی ۀ . سرانجام با ساقط کردن جنگندکرد دیگری را طرد می

سرنوشت محتوم خود را  ترکیهدر این کشور،  مریکااترکیه و کودتای 

با ایران و روسیه و هراسان از خیانت و تزلزل  پذیرفت. ناتوان از مقابیه

تر را  هزینه کمۀ ناگزیر میان اسد و کشور کردستان گزین ترکیه، مریکاا

 جنگ سوریه های هترین بازند بزرگاز اینک مشخص شده که اما برگزید. 

دولت  د به شبه ی جای خود مانده و هم پ است: اکنون هم اسد بر ترکیه

 .بدل شده است

 

 دروغین خیر و شرۀ اوا: دوگانروژ ــ داعش

ای از بازآرایی قوا و  ، دوره92تا مهر  91بحرانی و پرتنش اسفند ۀ از باز پس

به تحکیم  نشادیپیماسی در میان طرفین آغاز شد. دولت اسد و متحد

روی و توانستند در استان ادلب پیش ندتمواضع خود در غرب سوریه پرداخ
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ای هوایی سنگین قرار دهند و معارضان را در ه کنند، حیب را تحت بمباران

شهر حمص کامالً محاصره کنند. نیروهای تحت محاصره در حمص چنان 

بر  92در بهمن  2در کنفرانس ژنو  شده توافق حاصل یگانهیافتند که اهمیت 

در  ای روزه سه بس توافقی که به آتش ،سر خروج همین نیروها از شهر بود

نشینی کامل مخالفان )که  ای بود برای عقب مقدمهاین امر  114حمص انجامید.

به گیری این شهر  عمدتاً اعضای احرارالشام بودند( از شهر حمص و بازپس

قدر قوام و  دولت اسد آن ،1393ماه  ارتش. تا پایان اردیبهشت دست

در مناطق تحت کنترل  جمهوری را رئیسجسارت یافته بود که انتخابات 

 برگزار کند.

های خونینِ  رشته درگیری ن در میان یکار، معارضدر سمت دیگ

هایی که از پیوستن  گردان ،سو بودند. از یک ینوین درونی شاهد سنتزهای

ۀ تحت لوای جبه 1392زده بودند در آذرماه باز به داعش و القاعده سر

اسالمی در شهر حیب )حد فاصل داعش و ۀ جبه 115اسالمی متحد شدند.

                                                           

 نمایندۀ ویژۀ سازمان میل در سوریه ــ اخضر ابراهیمی ، که با تالش2کنفرانس ژنو . 114

ائتالف میی  پاشی یل و درهمعیار برای سازمان م برگزار شد، به افتضاح سیاسی تمام ــ

که از ایران  ،پی داشت. سازمان میل سوریه منجر شد و درنهایت استعفای ابراهیمی را در

مریکا و اعراب این دعوت او فشار برای شرکت در کنفرانس دعوت کرده بود، با مخالفت 

داری خود را در بحران سوریه کامالً به نمایش گذاشت.  را پس گرفت و با این کار جانب

به  حضور ائتالف در نشست اختالفات قطر با عربستان و ترکیه بر سر، از سوی دیگر

قطر  و خواست ند)که با قطر در ارتباط بودانجامید ائتالف تن از اعضای  40استعفای 

که  ،کردند(. این کنفرانس در دو دور برگزار شد مبنی بر تحریم نشست را نمایندگی می

دور نخست آن به توافق بر سر خروج زنان و کودکان از حمص انجامید و دور دوم آن 

 نتیجه پایان یافت. بی

 .مراجعه کنید 1به پیوست . 115
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ۀ دمشق )دوما و غوطۀ قیه، ادلب و حومنیروهای دولتی(، حمص، الذ

زمانی  در اختیار داشت و توانست در کوتاه یزبده و کارآمد شرقی( نیروهای

داعش بود که در  ،شرق شهر حیب را کامالً در اختیار بگیرد. در سوی دیگر

های منطقه  به تهدید دولت این زمانتاخت و از  محابا می شرق سوریه بی

ۀ زمانی به چنان تهدیدی بدل شد که جبه تاهپرداخت. داعش در کو می

اعالم  ه آن متحد شدند و حتی سییم ادریساسالمی و ارتش آزاد عیی

 اکنون دیگر در سوریه 116آمادگی کرد تا با قوای دولتی عییه القاعده بجنگد.

 ای بیکه جنگ داخیی به درگیری فرسایشی ،برکناری اسد مسئیه نبود فقط

رو و القاعده بدل شده بود و  اصطالح میانه به گرای میان نیروهای اسالم

به همراهی عربستان، این فرصت را یافت تا در جنوب و در مرز  ،مریکاا

میدان کند. این ۀ روان ها تحت آموزش بودند نی را که مدتاردن، شورشیا

النصره و احرارالشام  هتوانستند به همراه جبه 93نیروها در تابستان 

ادلب را در شمال در اختیار  94نوبی و در بهار هایی از مناطق ج بخش

 بگیرند.

بود:  از این قرار 95وضعیتِ تراژیک سوریه از این به بعد تا زمستان 

ترکیه و قطر و تشکیل ائتالف  به دستالنصره  هداعش و جبه تقویت پنهانی

نظامی. از آن رو ـ  داعش و حمیه به مواضعش در ساحت آشکار سیاسیضد

هیچ نیرویی قادر به شکست کامل دیگری نبود، داعش به که در سوریه 

هم حضور خود را در سوریه  عربیـ  خوبی بدل شد تا نیروهای غربیۀ بهان

نش، که اهای محدود با قوای دولتی و متحد و ضمن درگیری کنندحفظ 

ۀ های گوناگون تغییر موازن داد، امکان داعش رخ می در حین دفع شر یگاه
                                                           

 ،«القاعده به سربازان اسد بپیوندیمایم برای جنگ با  ارتش آزاد سوریه: آماده فرمانده. »116

 .1392آذر  13 ،ایسنا
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شرقی ۀ هایی چون ماجرای غوط سازی که از بحرانهم اینقوا را بسنجند و 

کرد را پذیرفت. به ه نیز با آغوش باز این تغییر رویجیوگیری کنند. روسی

یی که نه مریکااوضعیت بود به ۀ هدی داعش تا اطالع ثانوی ،ترتیب این

انست تغییری در وضعیت تو خواست سوریه را کامالً رها کند و نه می می

 ایجاد کند.

ر این میانه، چیزی ظهور کرد که بنا بود به یکی از عوامل کییدی د

کرد مناطق نیروهای اوا. روژ های تغییر وضعیت مذکور بدل شود: کانتون

های خود با مخالفان، در طول تابستان و پاییز  که در درگیری ،شمالی سوریه

در  توانسته بودند مناطقی را در شمال کشور به کنترل خود درآورند، 1392

و  ندشکیل دولت خودمختار را اعالم کرددر شهر قامیشیو ت 1392ماه  آبان

کرد.  موجودیتاوا، جزیره، اعالم ماه همان سال اولین کانتون روژ ندر بهم

سرانجام  همه آشفتگی معارضان موجود در سوریه پس از آن ،به این ترتیب

گرایان  گر اسالماسالمی، ارتش آزاد و دیۀ جبه (1)در سه گروه جمع آمدند: 

 117اوا.روژ (3) ؛ والنصره هداعش و جبه (2) ؛رو هاصطالح میان به

سوم خاک این  و تصرف یک 93با ورود داعش به عراق در خرداد 

 93کشور و نیز حمالت داعش به کوبانی، که از تیرماه آغاز شد و تا آبان 

ار و کشیِ ایزدیان در سنج طول کشید، وضعیت جنگی تغییر یافت. با نسل

                                                           

زمان، از دقت چندانی برخوردار  سوریه، در آن کرد نیروهای البته اطالق معارض به. 117

به دنبال تشکیل کردستان بودند و ماندن و نماندن  فقط کردنیروهای ، 92نیست. در پاییز 

دیوانگان و بدون درک چون در این زمان همتفاقاً چون ترکیه اسد برایشان بالسویه بود. ا

میل به ماندن  بی کردنیروهای به هر قیمتی خواهان برانداختن اسد بود،  وضعیت جهانی

معارضان  ۀدر دسترا د(  ی پ ،واقعکرد )در نیروهای توانیم اکنون میاسد نبودند. ما فقط 

 شناسایی کنیم.
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گران، بدون ها و تحییی رسانه کالنۀ ویژه حمیه به کوبانی، داعش در آین به

شد که  تصویر می ای آخرالزمانی هایش، چونان نیروی ختن به پیشینهپردا

ۀ مقاومت قهرمانان» ،طیبید. به این ترتیب ای جهانی و فراانسانی می مقابیه

به فرشتگانی در  «انیدختران کوب»و  شدقل محافل بدل به نُ «مردم کوبانی

 جایگزین که ،ایاالت متحده ،برابر دژخیمان داعشی بدل شدند. سرانجام

ها یافته  رفتۀ تغییر موفق رژیم دستبرای سیاست از یتر و ویرانگرتر ساده

، به حمالت هوایی عییه این 93، با تشکیل ائتالف ضدداعش در شهریور بود

، که اکنون در اش پیمانان غربی این ائتالف به امریکا و همنیرو دست زد. 

ا در چارچوبی خارج از پیمان داد ت قامت رقبا قد عیم کرده بودند، اجازه می

 ،با استقالل و درجۀ آزادی بیشتری حضور داشته باشند. این ائتالف ناتو

. گونه تعیقات دیگر بدون هیچ ای بود نظامی صرفپیمان  فقطبرخالف ناتو، 

روسیه و ایران،   داد تا بدون مزاحمت مریکا اجازه میااین پیمان همچنین به 

نیروهای حامی دولت اسد و نیز  «اشتباهی»در سوریه سرگرم بمباران 

مریکا اهایی شود که دیگر مشخص بود به کنترل  تخریب زیرساخت

هر کودکی  نخواهند آمد. مبارزه با داعش معنایی جز این نداشت.در

های غرب در افغانستان، عراق و  ست که داعش محصول سیاستدان می

ها از  و مقابیه با آن نیز کاری بیش از قطع حمایت است سوریه بوده

طیبید. این را  شورشیان و قطع نقاط اتصال داعش به بازار اسیحه و نفت نمی

نیز دریافته بود که  ،نظام غرب در منطقه حتی کسی چون صالح مسیم، پیاده

های ضدتانک و ضدزره مقاومت مردمی کوبانی را از  سالح: »گفت می

 118«.کند نیاز می حمالت هوایی بی

                                                           

 .1393، مهر ایسنا. 118
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مقاومت » ،صدا های امپریالیسم، هم رسانه ها و کالن چپ ،در این میان

حقیقت اما در بوق و کرنا کرده بودند.  را در برابر هیوالی داعش «مردمی

ها پیش در مرداد   ش مدتکاذب بود. وقتی که داعۀ چیزی ورای این دوگان

منطقه  مردمهزار تن از  100به همین مناطق حمیه کرده بود، بیش از  92

تا آنجا که بارزانی در سخنانی  ،ظرف یک هفته به کردستان عراق گریختند

و  داعش در تیر وقتی 119«.دنکشورشان را خالی نکن»از ایشان خواست که 

زار تن بار دیگر به کردستان هبه همین منطقه حمیه کرد، صدها 93شهریور 

 ... تفاوتی بادر حیب، حمص، کوبانی و مردمعراق و ترکیه گریختند. رفتار 

گریختند. در  نفری از مرگ میهای چندصدهزار اشت. آنها در دستههم ند

د  ی ک و پ ک که پبینه مردم،  ندجنگید با داعش میکه  آن کسانی ،کوبانی

 «مردم»اکنون که  120مردم به صفوفشان.م با پیوستن برخی از یگیر ،بودند

                                                           

 .1392مرداد  28، ایسنا ،«ای سوریه: کشورتان را خالی نکنیدپیام بارزانی به کرده. »119

ای بود که در هر حال  خود جنگ نیرویی قبییه خودی به د با داعش ی نفس جنگ پ. 120

ها به این  کشتار ایزدیان سنجار پیشگیری کرد. دخیل بستن بعدیِ چپ از کشتاری مشابه

و  ،د در سنگر امپریالیسم ی پ شان به سوسیالیسم ناتویی، قرار گرفتنات، توهمزمبار

سازیِ اعراب ساکن منطقه بود که معنایی دیگر به این نبرد بخشید.  هراکشتار و آو

 ۀهایش در هیچ کجا به انداز گریو ویران ها فروشی کشتارهای داعش در سایر نقاط، برده

 که های سکوالر معترض بودند ای قرار نگرفت. و تازه چپ پوشش رسانه تحتکوبانی 

هژیر برای نمونه: )« کند بینید؟ امپریالیسم این ابتکار سوسیالیستی را بایکوت می می»

های مفصل  حتی گزارش(. 5ــ2، صص 3، ش نفالخ، «های کوبانی تن»پالسچی، 

نتوانست شهوت چپ به دیده شدن را ارضا  «انقالب روژاوا»ها تحت عنوان  رسانه کالن

گریالهای کوبانی « سوسیالیستی»نیز ابتکار   مد پاییزه کند. البته امپریالیسم حتی در نمایش

 کرد. را تبییغ می
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بود که پاسخ دهد. و پاسخ اینان جهانی ۀ نوبت جامعکردند،  مقاومت می

 های ائتالف بود. جنگنده

را از  مریکااجهانی و در صدر آن ۀ اوا چیزی جز حمایت جامعروژ

را  اش نظم سیاسیدولتی که  شبه ،خواست دولتِ کردی نمی این شبه

دموکراسی ۀ اوا برای ورود به حجیروژنامید.  ک میخودمختاری دموکراتی

و این تمنا را به زبان آنارشیسم بوکچینی بیان  کرد میشماری  یی لحظهمریکاا

 کرد. می

مریکا قدرت ا گوید: ای می د، در مصاحبه ی وی پاوجاالن، پدر معن
کردها همان ... استو نمایندۀ توسعه  کشور بسیار هدفمندبسیار بزرگ و 

خواهد: دموکراسی و  مریکا برای خودش میاخواهند که  ا میچیزی ر

، نیز پس از 121الهام احمد، از رؤسای شورای دموکراتیک سوریه .برابری

ایاالت متحده هم از لحاظ مادی و  گوید: می مریکاییامذاکره با نمایندگان 
روژاوا حمایت خواهد کرد... این برای ما  ۀاز سایر جهات از پروژهم 

دنبال  ما به»گوید:  ای می صالح مسیم نیز در مصاحبه .کننده بودگیر غافل

در که امیدواریم  مریکا هستیم واسیاسی و دیپیماتیک خود با  ۀرابط ۀتوسع

جهانی است که دموکراسی را  مریکا یک قدرت برترا... این راه موفق شویم

سراسر گسترش آن در ایجاد و کند و سعی در  اسر جهان تقویت میدر سر

باید  مریکاا»گوید:  می یدیگر ۀدر مصاحب لهام احمدا 122.«جهان دارد

... و سیاسی کشور تدوین شودۀ ثبات و تا زمانی که آیندۀ کنند عنوان تنظیم به

                                                           

 مراجعه شود. 1به پیوست . 121

های اوجاالن و الهام احمد و صالح مسیم در این پاراگراف را از مقالۀ  . صحبت122

 بهمن 2، نشر اینترنتی، «سرمایهـ  وا در نزاع کارآروژ»ایم: نازنین و یامین،  رو برگرفته روبه

 .12 و 10، 3صص ، 1396
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آفرینی خود ادامه  تا زمان ایجاد یک نظام دموکراتیک در سوریه به نقش

وش به اسیحه بر د رژوایی، که درک مبتذلش از انقالبچپ بو 123.«دهد

شد، باید هم از  ایی خالصه میمریکاگرفتن زنان و تمنای دموکراسی 

دروغین خیر و شر از این به ۀ دوگان کرد. مریکا دفاع میااوای هوادار روژ

کرد و حتی پیوند نامیمون چپ بورژوایی را با  خوبی کار می بعد به

 د!کر امپریالیسم توجیه می

به  مریکااه تجاوز اگر زمانی شهرهای بزرگ جهان در اعتراض ب

 سکوالر در پیوند با همه  چپ اکنونشد،  ویتنام، عراق و افغانستان ناآرام می

سقوط ۀ کوبانیِ در آستان ،. به این ترتیبگرفت های ناتو را می راغ جنگندهس

های ائتالف نجات داد. اگر این  افکن که بمببید،  ی گریالهای پ فقط را نه

و  مریکااک، وزارت دفاع  ک ریالهای پفهمید، گ را چپ بورژوایی نمی

ایاالت متحده مکمل  خییی زود 124فهمیدند. خوبی می اردوغان به

توانستند  یعنی نیروهایی که بالقوه می ،اسالمی را یافتۀ جبه ی«روها میانه»

 را بر مریکااهای کارگزار امپریالیسم  دولت و شبه نندخاورمیانه را چندپاره ک

                                                           

یک مقام کرد سوریه خواهان تداوم نقش آمریکا در تعیین آینده سیاسی سوریه . »123

 .1396 مرداد 4، ایسنا ،«شد

ترین  مریکا، گستردهاحمالت ائتالف در کوبانی در اواخر مهر، به گواه وزارت دفاع . 124

های هوایی  ا با کمکعمییات ائتالف از زمان تشکیل آن بود. ائتالف حتی گریالها ر

گذار بسیار اثر [حمالت هواییها ] بمباران»گوید:  میحمایت کرد. یکی از مقامات کوبانی 

نشینی  عقب») «است رفتهاری از مواضع خود عقب داعش از بسی ،آن ۀبود و در نتیج

مریکا اهمه برای  که چرا کوبانی این(. این93 مهر 16، ایسنا، «داعش از مواضعش در کوبانی

 مریکا واداشت.اپرسشی بود که اردوغان را بارها به اعتراض به  اهمیت داشت
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 اش های ایرانی و سوری ک و شاخه ک د مقامات پپا کنند. جالب آنکه خو

 125زنند. روزه با صدای بیند فریاد میم را هرهمین خواست امپریالیس

پیمانی استراتژیک  این حال همدید و با  ها را میاینۀ چپ بورژوایی هم

داد و  را به خرید سالح از این کشور تقییل می مریکاااوا با امپریالیسم روژ

همین نکته تا چه اندازه فهمید خود  د که نمیچنان کوردل بو آن

در تشخیص  ،بورژوایی  است. امپریالیسم، برخالف چپنم خصیت

های  دارد و آن را در هیچ کجای جهان با سالح ای ویژه سوسیالیسم استعداد

 آزارد. نمیپیمانی چون ترکیه را  کند و به خاطرش هم پیشرفته تجهیز نمی

شکند. ویتنام،  هم می آن را در بوی سوسیالیسمْ سم حتی با استشمامامپریالی

اوای چپِ ... مبین این مدعاست. اگر روژاراگوئه وکوبا، ونزوئال، شییی، نیک

بار  هزار مریکااسوزنی از سوسیالیسم در خود داشت،  بورژوایی حتی سر

اوا ی روژ«رفقا»ی یک قبضه سالح نیز به داد و حت با اسد دست دوستی می

 داد. نمی

 مریکاااوا فقط از ژوایی فراتر از این بود. روژکوردلی چپ بور اما

، در عمق همکاری مریکااگواه سخنان مقامات  بیکه به ،گرفت نمیسالح 

 نیروهای گوی پنتاگون پیشرفت لیسم قرار داشت. سخناستراتژیک با امپریا

مثال بارز ترکیب قدرت نیروی ویرانگر  94بیض در سال ا را در تل کرد

دانست. در همین زمان جاش ارنست،  و نیروی زمینی کارآمد می هوایی

آن است که ۀ دهند روی کردها نشانپیش»اعالم کرد:  ،گوی کاخ سفید سخن

                                                           

ستون اصیی اتحاد دموکراتیک  ،کوردها»ریوار آبدانان، بنگرید به:  ،برای نمونه. 125

؛ ریاست مشترک حزب حیات آزاد 1396آبان  22 ،تارنمای پژاک، «های خاورمیانه خیق

ردستان وگستر کنونی در جنوب ک بحران دامنرفت از  تنها راه برون» پژاک،-کوردستان

 .1396 دی 3 ،تارنمای پژاک ،«گذار به سیاست دموکراتیک است
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جان کربی،  «.حائز اهمیت است مریکااداشتن شریک توانا تا چه اندازه برای 

نیز در اظهارات  ،و اشتون کارتر، وزیر دفاع ،گوی وزارت امور خارجه سخن

و  ندنامید ترم و باارزش خود در منطقهکردها را شرکای محای  جداگانه

 مریکااکار به جایی رسید که  126اری خود را نثار آنان کردند.زگمراتب سپاس

حسکه گشود، نیروهای  دو فرودگاه هوایی در الرمیالنِ 94در سال 

ر د مریکااۀ گورک، نمایند گذاری کرد و برت مک دموکراتیک سوریه را پایه

ۀ نشاند طی سفری جنجالی به حسکه از این ارتش دست ،داعشائتالف ضد

 ،در خاورمیانه مریکاانیروهای  هامپریالیستی سان دید. جوزف ووتل، فرماند

وگو کرد. همچنین  نیز بارها به شمال سوریه سفر و با فرماندهان کُرد گفت

در شمال  کردنیروهای و  مریکااهماهنگی مخالفان، ۀ بنا به گزارش کمیت

فرماندهی عمییات رقه را  مریکاا .حیب اتاق عمییات مشترک تشکیل دادند

را برای تشکیل پییس امنیتی در  کردنیروهای  سیاعهده داشت و سازمان  بر

فرانسه و آلمان  ،در این خوان نعمت 127داد. آموزش می پس از داعشۀ رق

 انیپیم هایی که چپ سکوالریست هم نیز شریک بودند. حتی سالح

که تجهیزات بی ،نه تسییحات معمولی داد استراتژیک را بدان تقییل می

را  اری خودزگدهان کرد منطقه بارها مراتب سپاسفرمان .جنگی بودۀ پیشرفت

های  نفربرهای زرهی، موشک های متعددِ اعزام محمولهامریکا بابت از 

 10ریه شمال سودر  مریکااجا آوردند.  ای به حرارتی و تجهیزات ماهواره

 هزارانو  سرباز در منطقه پیاده کرد هزار 3، قریب به پایگاه نظامی گشود

                                                           

 .1394سوریه در تیر و اسفند  دربارۀ ایسنابنگرید به آرشیو . 126

 5، ایسنا ،«کند در رقه کمک می “نیروی امنیتی”ائتالف ضد داعش به تشکیل ». 127

 .1396فروردین 
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ماجرا آشکار است؛ حتی  128.ارسال کرد دکر نیروهای کامیون سالح برای

روابط »را رهینِ منّت  کرد نیروهای و موفقیت  صالح مسیم نیز پیروزی

یمانی پ ماین بود مقصود ما از ه 129دانست. می« د ی و پ مریکااخوب 

 اوا و امپریالیسم.سوسیالیسمِ ناتوییِ روژ

 

 صلح سراسری در کشمکش بیم و امید

حمیه ۀ تنها به بهان فرصتی بود تا نه مریکااداعش برای حمالت ائتالفِ ضد

بیکه به تخریب کالن  ،به داعش نیروهای ارتش سوریه را هدف قرار دهد

ع منابع مالی داعش، قطۀ های سوریه دست یازد. ائتالف، به بهان زیرساخت

های برق و  هزاران مرکز، پاالیشگاه، خط لوله و تأسیسات نفتی، نیروگاه

گونه که  همچنین همان 130کرد. رسانی را در سوریه بمباران می تأسیسات آب

ای بدل شد تا ایاالت متحده در مناطق تحت  تر ذکر شد، داعش به بهانه پیش

نیروهای  تحت عنوان یجدید به تأسیس ارتش مزدور اقدامد  ی کنترل پ

که ترکیبی بود از گریالهای کرد و  ،داف( کن دی )اسدموکراتیک سوریه 

                                                           

. 1396تیر  28 ،ایسنا ،«اش در سوریه را افزایش داده است های نظامی آمریکا پایگاه» .128

، ایسنا ،«ارسال تجهیزات نظامی جدید آمریکایی برای کردهای سوریه»همچنین بنگرید به: 

 .1396مرداد  18

 .1394شهریور  3 ،ایسنا ،«د از سوریه جدا شوندصالح مسیم: کردها قصد ندارن». 129

حمالت ائتالف مرکز نفتی هدف  175، بیش از 94بان در آ فقط ،برای نمونه. 130

برای قطع منابع مالی ”های نفتی سوریه  بمباران زیرساخت») قرار گرفتضدداعش 

نیروگاه برق در  2به  “ائتالف ضدداعش”های  جنگنده» ؛1394آبان  27 ،ایسنا، «“داعش

 (.1394مهر  19، ایسنا، «شرق حیب حمیه کردند
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در درعا و  مریکااالثوار و گروه مسیحی السریانی(.  عرب )جیش نظامیان شبه

مغاویر  را تحت عنوان نظامیان شبهدر جنوب نیز ارتشی از این  ءیداوِسُ

 سازمان داده بود. هالثور

زمان با تمرکز داعش  و هم 93در تمام پاییز و زمستان  ،یگرد در سوی

د، ارتش  ی ایت از پبر کوبانی و حمالت ائتالف در شمال شرق در حم

رفته بود.  گیری مناطق ازدست و حیب مشغول بازپس سوریه در حمص

به  در این زمان و الذقیه ی از تعقیب و گریزها در حمص، حماا سیسیه

بدل شده بود  ای گیوگاه حیاتی حیب به آن ین زمان،در احیب رسیده بود. 

 که تمرکز ارتش بر نبرد حیب چنان آن ،زد که سرنوشت کل جنگ را رقم می

ل ادلب با کنتر 131انجامید. 94الفتح در بهار  به سقوط ادلب به دست جیش

کامالً از دست رفت.  94ابوالظهور در شهریور  سقوط پایگاه هوایی مهم

نار جوالنِ هواپیماهای ائتالف در آسمان سوریه و نیز سقوط ادلب، در ک

در شمال سوریه، برای روسیه زنگ خطری بود که به  مریکااتازی  یکه

حمالت  در سوریه انجامید و این کشور روسیهنظامیِ مستقیم ۀ مداخی

 آغاز کرد. 94وایی خود را از مهر مستقیم ه

قد  حمایت تمام های دولت اسد در سوریه )جز مورد ادلب(، پیشرفت

در سوریه به تغییری در  مریکااایران و روسیه، و نیز ناتوانی و تزلزل 

رویکرد غرب در خصوص دولت اسد منجر شد و سرانجام برخی از 

                                                           

 و الشام الشام، فییقاحرارالشام، اجناد های پیمانی گروه با هم 93د الفتح در اسفن جیش. 131

کیه شکل گرفت. این جنداالقصی و با حمایت مالی و نظامی عربستان و تحت آموزش تر

داشت و در ادلب بازوی نظامی  یقدرتمند ب و ادلب حضوردر حی نیروی کارکشته

تداوم  95گرایان در حیب در آذر  پیمانی تا شکست اسالم عربستان و ترکیه بود. این هم

 یافت.
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کار حل بحران بخشی از راه منزلۀ ضور اسد را بههای غربی ح دولت

از ای  با مجموعه 94ییرات در تمام پاییز و زمستان این تغ 132پذیرفتند.

سابقه  جنگ بی تا آن زمان های دیپیماتیک همراه شد که در تاریخِ نشست

، روسیه، عربستان و مریکااۀ توان به اجالس چهارجانب می ،از جمیه ؛بود

ترین نشست جهانی  زرگکه ب ،ترکیه و نیز کنفرانس وین در آبان اشاره کرد

ران در آن بار ای ساله بود و برای اولین پنجدر خصوص سوریه طی بحران 

گروه  30حضور بیش از  حضور داشت. همچنین در ریاض، اجالسی با

وزیر فراری  سیفی برگزار شد و طی آن ریاض حجاب، نخست گرای اسالم

سوریه، در رأس هیئتی عالی برای مذاکره با دولت سوریه انتخاب شد و 

 سرانجام بخشی از معارضان خواهان مذاکره با دولت شدند.

انجام در نشست نیویورک در سر کات دیپیماتیکتحر ۀاین سیسی

ات میان رکشورای امنیت برای آغاز مذا 2254ۀ به صدور قطعنام آذرماه

بود. این قطعنامه عطفی در روند جنگ ۀ که نقط ،دولت و مخالفان منتهی شد

آغاز  94و در بهمن  3که تحت عنوان ژنو  بود ای طوالنی آغازگر مذاکرات

ادامه یافت. کییت این مذاکرات بر سر تشکیل دولت  95شد و تا تابستان 

توافق مهم  کمل مذاکراتْوحدت میی و تدوین قانون اساسی جدید بود. م

 6طی  های درگیر که مطابق آن تمام طرف ،و روسیه بود مریکاامونیخ میان 

 شدند. ها و مذاکره بر سر قانون اساسی جدید می ماه میزم به توقف درگیری

ۀ در حوم 94در سوریه بود که از اسفند  ای سراسری ماحصل آن صیح

شد.  و غرب استان حیب اجرا می مشق )جز داریا(، ادلب، درعا، حماد

                                                           

ل سیاست خارجی ئوآلمان، استرالیا، کانادا و نیز فدریکا موگرینی، مس ،از جمیه. 132

حل باشد.  صراحت عنوان کردند که اسد باید بخشی از راه به 94اروپا، در مهر اتحادیۀ 

 ذار باشد.تواند بخشی از فرایند گ بار پذیرفت که اسد می مریکا نیز برای اولینا
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حمص و استان ۀ ین شرق استان حیب، حوماالنصره و بنابر هداعش و جبه

 شدند. الزور مشمول این توافق نمیدیر

 ینخست تمرکز نیروها :وجود آورد صیح سراسری دو امکان به

 95شرق شهر حیب در بهار  ۀنش بر محالت تحت محاصراسوریه و متحد

 ؛ وکرد بس در دیگر نواحی کار را برای آنها ساده می ، که وضعیت آتشبود

و افزایش  مریکاا به دستدوم تقویت نیروهای کرد حاضر در شمال سوریه 

هر که طی دورانی طوالنی از م ،مریکاادر منطقه بود.  مریکااحضور نظامی 

د شده  ی با پ یاستراتژیک ۀوارد رابط مبارزه با داعشۀ به بهان 95تا بهار  93

از  ؛ن رابطه را بسط دادشده ایه از وضعیت دیپیماتیک ایجادبود، با استفاد

و تأسیسات  نددر کوبانی مستقر شد مریکااصد مستشار نظامی چند ،جمیه

م برقراری نظام فدرالی با اعال این امرفرودگاهی جدیدی در منطقه دایر شد. 

همراه شد. در طول بهار و تابستان  کردنیروهای در شمال سوریه از جانب 

گیری رقه را  ییات بازپسعم مریکااتحت حمایت  افْ دی اس، نیروهای 95

 ،مریکاا ،و شهر منبج را به کنترل خود درآوردند. از سوی دیگر ندآغاز کرد

هایی چون احرارالشام و  ضمن مخالفت اکید با گنجاندن نام گروه

حمایت مالی و نظامی خود بر های تروریستی،  االسالم در لیست گروه جیش

ترین  ترین و گسترده تنها به طوالنی . صیح سراسری نهافزودها  از این گروه

مذکور به مبنایی ۀ منجر شد، بیکه این صیح و قطعنام 1389سال بس از  آتش

 .بدل شدند بعدیبرای تمام مذاکرات 

تبعات دیگری نیز در پی داشت. ترکیه از یک سو  اجرای طرح صیح

در مرزهایش با سوریه مواجه بود  کرد نیروهای و پیشروی مریکاابا خیانت 

وقمع نیروهای تحت حمایتش در حیب، الباب و  و از سوی دیگر با قیع

 رسیده بود و این کشور به بازیگر کارد به استخوان ترکیهادلب. برای ۀ حوم
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را  مریکااخیانت  ای بیمارگونه به شکل ترکیهد. بدل شده بو ناپذیری بینی پیش

از  یمداوم در آن ترکیه به شکل حالت مضحکی که ،کرد در بوق و کرنا می

و کردها یکی را انتخاب کند. کودتای تیر  ترکیهخواست تا میان  می مریکاا

در پیش چشم  ترین شکل ممکن را به عریان مریکااانتخاب در ترکیه  95

از تغییر رفتار ترکیه و فاصیه گرفتن ترکیه گذاشت. این وضعیت منجر به 

سخن  مریکاانظر در دوستی با  وزیر ترکیه از تجدید شد. نخست مریکاا

را به غرق کردن خاورمیانه در حمام خون متهم  مریکااگفت، اردوغان 

دتا تقدیر کو در قبال سوریهاز مواضع  یآشکار در چرخش ترکیهساخت و 

 کرد.

در غرب فرات، ترکیه برای  به شهر جرابیس کردنیروهای با ورود 

عمییات  95در شهریور  یابی کردها نیز پیشگیری از قدرت حفظ موقعیت و

غربی رود فرات ۀ که در کران ،سپر فرات را به اجرا درآورد. این عمییات

های  کانتون ستنگیری از پیوپیش (1)کرد:  و هدف را برآورده مید ،اجرا شد

حفظ نفوذ ترکیه در سوریه از رهگذر  (2) و دیگرعفرین و جزیره به هم

آیندهای  حفظ قدرت نیروهای تحت حمایتش در منطقه. این مسئیه پی

در  در این زمان ،ناتوۀ یکی از اعضای برجست در مقام ،مهمی داشت. ترکیه

را در  مریکااری که ام ،گرفت قرار می مریکاادر برابر  شمال سوریه مستقیماً

ورود ترکیه به نبرد  ،داد. از سوی دیگر نظامی قرار میـ  سیاسی یبست بن

کرد. این مسئیه در  را ناگزیر به همکاری با روسیه می ترکیه سوریه

 داشت. یروسیه نقش مهمـ  ترکیهـ  یرانگیری ائتالف ا شکل

ی دوام آورد. ط 95یبهشت دردوران دیپیماسی و صیح سراسری تا ا

دل شده بود و محالت شرقی کانونی نبرد بۀ شهر حیب به نقط ،این مدت

خورد. هراسِ از  جایی بود که سرنوشت همگان در آن رقم می این شهر
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به تالش برای گسترش  95را در تابستان  مریکاا ت دادن این محالتدس

امری که به شکست انجامید و متعاقب آن  ،طرح صیح به حیب واداشت

یک  فقطو روسیه به باالترین حد رسید و در حیب  مریکاان ها میا تنش

 گزینه برای همگان باقی ماند: جنگیدن تا آخرین نفس.

 

 یک شهرۀ حلب، جنگ جهانی در گستر

سوریه و قطب ۀ ترین ناحی پررونق ها حیب تا پیش از آغاز درگیری استان

مراکز یکی از میییون جمعیت،  2با  ،اقتصادی این کشور بود. شهر حیب

 ۀرفت. این شهر همچنین در منطق خاورمیانه به شمار می فرهنگی

ها  قرار داشت و در گذشته نیز، همواره کانون درگیری قدرت یاستراتژیک

الجیشی  حیب به لحاظ جمعیتی، اقتصادی و سوق ،بوده است. به این ترتیب

. در جنگ داخیی سوریه، پس از سقوط حیب و داشتاهمیتی راهبردی 

نیز  یبیشتر ، این منطقه اهمیت91 تابستانتش در ار به دستآن ۀ محاصر

ائتالف  ،91 زمستانترین محل اجتماع معارضان بود و در  یافت. اینجا بزرگ

کرد. حیب همچنین محل  یت مینبرد عییه دمشق را از اینجا هدا میی سوریه

ای ه در محیهنیروهای کرد تمامی نیروهای درگیر در جنگ نیز بود:  تالقی

های متنوع جهادگرا در محالت شرقی و دولت سوریه در  شمالی شهر، گروه

های  غرب شهر موضع گرفته بودند. داعش نیز در شرق استان حیب و گروه

استان حیب  ،به عبارت دیگر ؛متنوع معارضان در غرب استان حضور داشتند

جا نبرد بود و پیروزی در آنۀ و در رأس آن شهر حیب خط مقدم چهار جبه

 کیید کنترل تمامی مناطق شمالی سوریه بود.
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در تیر  آغاز شده بود1391 سالای که از  انبهطوالنی و دوج ۀمحاصر

به دست  در شمال شهر و با تصرف کمربندی استراتژیک کاستییو 95

کامل شد. این محور  ،، که محور تدارکاتی جهادگرایان بودنیروهای دولتی

ت شرقی حیب به جهادگرایان حاضر در اتصال محالۀ درواز شیالجی سوق

کاستییو عمالً ۀ با تصرف جاد ،غرب استان و نیز ادلب بود. به این ترتیب

ارتباط جهادگرایان ادلب و غرب حیب با معارضان حاضر در شهر قطع 

ها برای عدم درگیری در حیب در شهریور  شد. با شکست آخرین تالش می

نشینی تمام نیروها از  یه بر سر عقبو روس مریکاا، که با توافقی میان 95

 را، بس همین جاده همراه بود، نبرد سنگین حیب از سر گرفته شد. این آتش

د و با مخالفت ایشان با کردنکه یک هفته دوام آورد، جهادگرایان نقض 

های  بس امکان تداوم نیافت. با از سرگرفتن درگیری خروج از شهر نیز، آتش

باال  ای سابقه بی و روسیه به شکل مریکااا میان ه سنگین در شرق حیب، تنش

معیق  95توافق همکاری با مسکو در سوریه را در مهرماه  مریکااگرفت. 

ایِ میان دو کشور را. کار به جایی رسید  توافق هسته ، روسیهکرد و در پاسخ

این وضعیت را از جنگ سرد نیز  ،آلمانۀ مایر، وزیر امور خارج که اشتاین

، فرانسه مریکاادانست. حیب از چنان اهمیتی برخوردار شد که  تر خطرناک

ها را برای صدور قطعنامه در شورای امنیت به کار  و بریتانیا بیشترین تالش

این شورا را در خصوص حیب ۀ بار قطعنام دو 95بستند و روسیه در پاییز 

ای برای  که روسیه خود پیگیر صدور قطعنامهجالب اینۀ وتو کرد. نکت

 ،النصره از حیب بود. با این همه هبس به شرط خروج جبه قراری آتشبر

پرواز ۀ ای برای برقراری منطق ضمن مخالفت با آن، قطعنامه ،و فرانسه مریکاا

معنای حمایت از  وضوح به امری که به ،ممنوع بر فراز حیب آماده کردند

 .شرایطی این قطعنامه را وتو کرد جهادگرایان بود. روسیه در چنین
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جنگیدند عبارت  میدانی، نیروهایی که در شرق حیب میۀ در عرص

الشام و حرکت  ، فییقاسالمی جبهۀالنصره،  هبودند از: احرارالشام، جبه

هزار نیرو در  که بر روی هم در شرق حیب قریب به ده ،نورالدین زنکی

صورت عینی تحت  النصره، به هجز جبه به ،اختیار داشتند. تمامی این نیروها

 چهارحدود طی  ، عربستان و ترکیهمریکاا 133قرار داشتند. مریکااحمایت 

سال نیروهای جهادی را در منطقه تقویت کرده بودند و اکنون که نفس این 

دست ممکن ۀ نیروها به شماره افتاده بود، برای حفظ آنان به هر وسیی

شد، روسیه آغاز  به دستشرق حیب   بمباران 95یازیدند. وقتی در تابستان 

نش به راه افتاد. سازمان اسیاسیِ عظیمی عییه سوریه و متحدـ  ای کمپین رسانه

 ن بدون مرز، شورای امنیت و تمامیپزشکا کاله سفیدها، میل،

و شرق  راندند ای بزرگ سخن صدا از فاجعه های غربی یک رسانه کالن

آوایی  حیب را کشتارگاه مردم نامیدند. چپ سکوالریست نیز در این هم

در  134ثیف با امپریالیسم همراه و گناهی نابخشودنی مرتکب شد.ک

                                                           

شد. یکی از فرماندهان  مریکا متنعم میاهای  النصره نیز در خفا از کمک هالبته جبه. 133

مریکا از ما ابیه » گوید: النصره در مصاحبه با یورگن تودنهوفر در این خصوص می هجبه

که های تاو از ابتدا نه برای ارتش آزاد  ... موشکصورت مستقیم کند اما نه به یت میحما

... زمانی که در محاصره بودیم عوامیی از ترکیه، قطر، شد اً برای ما ارسال میمستقیم

 ...دادند ت و دوربین به ما آموزش میه، راکرااستفاده از ماهو ۀمریکا در زمیناعربستان و 

 6 ،ایسنا ،«استالنصره: آمریکا طرف م فرمانده»بنگرید به: ) «ها طرف ما هستند مریکاییا

 ی که سیا در آن براینیز از عمییات ،مریکاا ۀکنگر ۀگابارد، نمایندتولسی  (.1395مهر 

النصره در سوریه ه آمریکا به جبه»بنگرید به: ) اشتپرده بردفرستاد  سالح میالنصره  هجبه

 (.1395آذر  27 ،ایسنا ،«دهد سالح می

ی د 25، نقد اقتصاد سیاسی، «روسیه و چپ»استفن شالوم، بنگرید به:  ،برای نمونه. 134

های غربی، حمالت شیمیایی به غرب حیب و  آوا با امپریالیست هم ،. این نویسنده1395

Line
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اینان خبری از جنایات جهادگرایان عییه مردم شرق و ۀ روزهای هر گزارش

میییون  1حالی بود که در غرب حیب قریب به  این در 135غرب حیب نبود.

 کردند. ای جهادگرایان زندگی می حمالت موشکی و خمپارهۀ نفر زیر سای

فشار این نهادها، روسیه و سوریه حمالت هوایی را به شرق در برابر 

جهادگرایان . ندجانبه به تعییق درآورد صورت یک حیب به مدت یک هفته به

بسی که  ، بیکه با سوءاستفاده از آتشگذاشتندپاسخ  بیرا  تنها این اقدام نه

ترین  برای کمک به مجروحان بود، کوشیدند تا طی یکی از بزرگ

ماه خط محاصره را در کاستییو بشکنند. با نقض  شان در آبانهای عمییات

بس جهادگرایان، روسیه حمالت خود را از سر گرفت و سرانجام در  آتش

 آذرماه ارتش سوریه محالت شرقی حیب را بازپس گرفت.

اگرچه غرب و چپ بورژوایی از جنایت روسیه در شرق حیب 

اکنان شرق حیب را به گروگان س گفتند، واقعیت این بود که جهادگرایانْ می

سازمان میل، ۀ ویژۀ میستورا، نمایند گرفته بودند. روسیه، سوریه و حتی دی

النصره از شرق حیب،  هبارها اعالم کردند که در صورت خروج فقط جبه

                                                                                                                      

جنایت روسیه در بمباران »گذارد و به  جنایات جهادگرایان در شرق حیب را وامی

 پردازد. می «ها بیمارستان

که خطای سهوی نامیده  ،از جمیه جنایات فجیعِ جهادگرایان عییه مردم شرق حیب. 135

به فیسطینیِ ساکن در اردوگاه حندرات در شرق حیب  ۀسال 12بریدن سر کودک  شد، می

رو آشکارا تحت حمایت  گروهی که تحت عنوان میانه ،گروه نورالدین زنکی بود دست

 دادند و خروج نمی ۀشرق حیب اجاز مریکا قرار داشت. جهادگرایان به غیرنظامیانانظامی 

ساختند. غرب حیب  قه را نیز با مانع مواجه میهای سازمان میل به منط حتی ورود کمک

 نیز در سکوت این مدافعان سکوالریسم بارها هدف حمالت شیمیایی قرار گرفت.

Line
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ره و دیگر النص هبه جبه مریکاا ،مقابل در 136حمالت متوقف خواهد شد.

ۀ شورای امنیت کوشید تا منطق سالح رساند، در جهادگرایان تحت محاصره

و  95پرواز ممنوع ایجاد کند )که روسیه آن را وتو کرد( و سرانجام در آذر 

الفتح خواست تا به  جیشاز  فتح حیب، به همراه عربستان و قطرۀ در آستان

حتی به قیمت جانشان شرق حیب را ترک نکنند. کار به جایی  هیچ عنوان

ۀ کرد که تا زمانی که نیروهای دولتی در جاد النصره اعالم می هرسید که جبه

های سازمان میل را به شرق حیب  ورود کمکۀ اجاز ،کاستییو باشند

 دهند. نمی

قد در کنار این  ها و نهادهای غربی تمام حالی بود که رسانه این در

ها و مدارس و  بیمارستانۀ جهادگرایان ایستادند و در حالی از تخریب روزان

د که منبع دنکر سرایی می مرثیه« ای های بشکه بمب» باردم مۀ کشتار روزان

کاله »موثق این اخبار نیروهایی چون سازمان دفاع مدنی سوریه یا همان 

بود. طبق روال معمول حوادث در سوریه، بعدها مشخص شد که  «سفیدها

ها در سوریه،  کارترین گروه این سازمان از اعضای جهادگرا و سیفیِ جنایت

 137تشکیل شده است. ،النصره هبهج داعش و

                                                           

مهر  15، ایسنا ،«نشینی کند النصره خواست از حیب عقبه میستورا از جبه دی». 136

1395. 

با  2013النصره بودند که در سال  هتبییغی جبه ۀحقیقت رستکاله سفیدها در. 137

های عضو این گروه با  پا گرفت. تروریست ،جیمز میجرر ،همکاری افسر اطالعاتی بریتانیا

به منبع موثق  یهوهای ساختگی از نجات مجروحان حمالت هوایی روسئتولید وید

 سفیدها در حیب زیر سایه ه طرفی کال بی»بنگرید به: ) بدل شدند« کشتارگاه شرق حیب»

، «سفیدها کاله هکاری وقیحانفریب»؛ فییپ ژیرالدی، 1395هشت اردیب 15، مشرق، «النصره

کودکی که  ،ماجرای عمران (.1396 تیر 19، مجیه هفتهترجمه و تیخیص سیما صابر، 

 ،بهترین مثال است بارهبدل شد، در این « حیب ۀخورد زخم ۀچهر»تصویرش به نماد 

Line
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 بس در غرب : ماراتن در شرق، آتش2017ۀ سوری

جهادگرای مسیح به  هزار 5، بیش از 95گیری شرق حیب در آذر  با بازپس

هایشان، طی توافقی میان دولت و شورشیان، به ادلب منتقل  همراه خانواده

ش سوریه نوینی در جنگ سوریه گشوده شد. ارتۀ شدند. با فتح حیب، دور

 ،دیگر های دیرالزور و رقه قرار گرفت. از سوی در برابر دروازه در این زمان

در  ردکُنظامیان  شبهبر استفاده از  مریکاابا از دست رفتن افق حفظ حیب، 

برای فتح اف  دی اسنیروهای  راشمال تمرکز کرد و عمییات خشم فرات 

ا برای تصرف شهر تی رد. ترکیه نیز عمییاکردنآغاز  95رقه در آبان 

با شکست جهادگرایان در حیب  ،آغاز کرد. به این ترتیب لباباستراتژیک ا

 مانده در دست داعش آغاز شد. باقیهای  برای فتح سرزمین بعدیماراتن 

به تشکیل  95پیش از تشدید این ماراتن نظامی، تمام زمستان 

 ،حقیقتدرت صیح میان طرفین درگیر گذشت. بس و مذاکرا ها، آتش ائتالف

بر  مریکااتمرکز  ،سو آن ماراتن نظامی بود. از یکۀ مقدم 95زمستان 

 ،تا آنجا که ترکیه ،را بیشتر کرد مریکااها میان ترکیه و  تنش ردکُنظامیان  شبه

گرا شد و ائتالف  جانبه، با ایران و روسیه هم با ورود به مذاکرات سه

تا به امروز به  ی اغماضبا کم که ،ایجاد شد 95ترکیه از دی ـ  روسیهـ  ایران

همچون  ،باید در نظر داشت که این ائتالف نیز حیات خود ادامه داده است.

ثبات و شکننده  که بی است ای تاکتیکی های معاصر، ائتالف گر ائتالفدی

                                                                                                                      

رغم  ران و عییی به عمرسان جای کمک های کاله سفید به ماجرایی که در آن تروریست

عمران، کودک »بنگرید به: )خبری خود بدل کردند  ۀوی را به سوژ اش مخالفت خانواده

 ،«گوید آورید؟ پدرش از سوء استفاده مخالفان از تصویر این کودک می سوری را به یاد می

 (.1396خرداد  16، ایسنا

Line
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د. آنچه در حال حاضر دارنعرصۀ روابط سیاسی جامعیت و در  است

جانبۀ  حکم و همهنه پیوندهای مست شود خوانده می «ائتالف»

ای از روابط  که شکل تازهبیاقتصادی مرسوم در جهان سیاست، ـ  سیاسی

روابط استراتژیکِ  ،عصراین در  .استمریکاسیاسی در عصر افول هژمونی 

در جهان امروز ما در حال فروپاشی و از  پیشین المییی دیرپا و نهادهای بین

سازمان میل و  ،هاز آن جمی ــند دست دادن کارکرد و اعتبار خود

و  ــاش، ناتو، اتحادیۀ اروپا و...  های حقوقی و اجتماعی زیرمجموعه

ها  اتحادها و ائتالف به شکل غالبِدارند  پذیر انعطاف پیوندها و نهادهای

 ای از آزادی عمل بیشتر با درجهپیوندها و نهادهای نوین  .دنشو بدل می

توان سراغی از آن  ادیۀ اروپا نمیکه در نهادهایی چون ناتو یا اتح اند، همراه

 ی در کناریها دهند تا در عین اختالف نظر ها امکان می به دولت نیز و ،گرفت

. ترکیه در عین حضور در چنین ائتالفی هم و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند

 ،تر نیز گفتیم گونه که پیش تقابل با ایران و روسیه درآمد. همان بارها از درِ

ه است. بر به سر آمدتا اطالع ثانوی ی طوالنی و استراتژیک ها عصر ائتالف

توان  استه از وضعیت افول هژمونی است، میای، که برخ چنین زمینه

ترکیه را در عین اختالفات جدی و بعضاً ـ  ایرانـ  اقدامات مشترک روسیه

هایی  توان ائتالف د. بر همین متن است که میکرهایشان تبیین  رجزخوانی

وجود نهادی به نام ناتو فهم ف جهانی عییه داعش را در عین چون ائتال

 کرد.

مناسبات جدیدی شکل گرفت. از این  گیری این ائتالف با شکل ،باری

در مذاکرات میان مخالفان و دولت ابتکار عمل را از دست  مریکاا ،به بعد

 اخیر روسیه، ایران و ترکیه هستند که در دو سالتا آنجا که در  ،داده بود

 گیرند. حاضر در مذاکرات تصمیم میهای  خصوص ترکیب نیروها و دولت
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های معارض  با گروهروسیه طی نشستی  95 ماه در دی ،از سوی دیگر

الشام، ارتش آزاد در  الشامیه، فییق االسالم، جبهه الشام، جیشاز جمیه احرار

 المجاهدین(، اجنادالشام، اتاق عمییات حیب و گردان سیطان ادلب )جیش

توانست به توافق صیحی با  وابسته به ترکیه و فعال در ادلب(مراد )

 النصره را در بر هکه داعش و جبه را، معارضان دست یابد. این صیح

ای  د. تداوم دوهفتهکردن گرفت، ترکیه، ایران و روسیه تضمین می نمی

آستانه در شهر بس به مبنایی برای مذاکرات میان دولت و معارضان در  آتش

ماه بدل شد. این مذاکرات با نظارت ایران، روسیه، ترکیه و سازمان میل  دی

با ایمن شدن غرب سوریه از گزند جهادگرایان،  ،انجام شد. به این ترتیب

توانست بر جنگ با داعش در شرق حیب، رقه و دیرالزور  ارتش سوریه می

النصره در ادلب متمرکز شود. حضور احرارالشام و  هو نیز جبه

رگیری در میان المجاهدین در این مذاکرات به ایجاد دودستگی و د جیش

ویژه در ادلب. ائتالف جدید هیئت  ، بهانجامید نوین معارضان و سنتزهای

ۀ الحق و جبه النصره، گروه نورالدین زنکی، لواء هتحریرالشام )متشکل از جبه

 95همن که با طرح صیح مخالف بودند( در ادلب در ب ،المجاهدینانصار

 محصول همین وضعیت بود.

حمالت ارتش سوریه به مواضع هیئت تحریرالشام در ادلب از اسفند 

تحت کنترل تحریرالشام که  ،شیخون ، در خان96آغاز شد. در فروردین  95

تر سازمان منع استفاده از  حالی که پیش رخ داد. در ای شیمیایی بود، حمالت

یمیایی سوریه خبر داده تسییحات شیمیایی از خروج کامل تسییحات ش

یابی به تسییحات شیمیایی اذعان کرده و مخالفان بارها به دست 138بود

                                                           

 .1393تیر  2، سناای، «های شیمیایی از سوریه خارج شد آخرین بخش از سالح». 138
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کوشید تا از  مریکااجهانی بدل شد و  یکل ماجرا بار دیگر به تنش 139بودند،

 کند،سوریه را بازرسی  های نظامی شورای امنیت، سایتۀ طریق قطعنام

 د.کرو وت آن را ای که روسیه قطعنامه

شیخون، دولت ترامپ  شیمیایی در خانۀ روز پس از حمیسه  فقط

و طی  آوردارتش سوریه هجوم مستقیمی به  سرانجام برای نخستین بار

همین  فقط. هدف قرار دادای موشکی پایگاه هوایی الشعیرات را  حمیه

مجدداً باال بگیرد. و روسیه  مریکااها میان  موشکی کافی بود تا تنشۀ حمی

جنگی خود را در مدیترانه مستقر ساخت و مدودف نیز ها ناو  روسیه ده

یک قدم با درگیری نظامی با روسیه فاصیه دارد. به این  مریکاااعالم کرد که 

بار بود که  شرقی، این دومینۀ پس از بحران شیمیایی در غوط ،ترتیب

 شد. احتمال درگیری مستقیم مطرح می

کردی در خصوص اگرچه در نوع خود حاکی از تغییر روی حمیه این

بود تا اقدام  پیامی مشخص نمایشی و حاوی یسوریه بود، بیشتر حرکت

نیز ذکر شد، دولت  تر پیشگونه که در  نظامی عییه سوریه. همان جدی

ترامپ بیشتر بروز نوعی از جنون و سردرگمی سیاسی در بورژوازیِ 

پ ابرقدرتی است که شاهد از کف دادن امکانات پیشینش است. دولت ترام

که برکناری اسد دیگر موشکی، با اعالم اینۀ یک هفته پیش از این حمی فقط

 ،زده کرده بود. با این همه برایش اولویت ندارد، جهان سیاست را شگفت

در سازمان میل، برکناری  مریکاا وقتۀ نمایند ،هییی پس از حمالت، نیکی

متحده پیش از ، ایاالت برشمرد. به هر روی مریکااعنوان اولویت  اسد را به

د و  ی پ نیروهایراه خود را در سوریه یافته بود: در شمال  این حمالت

                                                           

دی  14، ایسنا، «مخالفان مسیح سوریه: توانایی تولید سالح شیمیایی را داریم». 139

1391. 
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ویر الثوره، گردان احمد العبدو و در جنوب مزدوران مغااف  دی اسمزدوران 

 مریکااجنوبی تحت حمایت ۀ نیرو در قالب جبه هزار 25... که با بیش از و

اندک نقش  و اندک ندنطقه بوددر م مریکااها بازوی نظامی این 140قرار داشتند.

 گرفتند. عهده می النصره را بر هشده، داعش و جبه ارتش آزاد متفرق

و اعالم حضور در  بیشتر نوعی اقدام بازدارنده مریکااموشکی ۀ حمی

سوریه، پهباد ایران و ۀ اقدامی از جنس ساقط کردن جنگند ،سوریه بود

 مریکااجایی که  ،فنْالتَ ۀدر حوم 96حمیه به ستون ارتش سوریه در خرداد 

و ارتش سوریه در حین پیشروی   کرد. جنگنده عمییات جنوب را رهبری می

مستقیم قرار گرفتند. ایاالت متحده چندان ۀ به سمت این پایگاه مورد حمی

عیار در سوریه نبود و حتی به ایجاد مناطق امن از  خواهان درگیری تمام

های پس از حمالت  در اوج تنشجا که تا آن ،داد ان میخود تمایل نش

 ا با ایجاد مناطق امن اعالم کرد.موشکی، ترامپ موافقت خود ر

به ایجاد مناطق  امکان شرکت در مذاکرات مربوط مریکاا ،با این همه

ه و روسیه در دومین ، ایران، ترکی96را نیافت. در اواسط اردیبهشت  امن

امضا کردند. مطابق را  تنش موافقت ایجاد مناطق کاهش آستانه نشستِ

و  کردند میمخالفان و دولت تسییحات سنگین را از منطقه خارج  ،نامه توافق

شد.  د. حمالت هوایی نیز در این مناطق قطع میش امدادرسانی داده میۀ اجاز

                                                           

اف تفاوت قائل  دی د و مزدوران اس ی شایان ذکر است که باید میان نیروهای پ. 140

رغم مواضع و سیاست شدیداً ارتجاعی و مناسبات  د حزبی است که عیی ی شد. پ

با امریکا در هر صورت تاریخی دارد، حال آنکه نیروهایی چون  اش مالیـ  سیاسی

دهی و تأسیس کرده است و بودجه و  اف و مغاویر الثوره را مستقیماً امریکا سازمان دی اس

کند. اگرچه تمامی این نیروها کارگزار  حقوق ماهیانۀ اعضای آنها را پنتاگون تأمین می

 است.اند، این تمایزگذاری ضروری  امپریالیسم
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پرواز ۀ محدود ی نخستین بار در مناطقی از سوریهبرا ،به این ترتیب

یران و ترکیه بودند. ائتالف روسیه، ا شد که مجری آن ممنوعی ایجاد می

 پرواز نداشت.ۀ داعش نیز در این مناطق اجازیی ضدمریکاا

مناطق کاهش تنش شامل چهار ناحیه در نوار غربی سوریه به شرح 

جنوبیِ ادلب، ۀ حوم که از شمال محدود به ،یک ۀشمارۀ ناحی (1)زیر بود: 

به  محدود از شرق محدود به حیب، از غرب محدود به الذقیه و از جنوب

نیروی معارض حضور  هزار 15بود. در این ناحیه قریب به  شمالِ حما

 (2) ؛کردند که در توافق ایجاد مناطق کاهش تنش مشارکت می ،داشتند

ظامی را در خود جای ن هزار 3شمالی حمص )الرستن و تیبیسه( که ۀ حوم

 ؛ وبودندنیرو در آن ساکن  هزار 20که قریب به  ،شرقیۀ غوط (3) ؛داده بود

معارض مسیح. ایجاد این مناطق  هزار 15درعا و قنیطره در جنوب با  (4)

 طول کشید. 96تا شهریور  میدانیۀ در عرص

ماه عمییات خود را عییه با این مقدمات بود که ارتش سوریه در خرداد

ه به های وسیع شرقی سوریه آغاز کرد. همچنین ارتش سوری بیابان در داعش

مون یَعمییاتی را در مرز لبنان برای بیرون راندن داعش از قَ اهلل همراه حزب

 ،های تیر و مرداد در تمام ماه ،رسال آغاز کردند. به این ترتیبغربی و عَ

پادگان ۀ سال سهۀ ارتش سوریه سرگرم پیشروی در شرق سوریه بود. محاصر

 سرانجام در مردادماه شکسته شد، در مهرماه در شهر دیرالزور ارتش سوریه

و گذرگاه پراهمیت البوکمال در مرز با عراق نیز در  شدالمیادین ارتش وارد 

در جنوب غربی سوریه، دولت  ،ماه بازپس گرفته شد. در همین زمان آبان

یداء دست وِبسی در درعا، استان قنیطره و السُ نش به توافق آتشااسد و متحد

زار شد، خواهان که در تیرماه برگ، 7نو یافتند و معارضان در مذاکرات ژ

 بس شدند. گسترش آتش
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با دو هدف انجام  عمییات ارتش سوریه و روسیه در شرق سوریه

کرد به ساحل غربی رود فرات و  نظامیان شبهگیری از ورود یکی پیش :شد می

آن که  ،دیگری تسخیر شهر استراتژیک دیرالزور در جنوب شرقی سوریه

در صورت پیروزی در رقه اف  دی اسنیروهای  در اختیار داعش بود. زمان

آوردند.  دست می امکان پیشروی سریع در نواحی غربی رود فرات را به

دستانۀ این نواحی چنین امکانی را از این  گیری پیش دولت سوریه با بازپس

پس از رقه، دیرالزور مقصد بعدی  ،گرفت. از سوی دیگر نیروها می

 به دستر دیرالزور مریکا بود. تسخیاکرد تحت حمایت  نظامیان شبه

مریکا اسوریه را عمالً به کنترل ـ  مسیر ارتباط زمینی ایران اف دی اس

 ردکُنظامیان  شبهو همچنین میادین عظیم نفتی منطقه را در اختیار  آورد میدر

گونه مذاکره بر سر آیندۀ سوریه که خود اهرم فشاری در هر ،داد می قرار

گیری دیرالزور چنین اهدافی را  زپسبا به منظوره یربود. عمییات ارتش سو

و با ورود ارتش سوریه به  96کرد. حصر دیرالزور در شهریور  تأمین می

 شهر شکسته شد.

دهنده بود که نیروهای هشدار مریکاااین تحوالت چنان برای 

را به سمت سواحل شرقی فرات در دیرالزور به حرکت درآورد  اف دی اس

 مغاویر الثوره به شمال سوریه های گردان ی ازو این نیروها را با انتقال بخش

یک هفته پس از شکسته شدن حصر دیرالزور  فقطتقویت کرد. این نیروها 

کییومتری  پانزدهۀ و در فاصی ندی فرات را در دیرالزور اشغال کردشرقۀ کران

کجا که الزم  ایاالت متحده در هر ،ارتش سوریه قرار گرفتند. از سوی دیگر

از آن  ؛ی داعش برای درگیری با ارتش سوریه حمایت کردشد از نیروها

ها برای گذر از  تن از تروریست 600توان به مجوز دادن به عبور  جمیه می
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برای  141بُرد بالعمییات  ، وکاهش تنشۀ التنف و ورودشان به منطقۀ منطق

 نظامیان شبهو  مریکااخارج ساختن رهبران داعش از دیرالزور اشاره کرد. 

تروریست  هزار 4پس از بیرون راندن داعش از رقه، به  ،امرش کرد تحت

ات سنگین خود را از رقه خارج اجازه دادند تا در سکوت خبری تسییح

 142و به مناطق جنوب شرقی سوریه بگریزند. نندک

تا آنجا که یکی از مقامات  ،نظامی شبیه بود این وضعیت به ماراتن

یط شبیه جنگ برلین است که شرا»نظامی روسیه در وصف آن چنین گفت: 

سو و متفقین از سوی دیگر پیش   در آن نظامیان شوروی از یک

، در 96تر و در بهار  باید در نظر داشت که پیش ،اگرچه 143«رفتند. می

 خط مرزیْ منزلۀ مریکا، بر سر تعیین رود فرات بهامذاکرات میان روسیه و 

 144ضمنی حاصل شده بود. توافق

ه بر کرانۀ غربی رود فرات تا تصرف البوکمال تسیط کامل ارتش سوری

رقه نیز  ،به طول انجامید. طی این مدت 96در مرز عراق و سوریه در آبان 

بر نواحی شرقی رود  اف دی اسدرآمد. تسیط  اف دی اسبه تصرف کامل 

در استان رقه و دیرالزور « شوراهای مدنی»فرات با تشکیل نهادی به نام 

که این شوراها، با ترکیبی از سران عشایر منطقه  بودین همراه بود. قرار بر ا

و در راستای احقاق سیاست خودمدیریتی دموکراتیک اوجاالن، مدیریت این 

و دموکراسی خیقی را برقرار سازند.  گیرندتحویل  اف دی اسدو استان را از 

تر نیز ذکر شد، سیاست کنفدرالیسم  گونه که پیش همان ،با این همه

                                                           
141. heliborne 

 .تاریخ[ ، ]بیسی فارسی بی بی، «داعش در رقه؛ جزئیات یک توافق محرمانه». 142

 .1396شهریور  25، فارس ،«نقطه ثقل رقابتی پیچیده در سوریه ؛“دیرالزور. »”143

تیر  17، خبرگزاری آنا، «اسد در قدرتبشار توافق آمریکا و روسیه بر سر ابقای . »144

1396. 
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سیاستی که  ،بیان خیقی و آپوئیستی تجزیۀ خاورمیانه است یکْدموکرات

ب آنکه سازی یافت. نکتۀ جال خوبی در شرق فرات امکان پیاده به

سیاست کنفدرالیستی خود را، چه در رقه و  های خیقی آپوئیستْ دموکرات

شان پی  مریکاییابه شیوۀ حامیان  ،دیرالزور هایی از استان بخش چه در

وها پس از ورود به هر منطقه با گزینش سران و رهبران گرفتند. این نیر

« شورای مدنی»عشایر، تحت نظارت خود، رأساً اقدام به انتصاب اعضای 

 عنوان)!( را تحت  ای نظیر توده ورد بیاو سپس این دست کردند می

دموکراسی »کردند. مدعیان  در بوق و کرنا می خودمدیریتی دموکراتیک

بدل شده بودند! « دموکراسی دستوری»ک خود به منادی این« ای از پایین توده

گورک و ثامر السهبان، وزیر مشاور عربستان در امور  سفر برت مک

سوسیالیسمِ مستقر در این خاورمیانه، به شهر رقه و دیدار با نظامیان بانی 

گذارد.  خود به قدر کفایت محتوای سوسیالیسم ناتویی را به نمایش می شهرْ

مقامات دولتی چون دولت عربستان  فقطرا « اواانقالب روژ»وردهای ادست

 باید به تماشا بنشینند!

بر  اف دی استسیط ارتش سوریه بر دیرالزور و البوکمال و نیز تسیط 

در شرق سوریه انجامید. این ثبات نسبی به  ای نسبی منطقۀ جزیره به ثبات

، غوطۀ شرقی و گیری استان ادلب داد تا بر بازپس ارتش سوریه اجازه می

ن، ترکیه و اهای ایر دولت 96مناطق جنوبی سوریه تمرکز کند. در شهریور 

 ندمنطقۀ امن در ادلب به توافق رسیدبر سر ایجاد چهارمین  روسیه در آستانه

و به  ندترکیه وارد استان ادلب سوریه شد و متعاقب آن، نیروهای نظامی

ای  ماهه شش سرآغاز دورۀهای نظارتی مبادرت ورزیدند. این  تشکیل پست

 های نوین نبرد در سوریه بود. از گشایش جبهه
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 عفرین، غوطۀ شرقی و ساز ناکوک ترکیه

ای از تحوالت بود که سرانجام به نبرد  ، سوریه شاهد مجموعه96طی پاییز 

ترکیه در عفرین و حمیۀ ارتش سوریه به غوطۀ شرقی انجامید. طی همین 

، مذاکرات آستانه 8های ژنو  زاری کنفرانسبرگ ،بازه و در عرصۀ سیاسی

و نیز کنفرانس سوچی در دستور قرار داشت. در این  ،میان دولت و مخالفان

های مختیف  کوشید تا با دعوت از جریان روسیه می ،سو از یک ،میان

ابتکار عمل را از  ی حاضر در سوریه به کنفرانس سوچیسیاسی و نظام

کنندۀ  هیئت عالی مذاکره ،رد. از سوی دیگرهای برگزارکنندۀ ژنو بگی دولت

 ی، ضمن انتخاب جمع2 مستقر در عربستان نیز با برگزاری کنفرانس ریاض

ای  ، با صدور بیانیه8 در کنفرانس ژنو« نمایندۀ میت سوریه» در مقامنفره  50

گیری اسد از قدرت منوط  هرگونه توافق سیاسی با دولت سوریه را به کناره

 .انجامید 96در آذرماه  8 به شکست مذاکرات ژنو کرد. این موضع

در میدان نبرد سوریه نیز تحوالت نوینی به وقوع پیوست. با 

گیری دیرالزور، ارتش سوریه بر حمیه به ادلب تمرکز یافت. مسئیه   بازپس

های ضامن قرارداد مناطق امن بود.  اینجا بود که ادلب نقطۀ افتراق دولت

های ارتش آزاد را تحت حمایت داشت، با  گردانترکیه در ادلب بخشی از 

االسالم نیز وارد  احرارالشام در همکاری نزدیکی قرار گرفته و با جیش

گیری ادلب  صدد بازپس در ایرانو  روسیهحال آنکه  ،ائتالف شده بود

 ترکیه با معضل دیگری نیز در شمال سوریه مواجه بود: ،بودند. در این میان

 .کرد نظامیان شبه

برای ترکیه آژیر قرمز بود. برای  بر منطقۀ جزیره کردنظامیان  شبهسیط ت

 همچوندولت ترکیه، که همواره با کردهای ساکن در شرق این کشور 
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 دولتِ کردی ای امنیتی برخورد کرده بود، اینک همسایه شدن با شبه مسئیه

بود.  وحشتمنزلۀ ناقوس  به کییومتریدر خط مرزی هزار  ک ک حامی پ

خود رأساً برای نجات خویش  ،دانست شده می که کار را تمام ،ت ترکیهدول

پیشکشی بود که « نابودی دولت کردی»دست به اقدام زد. اینک انگشتر 

ی بود عامیکشاند؛ و این  ترکیه را به حجیۀ هر دولت و ائتالف حامی آن می

 .برداری کرد خوبی از آن بهره به ،امریکا، در میان استیصال روسیهکه 

منظور مقابیه با پیوستن کانتون عفرین، واقع در شمال غربی  به ترکیه

عمییات دادن ناگزیر به انجام  د ی ، به دیگر مناطق تحت کنترل پسوریه

نظامی در خاک سوریه بود. و این جز با اجازۀ روسیه به ترکیه برای پرواز 

یت سو، بدون جیب رضا شد. از دیگر هوایی بر فراز سوریه ممکن نمی

جانبۀ  ترکیه را از ائتالف سه ارتش سوریه به ادلبْ ۀ، حمیترکیه

د در  ی کرد. همچنین مقابیه با قدرت گرفتن پ دور می ترکیهـ  روسیهـ  ایران

جز  مریکا در این منطقهاحضور نظامی مقابیه با شمال ترکیه و از رهگذر آن 

ر نظر گرفتن این ور نبود. دبه میانجی اقدام ترکیه، عضو برجستۀ ناتو، مقد

ای برای مسکو در برابر  ورود ترکیه را به خاک سوریه به برگ برنده مسائلْ

رو بود که ورود ارتش ترکیه به استان ادلب و  کرد. از همین مریکا بدل میا

با حمایت ضمنی  ای نظامی در مرزهای ادلب و عفرینه استقرار یگان

 .همراه شد روسیه

 96تا پایان آذر  طقۀ کاهش تنش در ادلبستای طرح منکه در را ،ترکیه

بیش از دوازده پست نگهبانی در این استان مستقر ساخته و حضور نظامی 

خود را در مرزهای عفرین کامل کرده بود، اینک آشکارا خود را مهیای 

های تسییحاتی  ساخت. در این میان، کمک دخالت نظامی در عفرین می

دچار کرده  یآمیز جنون ترکیه را به وضعیترد دولت کُنظامیان  شبهمریکا به ا
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دالری  میییونپانصدبود. اعالم طرح جدید پنتاگون مبنی بر تأمین بودجۀ 

 نفری در شمال سوریهزاره سید و تشکیل نیروی مرزی  ی برای نیروهای پ

که ترکیه با مدعای مبارزه  ساخت. در حالی میتر  مراتب سرگشته ترکیه را به

از همان  یمریکا تشکیل ارتشاشد،  وارد خاک سوریه می «تهدید امنیتی»با 

 96کرد. مضافاً اینکه دولت ترامپ در تمام پاییز  را اعالم می« تهدید امنیتی»

داد و حال  سوریه را به ترکیه می دکرنظامیان  شبهوعدۀ توقف حمایت از 

ساخت. واکنش ترکیه به  ها را عمیی نمی این وعده آنکه وزارت دفاع ترامپ

دانست؛  نپذیرفتنی. اردوغان تشکیل این ارتش را این مسئیه شدید بود

مریکا را با ترکیه ابرخورد  ،وزیر وقت ترکیه ، نخستیییدیریمعیی  بن

ن اگر واشنگت»اوغیو نیز اعالم کرد:  و چاووش 145؛دشمنانه توصیف کرد

 146«.شود مان بدتر میاشتباهاتش را جبران نکند روابط

را جبران کند. اینجا پای « اشتباهاتش»انست تو ایاالت متحده نمی

مریکا در منبج )واقع در غرب فرات( پایگاه امنافعی واقعی در میان بود. 

مریکا اد قرار داشت.  ی نظامی داشت و در عمق همکاری استراتژیک با پ

د پا را از حدود  ی بود و اینک که پ ردکُ نظامیان شبه ناگزیر به تسییح

ممانعت نهاد )حضور عینی در غرب فرات(، قادر به  ر میمریکا فراتامطیوب 

چه ترکیه در مقام عضو ناتو  ،تهاجم وحشیانۀ دولت ترکیه به عفرین نبود از

را تحمل کند.  ترکیهشد و ایاالت متحده ناگزیر بود عصیان  وارد سوریه می

و ترکیه ه ا شدت لحن بیشتری با ترکیه مواجهدر منبج بود که ب فقطمریکا ا

دولت  ،خصوص حمیه به منبج به اقدام متقابل تهدید کرد. درحقیقت ا درر

                                                           

 .1396 دی 26 ،ایسنا ،«کند : آمریکا با ترکیه مثل دشمن برخورد میریمیییید. »145

 ،«شود اوغیو: اگر آمریکا اشتباهاتش را جبران نکند روابطمان بدتر می چاووش». 146

 .1396 دی 20 ،دنیای اقتصاد
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تا آنجا که مجبور بود به منظور  ،قرار داشت ای بست پیچیده مریکا در بنا

را در  کردنظامیان  شبه ،سو ممانعت از وقوع درگیری با ترکیه، از یک

کیه مریکایی در جنگ با تراهای پیشرفتۀ  از سالحنکردن خصوص استفاده 

در منبج  نشدن درگیرترکیه را به  ،تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر

مریکا تبدیل شده بود. در اتر نیز به محل برخورد ترکیه و  وادارد. منبج پیش

بارها با نظامیان  در سوریه ترکیه، نیروهای تحت حمایت 96شهریور 

ضمن  ،ایتنهرگیر شده بودند. ایاالت متحده درمریکایی حاضر در منبج دا

رد درخواست ترکیه مبنی بر خروج از منبج، بر سر خارج ساختن نیروهای 

و به نظامیان ترکیه اجازۀ  دکرروز توافق  90ک از منبج ظرف  ک د و پ ی پ

 147.زنی در منبج داد گشت

د نیز  ی به تحوالتی در مواضع سیاسی پ نظامی ترکیه به عفرین تهاجم

مکاری با دولت اسد گونه ه ین قائل به هیچکه تا پیش از ا ،د ی انجامید. پ

و از حفظ تمامیت  ستی با دمشق درآمداز در دو یآشکار نبود، با چرخش

خصوص خودمختاری سخن به میان  ارضی سوریه و مذاکره با دولت در

 دولت سوریهگ، حتی در وصف تعهدات  پ ی هآورد. سیپان حمو، فرماند

اخیۀ ارتش سوریه در عفرین ی با مدما مخالفت»در قبال عفرین اعالم کرد: 

های کرد مناطق تحت کنترل خود را بخشی از خاک سوریه  ... گروهنداریم

ذکر  شایان 148«.... دمشق باید به تعهد خود در قبال عفرین عمل کندنددان می

اری است که اظهاراتی از این دست، که البته با مکمل مذاکره بر سر خودمخت

                                                           

 29، العالم ،«کنیم چاووش اوغیو: در منبج با آمریکا بر اساس نقشه راه حرکت می». 147

 .1397خرداد 

، «فرمانده کرد سوریه: مخالفتی با مداخیه ارتش سوریه برای دفاع از عفرین نداریم». 148

 .1396  بهمن 24، ایسنا
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گر شکافی است که وضعیت در نیروهای بیانبا دولت اسد همراه است، 

های ضعیفی به سمت  با خیق گرایش این شکافد ایجاد کرده است.  ی پ

 مریکا از تبیین سیاست واحد خارجی دراناتوانی  149دولت اسد همراه است.

به  نش بر سر چنین سیاستیاخصوص سوریه و منسجم ساختن متحد

ای که خارج از دایرۀ  آن نقطه د در ی شود. پ مواضعی از این دست منجر می

نوایی با دولت  گیرد ناگزیر به هم مریکا و در برابر ترکیه قرار میاحمایت 

 خصوص خاورمیانه گذاری کالن در مریکا از سیاستاشود. ناتوانی  اسد می

نیز واداشت تا از را گ  پ ی هبیکه فرماند ،بار نه ترکیه، اسرائیل و قطر این

منطقۀ ما و نظام سیاسی د سیاسی خود را نسبت به رویکر»بخواهد  امریکا

 150«.اوا[ مشخص کندجدید ]روژ

 دهندۀ بازی خاورمیانه، نمایش در زمین ،د ی نیروهایی چون پ

ای هستند که به منظور متحقق ساختن اهداف و منافع  طیبیِ ارتجاعی فرصت

توان و و با به خدمت گرفتن تمام توش 151محقر بورژوازی محیی

                                                           

اند سطحی از روابط  در سالیان اخیر کوشیده روسیهد و  ی ذکر است که پشایان . 149

ا مریکاد با  ی  مقایسه با روابط استراتژیک پ امری که البته قابل ،دیپیماتیک را حفظ کنند

تی واگذاری مناطقی به ارتش و ح سوریهگرایش به سمت همکاری با  ،نیست. با این همه

تواند در  گرایش ضعیف میاین امر نوینی بود که در جنگ عفرین پدیدار شد.  سوریه

تأثیر بگذارد و حتی  صل مناقشات در خصوص شرق فراتوف چگونگی حل ردآینده 

 .یم اولیۀ ترامپ برای خروج از سوریهاکنون و با تصم ویژه هم تقویت شود، به

ها به کردها  های مدافع خیق کرد به روسیه و اطمینان روس یگان هسفر فرماند». 150

 .1396دی  11، ایسنا ،«نظام فدرالی هدربار

گذاری، مالکیت  اوا، حق سرمایهروژ« سوسیالیستی»های  یری کانتونگ پس از شکل. 151

داران  همیت شناخته شد. همچنین برخی از سرمایرس ویژه مالکیت زمین به خصوصی و به

 ،از آن جمیه ؛ها وارد شدند باالی کانتون به جرگۀ مقامات رده داران کردِ سوریه و زمین

Line
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های  نهایت به کارگزار سیاستو فرودستان یک منطقه، در دیدگانستم

توان در دولت اقییم  شوند )چنین خصیتی را می امپریالیستی بدل می

تحت  های ترکیه و ارتش آزادِ وجه دیگر جنایت .کردستان نیز مشاهده کرد(

 ۀبا سوءاستفاد کهبود،  د ی پهای ارتجاعی  سیاست حمایتش در عفرین

کشیده را به  تاریخ ستمدیدگان کرد سوریه، این مردمان رنج از ای شرمانه بی

خانه سپرد و تازه از جنازۀ این اسب مرده نیز در تور تظاهرات  سالخ

های ترکیه در این  شک مراد ما تبرئۀ جنایت بهره نماند. بی اش بی اروپایی

قدر کفایت  بهبورژوایی  و از جمیه چپرا دیگران ماجرا نیست. این مسئیه 

است که برای  ای های سازمان نظامی سوی ناگفتۀ سیاست . مسئیهاند ویدهکا

تأمین منافع بورژوازی محیی، سیاست امپریالیستیِ خودمدیریتی دموکراتیک 

دیدگان شرق سوریه و از جمیه کردها را را در شرق سوریه پیاده کرد و ستم

اخت تا در آنجا مریکا و ترکیه در عفرین بدل سانظامِ خط مقدم نبرد  به پیاده

 .سالخی شوند

به جای افشاسازی این جنایت و خیانت  ،چپ بورژوایی ،در این میان

د و  ی گیری سازمانی چون پ و به جای درک مبانی طبقاتی و تاریخی شکل

ش در سنگر امپریالیسم ا آن، طبق معمول و بنا به ماهیتمرزبندی قاطع ب

به عفرین را تجاوز جهان سرمایه ای حمیۀ ترکیه  وقیحانه  خزید و با کوردلی

جای تحییل وضعیت  به الگوی مدیریت سوسیالیستی عنوان کرد و به

ن، ایران و روسیه مریکا، اروپا، عربستااسکوت  ای کودکانه جهانی، به شکل

سرمایه برای نابودی  و به نشانۀ همدلی و عزم جزم جهان را یکسان دانست

                                                                                                                      

داران بزرگ  که خود از زمین ،وزیر حزبی کانتون جزیره اشاره کرد توان به نخست می

 ـ وا در نزاع کارآروژ»ین، نازنین و یامداران سوری است. بنگرید به:  منطقه و کارخانه

 .1396بهمن  2، نشر اینترنتی، «سرمایه

Line
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اروپا سکوت نکرد و فرانسه  ،دانیم می که تأویل کرد. چنان« اواانقالب روژ»

این  152و آلمان عمییات نظامی ترکیه در سوریه را شدیداً محکوم کردند.

شد، بیکه  بشری آلمان و فرانسه ناشی نمی های حقوق تنش البته از نگرانی

مریکا نیز در برابر ابه اختالفات شدید ترکیه و اتحادیه مربوط بود. سکوت 

رکیه را مریکا و تاهای لفظی میان مقامات نظامی  ترکیه، اگر بتوان تنش

بستی بود که  نکه از سر استیصال و ببی ،دلیسکوت نامید، نه از سر هم

که سازد. طرفه آن مریکا حاکم میابر روابط ترکیه و  وضعیت افول هژمونی

مریکا را بیان کرده اترکیه بارها تماییش به حفظ شکل جدیدی از رابطه با 

این را  153ای نیست. دانست قادر به تأمین چنین رابطه بود که میمریکا ا ؛بود

 ،کرد. از سوی دیگر ش در سوریه و خاورمیانه به وی گوشزد میمنافع

 ترین اعضای ناتو وارد جدال ز مهمتوانست آشکارا با یکی ا مریکا نمیا

دیپیماتیک  مجبور به رعایت حدودامریکا چنین بستری  شود. بر یعیار تمام

که سکوت ایران و روسیه در برابر حال آن ،وت( در برابر ترکیه بودسک )و نه

های تندی نیز  عمییات ترکیه در عفرین، که البته بعضاً با عتاب و خطاب

توافق و این  .نشده بود همراه بود، آشکارا مبتنی بر توافق و تفاهمی اعالم

از  مبتنی بر مخرج مشترک منافع سه طرف و آکنده فقطتفاهم البته 

در عصر حاضر خصیصۀ چنین اشتراک  ، امری کهاعتمادی متقابل بود بی

                                                           

 1 ،فردا رادیو ،«آلمان عمییات نظامی ترکیه در شمال سوریه را محکوم کرد». 152

 .1397فروردین 

خواهان همکاری با  ،کنیم طور که با ایران و روسیه همکاری می اردوغان: همان. 153

اردوغان: آمریکا »)بنگرید به:  مریکاستان تمایل مشکل در میزا ، امانیز هستیممریکا ا

 (.1396دی  9، فارس، «دهد همچنان به تسییح کردها ادامه می
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های  تفسیرهای مبتنی بر فانتزیچپ بورژوایی با  154نظرهایی است.

ناتوانی خود در درک جهان معاصر را به رخ  فقطاز شرایط  اش گفتمانی

 کشد. می

ب زمان با تهاجم نظامی ترکیه به عفرین، ارتش سوریه در ادل باری، هم

گیری حیب  و غوطۀ شرقی به عمییات گستردۀ نظامی دست زد. از بازپس

ر ادلب شده د سو، سیاست دولت اسد تجمیع تمامی معارضان تسییم به این

رفته به مقصد و مأمنی برای معارضانِ سراسر  دستبود. با بدل شدن ادلبِ از

به تر  سادهدیگر توانست معارضان را در مناطق  کشور، دولت سوریه می

به افزایش درگیری  های متنوع در ادلب ین تجمیع گروهتسییم وادارد. همچن

امری که  ،کرد و تنش در میان نیروهای حاضر در ادلب کمک می

 منسجم اقدام برای پایگاهی بهآن  تبدیل ازو گیری ادلب را آسان  بازپس

زمان با ورود  هم ،بر چنین بستری .کرد می ممانعت دمشق عییه معارضان

نش عمییات سنگین نظامی را ارکیه به شمال سوریه، ارتش سوریه و متحدت

ده در جنوب شرقی روی گستربا پیش 96ماه  که تا دی ،ز کردنددر ادلب آغا

ید. و به شکست حصر فرودگاه استراتژیک ابوالظهور انجام استان همراه بود

ان اوهایی، عمییات ادلب در همان  رویرغم چنین پیش عیی ،با این حال

یروی ارتش و هزار ن 12و قریب به  و به شکیی ناگهانی متوقف شد آغازش

 .شرقی منتقل شدۀ تا پایان بهمن به غوط تجهیزات سنگین نظامی

                                                           

سفرای  ترکیهشاهد مثال آنکه در گرماگرم آمادگی ترکیه برای لشکرکشی به سوریه، . 154

د، روسیه کرهای ارتش سوریه در استان ادلب احضار  ایران و روسیه را به عیت پیشروی

ارها از ترکیه خواست تا عمییات خود را به عفرین محدود کند و ترکیه نیز بارها بر سر ب

 درگیر شد. «از کردها سوریهحمایت »
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به ایران و روسیه  شاگرچه حضور نظامی ترکیه در منطقه و فشارهای

 ،از جمیه عوامل این تغییر جهت بود مییات در ادلبمبنی بر توقف ع

روسیه مبنی بر انتقال  به دست کشف طرح ایاالت متحده ملْترین عا مهم

شرقی و سپس تسخیر  ن از التنف به غوطۀاهزار تن از معارض 30بیش از 

هزار تن از  30ها پیش قریب به  از مدت ایاالت متحده 155دمشق بود.

در پایگاه نظامی التنف گرد آورده  های مختیف در قالب گردان معارضان را

، آزادسازی دیرالزورسوریه برای از آغاز عمییات  ،مریکاابود. همچنین 

النصره را نیز به این معارضان اضافه کرده  هبسیاری از نیروهای داعش و جبه

بود. اینک با فاصیه گرفتن نیروهای نظامی سوریه از دمشق و تمرکز بر نبرد 

تا  ، فرصتی فراهم آمده بود96های شرقی سوریه در پاییز  در ادلب و بیابان

نظامیان در غوطۀ شرقی، دمشق  ن حاضر در تنف، با پیوستن به شبهامعارض

آورند. مکمل این طرح حمیۀ معارضان از سمت استان درعا دررا به تصرف 

در جنوب دمشق بود. چنین عمییاتی دمشق را با خطر سقوط مواجه 

توانست تمهیدات چهارسالۀ ایران و روسیه را در  سادگی می و به ساخت می

شرقی به کیید فتح  بدل شدن غوطۀ ،به این ترتیب هم بشکند. سوریه در

 .بدل ساخت استراتژیک دمشق تسخیر این منطقه را به اولویت

شرقی  اضطراری عمییات در ادلب و انتقال نیروها به غوطۀ توقف

 امریکاعمالً طرح ایاالت متحده برای اشغال دمشق را ناممکن کرد. واکنش 

ید بود. دولت ترامپ کوشید تا با تأکید بر وضعیت به این مسئیه شد

منظور متوقف ساختن عمییات،  شرقی و به آمیز انسانی در غوطۀ فاجعه

ماحصل این تکاپو  ،قطعنامه وادارد. با این همه روشورای امنیت را به صد

                                                           
155. Elijah J. Magnier, “The US Secret Plan on Damascus Foiled: The 

Russian Role Before and After the US-US-France Attack Revealed,” 

Global Research, Apr 17, 2018. 
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که شامل نیروهای  ،روزه در سوریه بود 30بس  صدور قطعنامۀ آتش

ها را  درگیری نامه طرفینْشد. مطابق این قطع ره و داعش نمیالنص هجبه

دوستانه و خروج غیرنظامیان را های بشر و میزومات ورود کمکمتوقف 

 .کردند فراهم می

ر وخیم بود. این منطقه از سال شرقی بسیا وضعیت انسانی در غوطۀ

هزار  10گرفتار کمبودهای شدید غذایی و دارویی بود. حضور بیش از  91

االسالم، که از  النصره و جیش هالرحمن، جبه های فییق معارض از گروه

کردند،  هزار ساکن گرفتار در وضعیت محاصره ممانعت می 200خروج 

کمکی  نامۀ شورای امنیتصدور قطع ،رو همین کرد. از بحران را تشدید می

صدد  بار برای همیشه در کرد. دولت سوریه یک وفصل ماجرا نمی به حل

میان برداشتن این خار در چشم دمشق بود. بخشی  گیری غوطه و از بازپس

االسالم، به هیچ قیمتی حاضر به رها ساختن  ویژه جیش از معارضان نیز، به

 رفتن غوطۀ این سنگر استراتژیک نبودند. به این ترتیب، آنگاه که از دست

حمیۀ شیمیایی »بار دیگر قاعدۀ قدیمی  شد، یک زمریکا محراشرقی برای 

 .های دولت ترامپ بدل شد کییدواژۀ سیاستبه « دولت اسد

شرقی را تقریباً در اختیار  ارتش سوریه کنترل غوطۀ ،97تا فروردین 

هایشان طی توافق با  هزار تن از معارضان و خانواده 40و بیش از  گرفت

بخشی از معارضان با  156از منطقه خارج شدند. روسیهو  دولت سوریه

ن درعا منتقل ادلب و مابقی نیز به استا موافقت ترکیه به جرابیس، بخشی به

هزار تن از غیرنظامیان نیز از  150ن زمان بیش از اشدند. همچنین تا هم

غوطه خارج شده بودند. در چنین شرایطی بود که در شهرک دوما، آخرین 

                                                           

 .1397فروردین  15، مشرق ،«هزار تروریست از غوطه شرقی دمشق 43خروج . »156
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االسالم قرار داشت، حمالت  های جیش ای که در اختیار گردان ناحیه

 ای سابقه بی ایاالت متحده به شکل ،ن حمالتشیمیایی انجام شد. با وقوع ای

در این تهدیدها تنها نبود،  امریکابه تهدید سوریه به حمیۀ نظامی پرداخت. 

تر از گذشته  ویژه فرانسه را مصمم بیکه برخالف دفعات پیشین بریتانیا و به

به حمیه چنان قوی بود که مقامات  امریکادید. تهدید  در کنار خود می

فظی تندی عییه یکدیگر واداشت. های ل یکا را به درگیریمراروسیه و 

ردین عمیی کرد و فرو 25در  ترامپ وعدۀ خود را برای حمیه ،نهایتدر

 .دکرباران  را موشک دمشق، حمص و حما

مریکا به واقعۀ اچون واکنش مریکا، هماکه حمالت موشکی حقیقت آن

گی سیاست پیش بیانگر چندپار از ، بیش96شیخون در فروردین  خان

هر  اینک بیش از ایاالت متحدههای  مریکا در خصوص سوریه بود. سیاستا

شد. ترامپ چند روز پیش  زمان دیگر به تابعی ساده از وقایع میدانی بدل می

مریکا را متشنج کرده افضای سیاسی  ن با اعالم برنامۀ خروج از سوریهاز ای

گیری بود به  ره نیز قابلها و اختالفاتی را که تا درون کاخ سفید  و شکاف

شده، در این با استفاده از فرصت ایجاد ،متحده نمایش گذاشته بود. ایاالت

جست. شاهد آنکه ایاالت  را می« تنبیه دولت اسد»حمالت معنایی جز 

حتی مناطق و  هماهنگ بود روسیهمتحده در خصوص حمالت موشکی با 

حمالت  ،ینابنابر 157قبالً تخییه شده بودند. های مورد هدف و پایگاه

مریکا به از دست دادن ناحیۀ کییدی اموشکی اگرچه تا حدی واکنش دولت 

به میانجی این  امریکانمایی در سوریه بود،  شرقی و همچنین قدرت غوطۀ

رفتۀ نظامی جهان غرب بود.  دستحمالت به دنبال بازسازی رهبری از

                                                           

فروردین  25، ایسنا ،«ها تماس گرفتیم آمریکا: قبل از حمیه به سوریه با روس. »157

1397. 
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کرد و به شکل  حمالت شیمیایی را محکوم فقط آلمان ،دانیم که می چنان

فاصیه گرفت.  ایی که به حمیه به سوریه انجامیده معناداری از تمامی تالش

 فقط مریکا برای حمیه به سوریهاآلمان در واکنش به تمام تکاپوهای 

مایر  رسانی ائتالف مهاجم در این خصوص شد! فرانک اشتاین خواهان اطالع

روسیه را افزایش مریکا و ااین حمالت ریسک تقابل »نیز اعالم کرد: 

ها با روسیه اولویت بیشتری از همراهی با  برای آلمان کاهش تنش «.دهد می

مریکا احالی بود که  مریکا در خاورمیانه داشت. این دراهای  پراکنی موشک

ویژه فرانسه را در حمیه به سوریه با خود همراه  توانسته بود بریتانیا و به

به منافع مشخص فرانسه در  مریکاار سازد. برای فرانسه، ایستادن در کنا

شد. روابط  اوا مربوط میهای نظامی این کشور در روژ یگان سوریه و حضور

. فرانسه پس از استقالل سوریه و ای دارد ه و فرانسه سابقۀ دیرینهویژۀ سوری

ای به این دو کشور داشته و در تحوالت آن فعاالنه  لبنان همواره نگاه ویژه

مریکا، گذشته از مناسبات استراتژیک اهمراهی بریتانیا با دخالت کرده است. 

که در قامت  ،های میان بریتانیا و روسیه مربوط بود این دو کشور، به تنش

حمیۀ موشکی ایاالت  ،ترتیب یافت. به این ماجرای اسکریپال نمود می

مریکا ابیشتر نمایش قدرت بود و نه تجیی سیاست  ،در خود سوریه ،همتحد

کرد  می المتینی عمل حبل در حکم ،سوریه. در خارج از آن نیز در خصوص

 .مریکا قرار دهداکه فرانسه و بریتانیا را در کنار 

شرقی بود.  سوی دیگر این ماجرا واکنش ترکیه به کل حوادث غوطۀ

شرقی سکوت کرده بود،  عمییات ارتش در غوطۀ که در تمام مدتِ ،ترکیه

ر ضمن متهم ساختن دولت اسد از با وقوع حمالت شیمیایی بار دیگ

گانه به  سرنگونی وی در سوریه حمایت کرد. بعداً و با حمیۀ ائتالف سه

کوک ترکیه در وقایع عفرین و از آن استقبال کرد. ساز نا ترکیهسوریه نیز 
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گردد.  میافول هژمونی باز آغاز فرایندبه جایگاه متناقض ترکیه در  غوطه

تحت حمایت روسیۀ اسد را در تقابل  دولت ترکیه در حمیه به عفرین

به منظور پیشگیری از درگیری در  روسیهتا آنجا که  ،دید جنگی با خود می

شده بود.  به ماندن در مرزهای تعیین سوریهمیان این دو ناگزیر به تکییف 

د و  ی همچنین ترکیه شاهد تشکیل پیوندهایی، هرچند ضعیف، میان پ

ی را که به تضعیف اسد ا هر واقعه بود. چنین وضعیتی دولت سوریه

ساخت. در عرصۀ جهانی نیز، جایگاه  برای ترکیه مقبول می انجامید می

امکان گردش میان  آن کشوربرای  دارد ضی که ترکیه بر آن گام برمیمتناق

رکیه امتیازهایی را که روسیه به ت 158آورد. مریکا را فراهم میاروسیه و 

 جهت امتیازهایی ،توان فهمید مین بستر میبر ه دهد نمیو به ایران  دهد می

های استراتژیک  مریکا. فروش موشکادور ساختن هرچه بیشتر ترکیه از 

خصوص ادلب  در 97های خصوصی با ترکیه در شهریور  و رایزنی 400 ساِ

سری ترکیه در مسائیی چون نبرد  اند. چنین جایگاهی به گیج از آن جمیه

ای متنافر ه یر از انتخاب میان سیاستشود. ترکیه ناگز غوطه منجر می

را تأمین  کشور یک بخشی از منویات و منافع آنهایی است که هر ائتالف

 .دکن می

، ترکیه کامالً در شمال سوریه مستقر 97به هر روی، تا پایان فروردین 

دید. آنچه  و دولت اسد نیز خطر غوطۀ شرقی را در مقابل خود نمیبود شده 

ای است از بازآرایی قوا و آماده  ر سوریه به پیش رفته بازهدر چند ماه اخیر د

ترین نکته  مهم ،گیری ادلب و درعا. در خصوص درعا شدن برای بازپس

که با حمالت متعدد  ،های جوالن در قنیطره بود حضور ایران در جوار بیندی

                                                           

 26 ،ایسنا ،«کند اوغیو: ترکیه بین روسیه و آمریکا یکی را انتخاب نمی چاووش. »158

 .1397فروردین 
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مراه های نظامیان ایرانی حاضر در سوریه ه ها و پایگاه اسرائیل به کاروان

ایران در سوریه و  نداشتن خواهان حضور ها پیش د. اسرائیل از مدتبو

گیری از افزایش منظور پیش به ،ویژه جنوب شرق این کشور بود. روسیه به

نشینی از  ثباتی چون جوالن، نظامیان ایران را به عقب ها در منطقۀ بی تنش

طقه و انتقال نظامیان سوریه به این من شدۀ قنیطره گرفته مناطق بازپس

 .واداشت

لزوم خروج همۀ قوای نظامی غیرسوری از  97پوتین در اردیبهشت 

گران لیبرال و همچنین برخی از بسیاری از تحیییرا بیان کرد و ور این کش

سیاست  159.تأویل کردند« ایران خیانت روسیه به»به  این را نیروهای چپْ

مبرهن است. قه اندازۀ نفوذ ایران در منط گیری از رشد بیش ازروسیه در پیش

سیاست »به  خصوص جنوب سوریه تأویل سیاست روسیه در ،با این همه

ویژه از منظر نیروهای  ، به«تهرانـ  ائتالف مسکو ه شدنهم شکست نوین و در

فراهم آمدن شرایط سرنگونی قطعی  توجیهبرای  ای بهانهچپ، بیشتر 

ل وضعیت تا تحییطیبانۀ ایشان است  و سیاست سرنگونیجمهوری اسالمی 

بود که تیویحاً لزوم  96ماه  ها پیش و در آبان سیاسی منطقه. روسیه از مدت

با و  160اهلل و ایران را از جنوب سوریه اعالم کرده بود خروج نیروهای حزب

                                                           

ایران و سراشیبی سقوط در سوریه به دست »حسین آقایی، بنگرید به:  ،از آن جمیه. 159

مقدمات خروج جمهوری اسالمی از سوریه » ؛1397تیر  23 ،سی فارسی بی بی ،«روسیه؟

کمونیست »]فاتح شیخ،[  ؛1397اردیبهشت  30، حزب کمونیست ایران، «فراهم می شود

 6، حکمتیست ــ حزب کمونیست کارگری ،«سر چیست؟میپرسد، جنگ در عفرین بر

 .1396بهمن 

اهلل نباید هیچ حضوری در جنوب سوریه داشته  وزیر دفاع روسیه: ایران و حزب. »160

 .1396آبان  8 ،ایسنا ،«باشند
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نامۀ شورای امنیت عییه قطع ای سابقه بی پس از آن در اقدامها  مدت این همه،

های بیندبرد ایران به سوریه بود  پی ورود موشک در تازهایران را وتو کرد. 

که فشارهای اسرائیل به روسیه برای خروج ایران از سوریه افزایش یافت. 

کییومتری صدتا با حفظ فاصیۀ  آن بوده حالی است که روسیه بر این در

روسیه مبتنی بر منافع  161را راضی نگاه دارد. اسرائیلمیان ایران و اسرائیل، 

های سیاسیِ  ی از پا نهادن بر برخی از ضرورتای و جهانی خود ابای منطقه

این توان به  متحد استراتژیکی چون ایران نخواهد داشت، از آن جمیه می

خصوص ادلب  در 97توافقات اجالس سران در مهر اشاره کرد که روسیه 

ابطۀ خاص ایران و روسیه در پوشی از ر چشم ،. با این همهرا نادیده گرفت

طیبی در اپوزیسیون بورژوایی  سوسۀ سرنگونینسبت مشخصی با و منطقه

جمهوری اسالمی دارد. این مسئیه در خصوص چپ پروغرب نیز صدق 

 کند. می

 

 مؤخره

رسید بخشی از دومینوی پیچیدۀ  که در آغاز به نظر می ،اعتراضات سوریه

باشد، به کانون بالفعل مناقشات جهان بدل شد و تمام  «بهار عربی»

های سیاسی موجود، جایگاه  قه، و نیز تمامی جریانهای جهان و منط قدرت

واسطۀ آن تعریف کردند. ما  المییی و مبارزۀ طبقاتی به خود را در نظم بین

تن اعتراضات در کشوری چون کوشیدیم نشان دهیم که بیان اسالمی یاف

، «ی حاضر در اعتراضاتگرا سرکوب نیروهای چپ»نه ناشی از  سوریه

                                                           

 9، رادیو فردا ،«خواند “هبینان واقع غیر” را سوریه از ایران خروج درخواست روسیه. »161

 .1397مرداد 
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دن کرآزاد »، «ناآزادۀ جهان به انقالبی خواه و ترقی های انسان نکردن توجه»

با جایگاه ــ بیکه ناشی از وضعیت خاص سوریه  ،...و« گرا نیروهای اسالم

 ــ در مقامدر نظم جهانی و پیشینۀ مبارزات طبقاتی در آن  شمشخص

دیوار  مریکا )و البته خصم دیواربهاهای  سیاستبا  تقابلکشوری در 

یافتگی طبقۀ کارگر و همچنین رشد ن مریکا، تشکلامونی اسرائیل(، افول هژ

ها پیش  از سالگرای پروغرب  اسالمها و نهادهای  حضور قدرتمند سازمان و

اتحاد »نه  گذشتدر سوریه  از آغاز اعتراضات بود. ما نشان دادیم که آنچه

تأسیس »برای  162«کشان سوریه میییونی صفوف کارگران و زحمتها ده

ها حاکمیت سرمایه و  در تقابل با دهه ،، بیکه«ک رادیکالدولت دموکراتی

یک دهه آزادسازی اقتصادی و عمیق شدن تضادهای طبقاتی، ظهور شکیی 

، که درنهایت بر بستر دخالتگری سوریه بوداز بنیادگرایی اسالمی در 

ارز  وضعیت هم سرانۀ امپریالیستی به نابودی و انهدام سوریه منجر شد. گیج

عبارت بود از تمسک به  گرای بورژوازی های غرب احمیان جندر 

خواهی از  مل سهمتناظرش به محمکه تشکیالت  ،«دموکراسی اسالمی»

 شد.دولت اسد بدل 

به محمل  بورژوایی در زمان اعتراضات سوریهودستگاه  آن دم

اعتراضات بدل شد و از بد روزگارِ چپ بورژوایی، خواست 

که چپ معنا کردند  گرایانی همان اسالم خواهی و سکوالریسم را دموکراسی

                                                           

نشریۀ حزب ) کمونیست ،«کاران تاریخ معاصرسوریه، پاتوق جنایت» . مظفر محمدی،162

 .6ــ5، صص 1392، مرداد 178)خط رسمی((، ش  حکمتیست ــ کمونیست کارگری
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 ،ترتیب به این 163پروغرب در خاورمیانه کمر به نابودی آن بسته بود.

  گرایی نه محصول سرکوب برخالف توهمات چپ پروغرب، اسالم

گرایان  ای بود. اسالم دههولت اسد، بیکه نتیجۀ فرایندی چندگرایان در د چپ

به دست گرفته و اتفاقاً نمایندۀ ها پیش عرصۀ سیاسی سوریه را  از مدت

 .در سوریه بودند «خواهی دموکراسی»حقیقی 

همچنین ما کوشیدیم نشان دهیم که سوریه آن نقطه و کانونی بود که 

انکشاف مریکا را در باالترین سطح اهم تبعات فرایند افول هژمونی 

بدل شد که این  جاییبه نمایش گذاشت و هم اینکه خود به  اش تاکنونی

به پیش  مریکا در خصوص خوداهای  ن سیاستشترایند را با ناکام گذاف

به این کشور اجازۀ متحد ساختن اپوزیسیون  مریکاارد. افول هژمونی بَ می

اش را بر سر سیاستی واحد در  جهانی شرکایسوریه و نیز متحد ساختن 

وضعیت انهدام داد. این چیزی بود که در سوریه به  خصوص سوریه نمی
 انجامید. عیاجتما

ارآمدی نهادهای جهان یک ناک به عطفی بود که یک ۀسوریه آن نقط

ی مؤثر ئبه نمایش گذاشت و به جز ،...زمان میل، ناتو وچون ساقدیم را، هم

مریکا با اچون اتحاد ها و اتحادهایی قدیمی هم ائتالف پاشاندن هم در از

برساختن  وترکیه  قطر و ،عربستان با مصر اردن؛ و و ترکیه، مصر، پاکستان

 ،مریکااهایی نوین بدل شد. به این ترتیب، افول هژمونیک امپریالیسم  ائتالف

ش های پیشین نی این دولت از سیاستنشی گام به عقب به گام ،در سوریه

                                                           

ش از چپ بورژوایی ایران و نسبت تحیییهای نظری  خصوص بنیان . برای مطالعه در163

یاد سرمایه و کاپیتال چپ در انقاسالم سیاسی با سیاست امپریالیستی به فصل اول کتاب 
 مراجعه کنید. «سه منبع و سه جزء چپ بورژوایی»تحت عنوان  مارکس
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به کشف  ،شهای نوین ضمن درک محدودیت ،مرحیهانجامید و در هر 

 نائل آمد. یجدید ابزارها و امکانات
 



 



 

 4فصل 

 تیک کمونیستییلپ رئال موضع

 
های  حساب با مواضع و جریان یهصفوقت آن رسیده است که ضمن ت اینک

پردازی  گرای واقعاً موجود، موضع راهبردی و تاکتیکیِ سیاست چپ

هایی مشابه سوریه( را  کمونیستی در قبال وضعیت سوریه )و حتی وضعیت

مستیزم  اختاریوضعیت از جایگاهی ستر گفتیم که نقد  تشریح کنیم. پیش

شدن چنین  بفهمیم کدام شرایط اساساً اجازۀ برساخته»این است که 

 یمشخص در قبال وضعیت یمشخص هرگاه موضع«. ایگاهی را داده استج

گیریم، معنایش این است که از جایگاهی ساختاری در قبال آن  برمی

ای از مواضع خاص که مثالً  ایم. مجموعه مشخص موضع گرفته وضعیتِ

کند نهایتاً جایگاهی  اتخاذ میای از وقایع و مسائل  مجموعه دربارۀانی جری

باید گفت که گرچه جایگاهْ خودْ  ،سازد. به همین ترتیب ی را برمیکی

برساختۀ مجموعۀ مواضع است، پس از تعیّن و تقرّرش راهبر مواضع 

 ختهواسطۀ بازشنا تر این است که جایگاه دقیقاً به خواهد شد. اما مسئیۀ مهم

تواند نقش این راهبری را بر عهده بگیرد. جایگاه  شدنش است که می

ساختاری همان چیزی است که در سطحی دیگر از آن تحت عنوان جبهۀ 

 شود. سیاسی یاد می

گرای  های چپ توانیم مواضع جریان با توجه به توضیحات فوق، می

ندی ب واقعاً موجود را در خصوص مسئیۀ سوریه تحت چند جریان دسته

شود تا  کنیم. این کار الاقل از دو جهت ضروری است: اوالً، سبب می

مواضع دیگرشان در  ها در قبال مسئیۀ سوریه را در کنار مواضع این جریان
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از آنها  یتر دقیق ر قرار دهیم )و نتیجتاً به شناختخصوص مسائل دیگ

هرچه  درست سیاسی را با مرزبندی م( و ثانیاً، قادر خواهیم بود خطبرسی

 .بخشیم قوامها  تر با این جریان صریح

کم  دست ،ها های سیاسیِ موجود در میان چپ بندی جناح در خصوص

 توان دو موضع عمده را تشخیص داد: چپ پروغرب )چپی که در وهیۀ می

کند که  عمدتاً همان موضعی را اختیار می های موجود نهایی، از میان گزینه

)چپی که در وهیۀ  «پروشرق»است( و چپ  ترین گزینۀ امپریالیسم مطیوب

ترین گزینۀ  کوشد تا نامطیوب صرفاً می وجودهای م نهایی، از میان گزینه

تواند نام  نمی« پروشرق»باید اذعان کرد که  ،هرچند ــامپریالیسم را برگزیند 

تیک جهان یبا توجه به مختصات ژئوپی و درستی برای این جریان باشد

های  خواند(. خصیت مقاومتی چپ محورِچپ را توان این  امروز، می

توان نشان داد  اساسی این دو جایگاه و جریان موضوع سخن ما نیست. می

رسند یا، به عبارت  که چطور این دو جریان در یک نقطۀ خاص به هم می

با تمام  که البته نشان دادن این مسئیه ،ندا هدیگر، چگونه دو روی یک سک

کوشیم تا کییت  الحال می فی 1ت.رۀ مباحث ماسخارج از دای جزئیات آن

نمایی کنیم  ۀ سوریه سرشتها را در قبال مسئی ها و مواضع این جریان دیدگاه

 نیم.ارسقم آنها را از نظر بگذو و صحت

توانیم ظهور و بروز این دو جریان را در بحران سوریه  اما چگونه می

 کننده تعیین حران عاملین با در امپریالیسمما بر آنیم که تشخیص دهیم؟ 

 وهیه و دقیقۀکه امپریالیسم )در مقام  داریمبر این نکته تأکید  ،یعنی ؛است

                                                           

ای نوین )عییه  مؤلّفهـ  ت و تروماکییّ»پویان صادقی،  باره، مراجعه کنید به:در این . 1

طرفه و  خیابان یک»پویان صادقی،  ؛1396دی  15، نشر اینترنتی، «ی سرنگونی( وسوسه

 .1396بهمن  10، نشر اینترنتی، «اَش کوتوله های عروسک
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ساز بحرانی  ( و تضادهای آن سببانهدار سرمایهانکشاف نظم مشخصی از 

تحوالت همچون بحران سوریه شده است. ما این امر را در بحث مربوط به 

شناسایی کردیم و نیز الیسم امریکا های امپری عصر افول هژمونی و استراتژی

های امپریالیستی مشخصاً در خود  های قدرت نشان دادیم که چگونه دخالت

روشن است که وقتی به بحران  ،اند. با این حساب بحران سوریه نقش داشته

باید تکییف خود را با امپریالیسم روشن کنیم. چپ  می ،پردازیم سوریه می

اهمیت جیوه دادن آن، در  ئیۀ امپریالیسم یا کمگرفتن مس پروغرب با نادیده

ترین حالت برای  کند که مطیوب ای را اختیار می وهیۀ نهایی، همان گزینه

شاهدیم که تأکید چپ پروغرب  ،امپریالیسم است. در مورد بحران سوریه

های  دقیقاً همان چیزی است که از تریبون «سقوط اسد، به هر قیمتی»بر 

داری اعالم  های سرمایه های دولت رترین جناحرسمی و غیررسمی ها

شود. البته باید این را هم بیفزاییم که ما انحطاط این چپ را صرفاً از  می

ودستگاه تبییغاتی و سیاسی غربی  اش با فالن دم همانیِ موضع نهایی این

 منافع گرفتن نادیده از ناشی انحطاط ایناساساً  بیکه، گیریم نتیجه نمی

 این اجتماعی و سیاسی تبعات همچنین و کارگر طبقۀ یخیتارـ  جهانی

. در سوی دیگر، چپ است( جهان و) خاورمیانه در کارگر طبقۀ برای موضع

ترین گزینۀ  با تأکید بر نامطیوب صرفاًمقاومتی را داریم که  محور

در هر وضعیتی )و اینجا، در بحران سوریه(، بدون هیچ توجهی  2امپریالیسم

                                                           

 گزینۀ امپریالیسم را مد« ترین وبنامطی»گفتنی است که گرچه بخش عمدۀ این چپ . 2

او به جای  نظر دارد، مهدی گراییو کوشیده است تبیین متفاوتی از این امر به دست دهد.

ای که امپریالیسم  همقول ،امپریالیسم تأکید دارد« ناممکن»بر گزینۀ  گزینه« ترین نامطیوب»

 محذوفِ طالقِمقاومت: بازاِ»بنگرید به بخش  ،قادر به افاده کردن آن نیست. در این مورد

در موقف با این همه، گراییو در نوشتۀ . متناعاِ ی هپشت و رویِ پرداز نوشتۀ « بخش کییت

Line
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این نیروها در این راستا  اییج جابههای انکشاف مبارزۀ طبقاتی یا  به امکان

جویند. روشن است که این شکل از نفی  داری را می ...، راه گذار از سرمایهیا

اعتالی مبارزۀ طبقاتی و  انتزاعیِ امپریالیسم به هر چیزی منجر شود، به

 سوسیالیسم منجر نخواهد شد!

های موجود در  با توجه به هژمونی چپ پروغرب در میان نگرش

 مقاومتی هدف اصلی حملۀ ما نیز همین چپ خواهد بود. چپ محورچپ، 

کند،  ندگی میرا نمایو نابینایی ساختاری ماندگی سیاسی  با اینکه نوعی عقب

و در وهلۀ فعلی،  زیرا قدرت هژمونیک کمتری دارد ،ماست نقدکمتر هدف 

تر  ظیفۀ اصلیاز و شدندور ما به  انتخاب آن در مقام هدف نقدِ

ترین رئوس تحلیل  به برخی از مهم ،با این همه. انجامد مان می کمونیستی

برخی در صفحات بعدی و  کنیم اشاره میایشان در خصوص بحران سوریه 

لیتیک پ محور مقاومتی را با موضع رئال تحلیلی چپاز نقاط اختالف 

یکی از خألهای تحلیل فعالً این را بگوییم که . کنیم کمونیستی مشخص می

است که چرایی جنگ سوریه مشخص نشده است. از تاکتیک آنها این 

تواند مانند لیبی یا  مشخص امپریالیسم صحبتی به میان نیامده که چرا نمی

ایم به دالیل جهانی و داخلی آغاز  عراق یا افغانستان رفتار کند. ما کوشیده

                                                                                                                      

پیشنهادی امپریالیسم بدترین گزینه  ۀدر هر تغییری، گزین»گوید:  ، می23، صفحۀ نام عام

« یل مشخصتحل»هرگونه  دادنگردد، او از  های گرایلو برمی نوشتهبه تا جایی که ..« است.

با تأکید هرچه بیشتر بر حرکات عام منطق سرمایه،  ،زند. او میسر باز« شرایط مشخص»از 

آورد. برای نمونه، وی  های جزئی سخنی به میان نمی از نحوۀ بروز این منطق در وضعیت

آورد،  ی پدید آمدن بحران و جنگ داخلی سوریه حرفی به میان میدربارۀ چرای مشخصاًنه 

گوید. تحلیل وی در خصوص دولت در  نه از شکل تاکنونیِ دولت سوریه چیزی می

بحران  قبالتر از آن است که بتوان با اتکای به آن در  یکل نیز عریبِ اَنیرانتَ شورِنوشتۀ 

 سوریه موضع گرفت.

Line



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   223

 

 ،ال را دیده استجنگ سوریه بپردازیم، اما چپ محور مقاومتی فقط ح

دهد، بدون در  بدون هیچ ارتباطی با گذشته و آن را به آینده نیز تعمیم می

نظر گرفتن شرایط مشخص. تفاوت کشورهایی را که، به تعبیرشان، در 

که در قبال را همان راهکاری  ،گیرند؛ مثالً اند در نظر نمی محور مقاومت

دهند.  وجود ندارد می دهند برای ایرانی که در آن جنگی جنگ سوریه می

دهد که مبارزۀ طبقاتی به  نقاط ضعف خود را نشان می در جاییتحییل آنها 

محاق نرفته است، چون تحییل آنها پای در زمینی دارد که مبارزۀ طبقاتی در 

 آن جایی ندارد.

توان گفت؟ چپ پروغرب از طیف  اما در مورد چپ پروغرب چه می

رئوس مواضعش را بر سر سوریه شود که خطوط و  وسیعی تشکیل می

 توان در موارد زیر خالصه کرد: می

و  «انقالب کارگری»را  2011این جریان اعتراضات گستردۀ  .1

نامد و مدعی است که در جریان این  می «ای رادیکال خیزش توده»

 های انقالبی تأسیس شده است. اعتراضات، شوراها، نهادها و دادگاه

گرا را محصول سرکوب  جریانات اسالمچپ پروغرب رشد و نمو  .2

داند و بازداشت فعاالن  می« انقالب مردمی سوریه»نظامی و امنیتی 

گیری  گرایان را از زندان عامل شکل سکوالر و آزادی اسالم

. در مجموع، چپ گیرد در نظر میهای اسالمی جهادگرا  گردان

را در گ اسالم های کند که جریان پروغرب بر این نکته پافشاری می

 اند. ای داشته حاشیه آغاز اعتراضات نقش

ه در میان روسیبرای تمامی این جریانات، وزن ایران و دولت  .3

گر از تمامی نیروهای دیگر بیشتر است. نزد ایشان  نیروهای مداخیه
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ثانوی دارد. از منظر اینان، این محور یا  عربی اهمیتـ  محور غربی

وی بوده و سپس با مشاهدۀ در ابتدا حامی اسد و خواهان حفظ 

ه است تداوم اعتراضات برای در دست گرفتن اعتراضات کوشید

به دنبال  که یا اینکه معتقد است )نظیر حزب کمونیست ایران(

نیز واکنش  مریکاامداخیۀ ایران در سرکوب معترضان، عربستان و 

اظهارات یاسر به  ،اند )برای نمونه نشان داده و وارد میدان نبرد شده

 (.که در این فصل آمده است بنگرید مونیف

انقالب »تمامی این نیروها و جریانات قائل به رشد و تکاپوی  .4

اند و از مبارزات  سال جنگ داخیی تشهپس از « حقیقی مردم

نامی سخن های گم و مخفیانۀ شخصیت «رادیکال»، «انقالبی»

د، هر کناف سوریه عییه داعش و دولت اساَو گویند که در اطراف می

 دو، در جریان است.

نقطۀ »و  «انقالبی»ای  چپ پروغرب کردستان سوریه را تجربه .5

د را فقط بخشی از  ی پ داند. این چپْ می «رهایی در جهان معاصر

وارد کردن انتقاداتی بر آن،  پندارد و بعضاً ضمن اوا میتجربۀ روژ

خودمدیریتی داند. رهایی زنان،  د مبرا می ی اوا را از انحرافات پروژ

ای رادیکال، تسیط نیروی کار بر ابزار  دموکراتیک، سیاست توده

که تولید و مبارزه هم عییه اسد و هم عییه داعش خصایصی است 

 شمرد. اوا برمیدر روژ «سوسیالیسم»این چپ برای 

نهایت نقطۀ اشتراک کل این چپ در این است که در عین حالی در .6

د در  ی در سوریه )جز پگونه نیروی مشخصی را  که هیچ

کند  شخص سیاسی مترقی معرفی نمیکردستان( در حکم نیروی م
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چه باید »نویسد و  می های تخییی نسخه« مردم انقالبی سوریه»برای 

ۀ این نیروهای های شیرین خود را حوال بافی های ایدئال و خیال«کرد

 کند. می« انقالبی»

کند موضع  قسیم میهای مختیف ت آنچه این طیف وسیع را به نحیه

گراست. در طیف اولتراپروغرب این جریان  ایشان دربارۀ نیروهای اسالم

که  ،کسانی چون ژییبر اَشکار، جوزف ضاهر و یاسر مونیف قرار دارند

صراحت یا در لفافه بر ماهیت اسالمی اعتراضات صحه گذاشته و خواهان  به

گونه که  ، هماناند غربی های زمین به هوای تسییح این نیروها با انواع موشک

این اشخاص در کمال  3.تر نیز از حمیۀ ناتو به لیبی حمایت کردند پیش

                                                           

 از اگر اپوزیسیون واقعاً این نوع»گوید:  ای می یاسر مونیف در مصاحبه ،از جمیه. 3

 در اختیار داشت، ناحیۀ پرواز ممنوع ضرورترا های زمین به هوا[  ]موشکها  سالح

 ،«سوریه و چپ»)یاسر مونیف، « ...توانستند از خود دفاع کنند دم میکه مر زیرا داشت، نمی

، پروبیماتیکامحبوب  پرداز نظریه. ژییبر اشکار، (22، ص 77، ش فالخن ترجمۀ سمانه.ق،

ی در بدون توازن قوای نظام»نویسد:  ای می و... نیز در مقاله منجنیق، نقد اقتصاد سیاسی

 ،ای واقعی کند را وادار به مصالحهکه بتواند رژیم اسد و حامیان ایرانی آن  سوریه،

تجهیز  نین توازن قوایی.. مسئیۀ ایجاد چفصل واقعی این بحران ممکن نیست.و حل

هایی است که بتواند برای دولت سوریه در  مخالفان سوری به موشک ضدهوایی و سالح

 «:حمالت هوایی محدودیت ایجاد کند.

Gilbert Achcar, “The Syrian Truce and Obama’s Exit Strategy,” The 

Nation, Sep 19, 2016. 
توان به محسن حکیمی اشاره کرد که  ر میهای وطنی کسانی چون اشکار و ضاه از نمونه

به نظر من کمک گرفتن از یک نیروی خارجی از جمیه ناتو اشتباه »گوید:  در مصاحبه می

کننده که این کمک اصل رهایی مردم توسط خود  نیست. به این شرط بسیار مهم و تعیین

 5، افق روشن، «بررسی تجربه لیبی در گفتگو با محسن حکیمی« )»مردم را زیر سؤال نبرد

 (.1390بهمن 
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دانند و حتی نیرویی چون  می «بخش رهایی»های اسالمی را  شرمی جنبش بی

 4کنند می االسالم را دارای تمایالت دموکراتیک توصیف  احرارالشام و جیش

یروی دموکراتیکِ محافظ انقالب خواری چون ارتش آزاد را ن و ارتش خون

غرب و  طور کامل فاقد هرگونه حمایت مادی و مالی واقعیِ خوانند که به می

سازمان راه ، منجنیق (،نقد)و  نقد اقتصاد سیاسی، پروبیماتیکا 5اعراب است.

این جریان  داخیینمایندگان ترین  از شاخص تز یازدهم و اخبار روز ،کارگر

 شوند. محسوب می

توان ایشان را  دیگر این طیف، نیروهایی قرار دارند که می در سوی

اصطالح مردمی  طیبان دانست. این جریانات در سوریه بر موضع به منزه

کنند و ضمن محکوم کردن تمامی مداخالت خارجی تحت عنوان  تأکید می

از وابستگی به  «انقالبیان واقعی سوریه»مداخیۀ امپریالیستی و مبرا دانستن 

مردمی برای دموکراسی و سکوالریسم  ۀای خارجی، خواهان مبارزه دولت

هستند. حزب کمونیست ایران و احزاب « مریکاانه روسیه، نه »با شعار 

توان  شان را می ترنتینها و نشریات پرشمار ای کمونیست کارگری و سایت

دانست. این خط سیاسی از طیف گان ایرانی این جریان ترین نمایند شاخص

ب اگرچه نیروهایی چون ارتش آزاد را صراحتاً جهادگرا چپ پروغر

                                                           

 .به منابع پانوشت پیشین مراجعه شود. 4

آنچه در شرایط کنونی ... »نویسند:  می حمان بوذری. برای نمونه، صالح نجفی و ر5

بازگرداندن نقش محوری آن در ، کمک تسییحاتی به آن، تجهیز ارتش آزاداساسی است، 

 یاسیاست »[ )از ماست  تأکید]« تقویت معترضان مدنی مخالف اسد اسو ت نبرد جاری

تز مقاالت(،  )مجموعه جنگ و سیاست، «طیبی ریاکارانه سوریه و صیح هکشتار: غائی

: وگوی جوزف ضاهر نگاه کنید به گفت . همچنین(10، ص 1392، بهمن یازدهم

 ترجمۀ احمد سیف، ،«اهردوزف ژوگو با  گفت / گرایی و انقالب سوریه امپریالیسم، فرقه»

 .1392 شهریور 18، قتصاد سیاسینقد ا
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نامد، همچنان تکوین این نیروها را محصول مشترک دسیسۀ ایران،  می

پندارد و این ارتش و  و دولت اسد می مریکااروسیه، عربستان، قطر، ترکیه، 

گران  که مصادرهبیسایر جهادگرایان را نه برخاسته از متن اعتراضات، 

این بخش از این طیف اگرچه مشخصاً از  6داند. می «ی سوریهانقالب مردم»

تر نیز  گونه که پیش برد، همان در سوریه نام می مریکاادخالت امپریالیستی 

عربی را از سر ـ  مداخیۀ محور غربی ای کاریکاتوری و کودکانه با تحییل ،آمد

 7داند. استیصال و ناتوانی در حفظ اسد می

ای به نام  توان گفت؟ چپ پروغرب از نقطه دربارۀ این مواضع چه می

آغازد و سپس وقوع جنگ داخیی را نتیجۀ سرکوب  می« انقالب کارگری»

با مشاهدۀ عامییت  2011در سال  ،چپاین داند.  می« انقالب مردمی»این 

فرودستان در صحنۀ اعتراضات جهان عرب، عنان از کف داد و به صرف 

هر انقالب کارگری بر این اعتراضات حضور کارگران در این اعتراضات، مُ

زد. حضور کارگران در این اعتراضات امر عجیبی نبود. کارگران و 

. بورژوازی، در ای حضور دارند فرودستان در هر مناقشه و نبرد اجتماعی

به پیش برده  دهای خود را به عامییت آحاد کارگراننبرعمدۀ طول حیاتش، 

به  نفع طبقۀ خود در مبارزۀ اجتماعی قالبی پرولتاریا بهاست. عامییت ان

 ویژه در سوریه اهمیت رد. آنچه بهمیزان انسجام و آگاهی پرولتاریا بستگی دا

 بربینی،  حیاتی داشت دقیقاً در این نکته بود که کارگران بر مبنای کدام جهان

اند.  گیری طبقاتی سازمان یافته بستر کدام نیروی سیاسی و با کدامین جهت

                                                           

حزب کمونیست ایران، با دبیر اول بنگرید به مصاحبۀ ابراهیم عییزاده،  ،برای نمونه. 6

 .کمونیست ایران ، ارگان سیاسی حزبجهان امروزنشریۀ  294و  281های  شماره

 افق تاریک محور مقاومت ،سرنگونی بشار اسد»رشید رزاقی، بنگرید به:  ،برای نمونه. 7

 .6ــ4، صص 1390، نیمۀ دوم مرداد 277، ش جهان امروز، «برای جمهوری اسالمی
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اش  های هرروزه بود که چپ پروغرب در پرچانگی ای امر اساسیاین همان 

دانست.  ای می داد یا آن را دارای اعتباری حاشیه یا اصوالً به آن پاسخ نمی

گفت که خود به  ای سخن می این چپ در حالی از انقالب رادیکال توده

د که بتوان ینبود هرگونه نیرو و سازمان سوسیالیستی یا حتی مترقیِ قدرتمند

ها را مانعی  اعتراضات را سامان ببخشد معترف بود و البته نبودِ این سازمان

این چپ همواره از هر شورش و قیامی  8دانست. برای حمایت از قیام نمی

توان به  می مثالً، ؛های آن پشتیبانی کرده است شینهها و پی بدون توجه به زمینه

ان جهانی این جریان( )از نمایندگحمایت اسالوی ژیژک و کوین اندرسون 

از جنبش ارتجاعی سبز ایران و جنبش فاشیستی یورومیدان اوکراین تحت 

 اشاره کرد. «مبارزۀ مردمی»عنوان 

« حرکت مردمی»نه از هر آنچه چپ پروغرب را به حمایت کورکورا

. سازد جایگاه طبقاتی وی است که نقطۀ ثقل تحییل را برمی دارد وامی

ۀ دوگانالهیات جامعۀ مدنی و چپ را  دستگاه مرجع تحیییی این

دهد. در این چارچوب بورژوایی تحییل،  استبداد/دموکراسی شکل می

و از  ــای و نشانی از مشارکت مردمی داشته باشد  بوی تودهو آنچه رنگهر

در جبهۀ نبرد دموکراتیک عییه استبداد قرار  ــهر شورش و قیامی  ،جمیه

همانا اسالم  استبداد در خاورمیانهجیی گیرد. برای چپ پروغرب، ت می

 میانه به موتور محرکاسالم سیاسی در خاور ،سیاسی است. برای ایشان

غافل از آنکه خود سرمایه است  ،بدل شده استها و منازعات سیاسی  تنش

                                                           

ی وگو گفت :پیکار برای سوسیالیسم دموکراتیک در خاورمیانه» :بنگرید به ،جمیه . از8

فروردین  26، پروبیماتیکا ترجمۀ عباس شهرابی فراهانی، ،«با جوزف ضاهر “پروبیماتیکا”

جهان های مذکور نشریۀ  های ابراهیم عییزاده در شماره حبهبنگرید به مصا ،. همچنین1395
 .امروز
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آن را به خدمت خود گرفته است. که امر دینی را در خود مستحیل ساخته و 

سیاسیِ منطق  ی از اشکال بروزیکاسالم سیاسی چیزی جز  ،حقیقتدر

سرمایه در خاورمیانه نیست. چپ پروغرب از نحوۀ ظهور و بروز منطق 

آمیزی منطق سرمایه و  سرمایه در این جغرافیای خاص آگاهی ندارد و درهم

تزاعیِ این قِسم با نفی ان ،بیند. این چپ گرایی را نمی شکل سیاسی اسالم

 ایستد. یالیسم میدر کنار امپرنهایت گرایی، در اسالم

سرمایه در ساحت جهانی، تضاد کار/ ،اگر چپ پروغرب ،به این ترتیب

دهد، در خاورمیانه این دوگانه وی  دموکراسی تقییل میرا به دوگانۀ استبداد/

شود. دوگانۀ  را به سمت مبارزه با اسالم سیاسی رهنمون می

ران بورژوا ترین تحیییگ استبداد/دموکراسی است که آنها را تا سطح دون

دارد تا هر قیام و اعتراضی را که عییه  پایین آورده و ایشان را وامی

های عینی،  آن و واقعیت  های خاورمیانه رخ دهد، فارغ از ماهیت دولت

عییه اسالم سیاسی  ای خواهانه و مردمی سکوالر و دموکراسی ۀمثابۀ مبارز به

مانع تجیی » در حکم دوگانه و پرداختن به اسالم سیاسیدرک کنند. همین 

ها و نیروهای اسالمی  است که ایشان را از درک پیدایش سازمان« ارادۀ مردم

 کند. عاجز می« های مردمی حرکت»در خاورمیانه از بطن همین 

آید. ما نشان دادیم که  اعه به وجود نمیالس هیچ جریان و سازمانی خیق

در حال  2011ستردۀ ها پیش از اعتراضات گ گرایی در سوریه از مدت اسالم

 های های دولت پوشی های خود را در لوای چشم پیشروی بود، سازمان

ای از جامعه را  های گسترده اسد بنیان نهاده و بخش بورژوایی حافظ و بشار

پیید اسد در آزادسازی فعاالن   توان منکر نیت سازمان داده بود. اگرچه نمی

ها شد، برخالف توهمات  روهگرا و نقش آنان در تسریع رشد این گ اسالم

گرا نه عامل بسط بنیادگرایی اسالمی در  این چپ، آزادسازی فعاالن اسالم
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که نفس وجود پرشمارِ این زندانیان معیول و بی، 2011سوریۀ پسا 

 دهندۀ قدرت و پیشینۀ چنین جریانی در سوریه بود. نشان

نشان  گونه که در بخش مربوط به تحوالت چند سال اخیر سوریه همان

بیکه سکوالرها  ،گراها دادیم، برخالف توهمات چپ پروغرب، نه اسالم

اهمیتی داشتند. چپ پروغرب برای  بودند که در اعتراضات سوریه نقش کم

در زیر خاکسترهای داعش و  «انقالب رادیکال»اثبات وجود آتش 

کند که در مناطق  ای اشاره می خواهانه جهادگرایان به تظاهرات آزادی

هم عییه داعش و هم عییه رژیم اسد، در دیرالزور، ادلب و  ،شدۀ سوریهآزاد

غوطۀ شرقی به وقوع پیوست و برای اثبات انقالبی بودن این وقایع، به 

ی تأس 2013ی در حیب و منبج در سال های مردم تأسیس شوراها و دادگاه

عنوان آن نیروی  ( بهسی سی الهای هماهنگی محیی ) جوید و از کمیته می

تر  پیش 9دهد. برد که جوانان مبارز سوریه را سازمان می ای نام می مترقی

داد و  را آموزش میسی  سی النیروهای  عربیـ  دیدیم که چگونه محور غربی

، ائتالف میی سوریه 2013در حیب و منبج نیز در سال  کرد. تجهیزشان می

ی برگزار داد و انتخابات محی ها را تشکیل می بود که شوراها و دادگاه

دمشق، بود که در  امویسابق مسجد  جماعت کرد. معاذ الخطیب، امام می

گرا یا  داد، نه انقالبیان چپ منبج و حیب در مقام رهبر معترضان جوالن می

حتی سکوالر. اگرچه در ادلب و حومۀ دمشق اعتراضاتی عییه داعش و اسد 

                                                           

یابی مبارزات مردمی در سوریه عییه رژیم و  خودسازمان» ژوزف داهر، بنگرید به:. 9

 جنگ و سیاست ،، ترجمۀ مهرداد امامی«صحت دارد ،گرا؟ بیه های اسالم گروه

ت امچنین بنگرید به اظهاره. 22ــ14صص  ،1392مقاالت(، تز یازدهم، بهمن  )مجموعه

نقد و  پروبیماتیکاو نیز اظهارات جوزف ضاهر در « سوریه و چپ»یاسر مونیف در 
 .اقتصاد سیاسی
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االسالم،  شبیکه جی ،گرایان شد، نه سکوالرها و چپ سازمان داده می

النصره و  هاالسالم، احرارالشام و... بودند که اعتراضات را عییه جبه فتح

الی سخنان  تر این جریان در البه های محترم دادند. نحیه داعش سازمان می

های هماهنگی محیی ــ  سی ــ کمیته سی الخود از کمیتۀ هماهنگی میی )با 

برند که در  گرا نام می چپمصداقی از آن نیروهای  در حکماشتباه نشود( 

این کمیته همان نیرویی بود که دولت  10دهند. سوریه مبارزات را سازمان می

اپوزیسیون داخیی و قانونی به رسمیت شناخته بود و  منزلۀ بهآن را سوریه 

مریز در همزیستی کژدارو 2014د، تا سال  ی سی آن، پهای اسا یکی از پایه

های محیی  پروغرب در حالی از کمیته چپ برد. با دولت اسد به سر می

نیرویی مترقی در برابر ائتالف و ارتش آزاد  در مقامهماهنگی و کمیتۀ میی 

های هماهنگی  برد که کمیته نشاندگان امپریالیسم( نام می دست منزلۀ )به

کنند.  و از ارتش آزاد حمایت می اند محیی خود عضو ائتالف میی سوریه

ای ارتش آزاد  گرایان سوریه، نیز در بیانیه الف چپمیی، ائت یکمیتۀ هماهنگ

نامد. آیا این چیزی جز تحریف حقایق و  را نیروی مترقی مدافع انقالب می

 11تاریخ جنگ سوریه است؟

چپ پروغرب متوجه نیست که مسئیه اساساً حتی بر سر این نیست 

ی از اند )که البته این چپ حت که در سوریه سکوالرها دست باال را نداشته

فهم این امر آشکار نیز ناتوان است(. در سوریه حتی اگر سکوالرها هم 

 ،شد در تحییل و موضع ایجاد نمی ای ماهوی تفاوت ،دست باال را داشتند

خواهی در شرایط مشخص فعیی چیزی جز  چه سکوالریسم و دموکراسی

منظور براندازیِ  بیان سیاسی امپریالیسم نیست. مسئیه تهاجمی به
                                                           

 .رشید رزاقی، همانبنگرید به:  ،. مثال10ً

 مراجعه کنید. 1به پیوست . 11



 232   تیک کمونیستیپیی رئالموضع    

ترین سطح  الیستی و تجزیۀ خونین این کشور و نبود حتی نازلامپری

از آزادی »دهی کمونیستی در سوریه است. اینکه خواست معترضان  سازمان

آزادی کیمۀ » ،نیست. به تعبیر لنین ای مترقی بود لزوماً امر« یوغ رژیم اسد

 ها بر ترین جنگ صنایع یغماگرانه بزرگی است، ولی در سایۀ پرچم آزادیِ

کشان را چپاول  نیروی کار زحمت پا شده است و در سایۀ پرچم آزادیِ

به برای چه کسی  و این است که آزادی در کدام معنا مسئیه 12«اند. نموده

د. از سوی ورآ به بیان درمیآن را و کدام نیروی اجتماعی آید  بیان درمی

دولت اسد را  به دست« منادیان آزادی»دیگر، چپ پروغرب سرکوب این 

دموکراسی ۀ در کاسۀ استبداد/دموکراسی گذاشت و به عادت معهود در جبه

شماری است که در آن  های بی غافل از آنکه تاریخ شاهد صحنه ،خزید

و سرکوب   مبارزه کرده دیکتاتوریبا  و دموکراسی نیروهایی به نام آزادی

مقاومت اند.  ترین جریانات سیاسی قرار داشته اند که خود در زمرۀ درنده شده

دیکتاتوری هاینریش  حزب نازی آلمان در برابر حکومت شبهۀ و مبارز

 ولت وایمارد به دستو سرکوب ایشان  1930ۀ برونینگ در ابتدای ده

 .استمثالی برجسته و گوی

عربی ـ  هایش دربارۀ دخالت محور غربی تحییل شاهکار چپ پروغرب

، و نه بیش از وسیهبرای آنکه مداخیۀ ایران و ر در سوریه است. این چپ

در خاورمیانه را، نقطۀ شروع  مریکااهای امپریالیستی  نیم قرن اجرای برنامه

، مریکااتحییل خود قرار دهد با ارائۀ تحیییی مابعدالطبیعی یا مداخیۀ 

یا آنکه با  13عربستان و قطر را نتیجۀ دخالت ایران در سوریه اعالم کرد

                                                           

، ترجمۀ مجموعۀ آثار لنین ،«چه باید کرد؟ مسائل حاد جنبش ما». والدیمیر لنین، 12

 .193، ص 1ج ، نشر فردوس، پورهرمزان محمد

 .«سوریه و چپ»در بنگرید به اظهارات یاسر مونیف  ،از جمیه. 13
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... »من تحریف واقعیت اعالم کرد: نادیده گرفتن حقایق کامالً مبرهن و ض

کشورهای غربی و منطقه در مقابل سبعیت نیروهای نظامی و انتظامی سوریه 

، قطر، خصوص کشورهای عربی همچون عربستان گزیده بودند. بهبرسکوت 

د بحران را از سر بگذراند و ها امیدوار بودند تا بشار اس. آنبحرین و کویت

در این تحییل کاریکاتوری،  14«رداند.دوباره را به کشور بازگ ثبات

ها پیش از آغاز بحران تدارکات برچیدن  عربی، که از مدتـ  های غربی تالش

چید و با شروع بحران هزاران تن تجهیزات و  بساط اسد را در سوریه می

 روشتسییحات را به سوریه ترانزیت کرد، هیچ محیی از اعراب ندارد. 

ریف آشکار واقعیت، تحییل بر مبنای رب این بود: تحتحیییی چپ پروغ

اهمیت دانستن مسائل حیاتی از قبیل انسجام  بیو  وکراسیمدوگانۀ استبداد/د

 و آگاهی طبقاتی کارگران.

گرای  اظهارات چپ پروغرب دربارۀ نیروهای سکوالر و چپ

های کردی شمال شرق  گیری کانتون و شکل 2014متبوعش، تا پیش از سال 

جا که خواست از  هر ،گویی بود. اگرچه ده به ابهام و کییسوریه، همواره آلو

های خواهان حمیۀ  لیبرالو  جهادگرایانجز  عباراتیاین ابهام خارج شود، 

با ظهور را برای نامیدن آن نیروهای متبوعش نیافت.  به سوریه مریکاانظامی 

شدۀ خود را پیدا کرد و کل این طیف  اوا، چپ پروغرب سرانجام گمروژ

 المتین گرد هم آمدند. این حبلحول 

آمیز با  زیستی مسالمتچپ پروغرب سرانجام در روژاوا امکان هم

امپریالیسم را یافت. این چپ در خصوص کردستان سوریه نیز به همان 

آشکار   های تحیییی کودکانه تمسک جست: تحریف واقعیت روش

                                                           

 .4. رشید رزاقی، همان، ص 14
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ای خواندن  پوشی و حاشیه و چشم مریکااد با امپریالیسم  ی پیمانی پ هم

اذیت و آزار اعراب و  15د از جمیه سرکوب مخالفان، ی اعمال ارتجاعی پ

 تخریب سکونت، مناطق از گستردۀ ایشان اخراجهای منطقه و  ترکمان

و اعدام  داعش با همکاری اتهام به ایشان منازل و روستاها گستردۀ

 ،انخودسرانۀ ایشان به جرم همکاری با داعش، سربازی اجباری برای کودک

اوا حتی به ها را در روژ تحریف آشکار واقعیتاین چپ  16و غیره و ذلک.

نشینی نیروهای ارتش سوریه  عقب ،از جمیه ؛ترین مسائل نیز کشاند کوچک

و حمالت د بر ارتشِ دولت نامید  ی از کردستان سوریه را پیروزی پ

پ چ 17مانور نمادین خواند.را به مواضع داعش در کوبانی سنگین ائتالف 

اوا سوسیالیسم را به اسیحه بر دوش گرفتن زنان، شرکت آنان در در روژ
                                                           

و رهبران و  د دست به اعتراض زده ی های پ شورای میی کرد بارها عییه سیاست. 15

 .کرده استد بازداشت  ی پ راهوادارانش 

 :به . بنگرید16

“Syrian Kurds Accused of Human Rights Abuses Against Arabs,” VOA, 

Oct 13, 2015; “Syria: US ally’s razing of villages amounts to war 

crimes,” Amnesty International, Oct 13, 2015; “SYRIA: 'WE HAD 

NOWHERE TO GO' - FORCED DISPLACEMENT AND 

DEMOLITIONS IN NORTHERN SYRIA,” Amnesty International,  Oct 

13, 2015. “Syria: Armed Group Recruiting Children in Camps,” Human 

Right Watch, Aug 18, 2018. 

تز ، «های کوبانی درس»، و منصور تیفوری بنگرید به: مراد فرهادپور ،. برای نمونه17
ترجمۀ  ،«گیرد؟ ده میردهای انقالبی سوریه را نادیکُ جهانچرا »بر، ؛ دیوید گریازدهم

؛ 5ــ2، صص 3، ش فالخن، «های کوبانی تن»؛ هژیر پالسچی، تز یازدهم رحمان بوذری،

جان  ؛10ــ6، صص 3، ش فالخن، «فتوحات داعش و الگوی کوبانی»ساسان امجدی، 

ترجمۀ  ،«ها پیروزی در جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیست»هالووی، 

 اطالعاتکسب . برای 1396مهر  20، پروبیماتیکا مبین رحیمی،الدین رحیمی و  جالل

کوبانی، تر از وضعیت کوبانی و نقشی که در تحوالت سوریه داشته است، بنگرید به:  دقیق
 .همان (،نوشتار مجموعه) ی رهایی یا غسل تعمید سوسیالیسم؟ نقطه
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های دیگر در خودمدیریتی دموکراتیک  شوراهای محیی و حضور اقییت

اش  یکی شرمانه بود و آن اش دروغی بی یکی امری که این ــکرد  استحاله می

شد  هم میهای امپریالیست  کارترین دولت های جنایت را نیز در پارلمان

گرفتند. داعش  اوا نبود که زنان اسیحه بر دوش میمشاهده کرد. فقط در روژ

داد  ه خود زحمت نمیداد. چپ پروغرب حتی ب نیز گردان زنان تشکیل می

ها را با هم مشخص کند. گویی صرف اسیحه بر دوش گرفتن که تفاوت این

 همان سوسیالیسم است!

د در ماهیت این چپ های چپ پروغرب را بای چرایی مواضع و تحییل

جست. فروپاشی شوروی به تغییرات کالنی در نظام اجتماعی سیاسی جهان 

های چپ از این تغییرات مبرا نبودند. سقوط شوروی به  انجامید و جریان

و کمونیسم را با بود آغاز شده  1960تکمیل فرایندی انجامید که از دهۀ 

 الیسم را به شکلو مدعیات سوسیبود مواجه کرده  یدشوار های پرسش

بخش  1990کشید. پیروزی موقت بورژوازی در  به چالش می ای جدی

نظر در مبانی خود واداشت و چپ با  بزرگی از چپ جهانی را به تجدید

وانهادن افق مبارزه با منطق سرمایه به مبارزات روزمره بسنده کرد. این امر 

موکراسی، از قبیل د ــهای ایدئولوژیک لیبرالیسم  با پذیرش دال

ها، زنان،  حقوق بشر، مبارزه برای حقوق اقییتاومانیسم، سکوالریسم، 

هدف غایی همراه بود. با شکست  مثابۀ به ــزیست و...  حفاظت از محیط

 بخش بزرگی از چپ جهان به سیاست بورژوایی روی آورد. ،شوروی

گرا مزید بر عیت شد و  در ایران، سرکوب خونین جریانات چپ

به  را تبارز دولت بورژوازی منزلۀ بهونیستی با جمهوری اسالمی مبارزۀ کم

آن هر امری که به  ای تقییل داد که در پرتوِ طیبانۀ کودکانه سیاست سرنگونی

زد، ولو به خرج طبقۀ کارگر در ایران و  منافع جمهوری اسالمی ضربه می
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زی به داری و بورژوا شد. اطالق سرمایه خاورمیانه، به فال نیک گرفته می

دولت جمهوری اسالمی برای این چپ بیش از آنکه جنبۀ تحیییی داشته 

 بیشتر امر مریکااباشد جنبۀ فحاشی و لفاظی دارد و امپریالیست خواندن 

 به جا مانده است. 57است که از انقالب  ای هویتی

چپ ایران به تأسی از وضعیت جهانی در هر بیانیه و  ،ترتیب این به

در تحییل نهایی  که ،دموکراسی و سکوالریسم خواند امتحیییش خطبه به ن

امپریالیسم نداشت. تقدس دموکراسی و  پیشبرد منافع معنایی جز

این  سکوالریسم بورژوایی برای چپ پروغرب کار را به جایی رسانده که

ها،  سرچشمه و موتور محرک تمام نزاع چپ اسالم سیاسی را در منطقه

پ پروغرب چنان در منطق مبارزه با اسالم بیند. چ ها و نبردها می ستم

های بورژوایی منطقه  سیاسی غرق شده که مبارزه با منطق سرمایه و دولت

های  های اسالمی و برقراری دولت نزد ایشان جای خود را به برکناری دولت

 18داده است. «آزاد»سکوالر و 

وریه که در تمام وقایع س ،این چپ را نیز هراسیِ روسیه ،از سوی دیگر

توان فهمید. کافی است به این نکته  کند، در همین بستر می خودنمایی می

در  ،«های نوین جهان امپریالیست»توجه کنیم که هرگاه ایران و روسیه، این 

                                                           

کمونیست بیانیۀ مشترک حزب کمونیست ایران، حزب  بنگرید به ،برای نمونه. 18

احزاب چپ  ه مشترکبیانی» حکمتیست:ـ  کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری ایران

در  .1394مهر  3 ، نشر اینترنتی،«ها و نیروهای اسالمی در منطقه و کمونیست عییه دولت

و خواهان جدایی  اند تمامی واگذاشته این احزاب سیاست سوسیالیستی را بهاین بیانیه، 

های آزاد و برابر )!( و به  زده به نظام ییر نظام سیاسی جوامع اسالمدین از دولت، تغ

فریقا از طریق سرنگونی جمهوری اسالمی اهزیمت کشاندن اسالم سیاسی در شمال 

 اعالم یا مقدس خانواده حزب سه بیانیه»برای مطالعۀ نقد این بیانیه به مقالۀ  اند. شده

 جعه کنید.، مراتدارک کمونیستی، «چپ کنترای موجودیت
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 ،سوریه پیشروی کردند )شرق حیب، دیرالزور و امروز در غوطۀ شرقی(

قوق بشری های ح عربی در شورای امنیت فغانـ  آوا با محور غربی چپ هم

، زدجنایت دست به  مریکااائتالف  ی در رقه و موصلحال آنکه وقت ،سر داد

این چپ مزورانه و ریاکارانه سکوت کرد. با این اوصاف، هدف از 

هایی از قبیل روسیه و ایران بیش از آنکه  خواندن دولت« امپریالیستی خرده»

کردن  مند نظریهگیری پرولتری باشد، تالش برای  ارائۀ تحیییی برای موضع

مداخیۀ کشورهای غربی و سرنگونی اسد و، در مقابل، تالش برای 

اینکه جیوگیری از مداخیۀ روسیه و ایران برای ماندن اسد است. تحییل 

اند  امپریالیستی یا امپریالیستی یا چیز دیگری های ایران و روسیه خرده دولت

م نشان داده باشیم که از حوصیۀ این نوشتار خارج است، اما امیدواری یا نه

 ،ای دارد ها و معانی اللتستیزی، در این سطح، چه د ستیزی و ایران روسیه

ای از  ناشده این موضع را با مفاهیم تدقیق ندبکوشکه کسانی قدر هم حال هر

جهت نیست که،  . احتماالً بیند... توصیف کنو« امپریالیسم خرده»قبیل 

پروغرب در ایران، نه امپریالیستی  های چپ ها و تحییل کم در نوشته دست

 ،ینابنابربودن ایران نشان داده شده است و نه امپریالیستی بودن روسیه. 

 توضیح هیچ بی را امپریالیسم صفت آیینی، شکیی به تنها ،پروغرب چپ

واحوالی است که  در چنین اوضاع. برد می کار به ،دشنام چونان مشخصی،

هایی برای ارائۀ چنین مفاهیمی از  شظنّ ما مبنی بر اینکه چنین تال

تر کردن  ، و نه تالشی صادقانه برای روشنآید برمی )سوءِ(غرضی سیاسی

 د.شو وضعیت، به یقین بدل می

این چپ چنان از گذشتۀ خود در پیشگاه جهان بورژوایی نادم است 

تحیییی مارکسیستی از چرایی انحطاط و فروپاشی  به دست دادنجای  که به

دار شوروی است به صالبه  قصد برائت از آن هرآنچه را میراث هشوروی، ب
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 طیبی بورژواییْ کشد. سیاست بورژواییِ چپ در پیوند با سرنگونی می

مایه کرده که حتی حقایق آشکار را نیز  مواضع چپ پروغرب را چنین بی

انکار کرده و سرانجام چپ پروغرب را به دستگاه تبییغاتی امپریالیسم در 

 اضافه کرده است. جناح چپ

***** 

سعی کردیم در این جزوه به موضوع جنگ سوریه از دیدگاه کمونیستی 

ما نیز به این پرداختیم که  ،طور که لنین اشاره کرده است بپردازیم. همان

شود، و کدام طبقات آن را بر صحنه آورده و  جنگ به چه دلییی انجام می»

ای که سبب آغاز جنگ شده  . به بررسی شرایط تاریخی19«کنند هدایت می

هایمان دربارۀ جنگ، لزوماً سراسر  اگر اینها را ندانیم، همۀ حرف»پرداختیم. 

دیالکتیک مارکسیستی بر آن است که هر »، چرا که 20«بیهوده خواهد بود

موقعیت تاریخی خاص باید به شکل عینی مورد تجزیه و تحییل قرار 

ای که سبب آغاز جنگ  و جهانی. عالوه بر اینکه به عوامل داخیی 21«گیرد

شده یا بستر آن را فراهم کرده پرداختیم، مواضع چپ پروغرب را مطرح 

های پروغرب  جریانکردیم و به نقد آنها پرداختیم: خصیت مشترک همۀ 

نگرند و بنابراین قربانی  ها رویدادها را از منظر پرولتاریا نمیاین است که آن

شوند. وقت آن رسیده  کتیکی و التقاطی میپییتیک غیرتاریخی، غیردیال رئال

 تا در این سطور به موضع کمونیستی در قبال سوریه بپردازیم.

                                                           

 ، ترجمۀ وارتان میکائیییان، نشر اینترنتی.«جنگ و انقالب». والدیمیر لنین، 19

 . همان.20

، ترجمۀ روزبه امامی، نشر اینترنتی، ص «ی ژونیوس ی جزوه درباره». والدیمیر لنین، 21

21. 
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سازد یکی پیگیری مبارزۀ  ای که نظرگاه کمونیستی را می دو مؤلفه

طبقاتی و مبارزه با حاکمیت سرمایه و دیگری مبارزه با امپریالیسم است. این 

یل کمونیستی از رویدادهاست )الاقل دو مؤلفه در حکم اصول عام در تحی

طور که  در دورۀ مشخصی از تحوالت جهانی که ما در آن حضور داریم(. آن

نشان دادیم، حاکمیت سرمایه در سوریه به شکل نئولیبرالیسمی که اسد آن 

توانست بر  کرد که امپریالیسم می ای را مهیا می بستر داخییکرد  را اجرا می

توان  بته که در دوران امپریالیسم، این دو مؤلفه را نمی. الآن بستر مانور دهد

از هم جدا کرد یا یکی را به نفع دیگری نادیده گرفت. بنابراین، تحیییمان 

 دربارۀ سوریه بر پایۀ این دو مؤلفه بنا شده است.

مریکا قرار داریم، که در امرحیۀ افول هژمونی  آغازاکنون در 

انجامیده است. با توجه به موقعیت  اعیوضعیت انهدام اجتمخاورمیانه به 

کنونی، برای آنکه ماهیت جنگ سوریه را مشخص کنیم، به چهار نوع جنگ 

رو بود که اول، نشان دهیم جنگ سوریه  این بندی از ایم. این دسته پرداخته

هایی که این جنگ را  چه نوع جنگی است و دوم، بتوانیم با نظر چپ

ایم  اند مواجهه کنیم. بنابراین، سعی کرده امیدهامپریالیستی، میی یا طبقاتی ن

( کدام طبقات آن را IIشود؛ ) ( جنگ به چه دلییی انجام میIنشان دهیم که )

( طبقۀ کارگر در این جنگ چه IIIکنند؛ ) آورند و هدایت می بر صحنه می

 شود: ( منافع کدام طبقات از قِبَل این جنگ تأمین میIVجایگاهی دارد؛ و )

 

( بر سر Iجنگ امپریالیستی جنگی است که ) نگ امپریالیستی:جالف( 

( این IIگیرد؛ ) تقسیم جهان و بر سر تقسیم و بازتقسیم مناطق نفوذ انجام می

آورند و هدایت  جنگ را بورژوازی کشورهای امپریالیستی به صحنه می

نظام  ( طبقۀ کارگری که در این جنگ شرکت کرده و پیادهIIIکنند؛ ) می
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روِ بورژوازی است و به مقیاس وسیعی فریب  زی شده دنبالهبورژوا

 ( کوشش طبقۀ کارگرIVِبورژوازی امپریالیست را خورده است؛ و )

آورد،  کرده در این جنگ صرفاً منافع بورژوازی کشور خود را برمی شرکت

 نه منافع طبقۀ کارگر را.

یا  های امپریالیستی باشند های جنگ قدرت هر جنگی که در آن، طرف

 طرف وجود داشته باشد لزوماً جنگ اینکه رقابت امپریالیستی در دو

به « دربارۀ جزوۀ ژونیوس»طور که لنین در  امپریالیستی نیست. همان

کند، که در آن فرانسه حامی  اشاره می 22مریکاابخش در  های رهایی جنگ

بل بخش بود و البته نیات امپریالیستی نیز داشت و در طرف مقا جبهۀ آزادی

های  بخش میی است که رقابت های آزادی ای از جنگ این نمونه »بریتانیا بود، 

کرد، برخالف  چندان جدی بازی می امپریالیستی در آن نقش ثانوی و نه

که عنصر مذکور ]رقابت امپریالیستی[ در آن حی و  1916ــ1914جنگ 

را  خصلت ویژه و اساسی جنگها باید  در تمام جنگ« حاضر است...

ها  ررسی کرد، وگرنه در عصر امپریالیسم رقابت امپریالیستی در تمام جنگب

حی و حاضر است، اما اینکه آیا این رقابت امپریالیستی دست باال را دارد و 

کند که جنگْ امپریالیستی هست یا نه.  کننده است یا نه مشخص می تعیین

یفیت )توضیحات ما دربارۀ جنگ امپریالیستی توضیحات عام است و ک

موضع و مبارزۀ کمونیستی در قبال جنگ امپریالیستی، و اساساً هر جنگی، را 

 کند.( تعیین می میی و جهانیاوضاع مشخص و منافع طبقۀ کارگر در سطح 

 

                                                           

 1775های  مریکا( است و به سالامریکا )یا همان انقالب اول امنظور جنگ استقالل . 22

 اشاره دارد. 1783تا 
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کشی که بورژوازی در  ( کشورهای ستمIجنگی است که ) جنگ ملی:ب( 

بر در برا ــمستعمره  های مستعمره و نیمه آن نوظهور است ــ کشور

کنند، برای خروج از زیر یوغ کشورهای  کشور)های( امپریالیستی می

امپریالیستی، برای در هم کوبیدن طبقۀ مسیطی که متحد امپریالیسم است؛ 

(II ( یک طرف جنگ میی بورژوازی امپریالیست )منظور بورژوازی کشور

ۀ امپریالیستی است( با نیات امپریالیستی قرار دارد و برای افزایش محدود

زده است و طرف دیگر طبقۀ  دست به این کار و... نفوذ اقتصادی، سیاسی

کش. بورژوازی  کشور ستمبورژوازی  میی و خردهبورژوازی  ،کارگر

کش از  امپریالیست از یک طرف، و بورژوازی و طبقۀ کارگر کشور ستم

کش  ( طبقۀ کارگر کشور ستمIIIکنند؛ ) طرف دیگر این جنگ را هدایت می

( در این IVآن؛ و ) روِ رزم با بورژوازی است و نه دنباله جنگ همدر این 

کش هریک منافعی دارند که  جنگ بورژوازی و طبقۀ کارگر کشور ستم

 کند. دو را تأمین می پیروزی در جنگ منافع هر

توان جنگ میی را مترقی شمرد: اول، پیروزی  بنابراین، به دو دلیل می

کند، که  کشور امپریالیست کمک می کش به تضعیف بورژوازی کشور ستم

این خود در سطح جهانی برای پرولتاریای کشورهای دیگر و پرولتاریای 

کش  کشور امپریالیست بسیار مفید است؛ دوم، منافع طبقۀ کارگر کشور ستم

و طبقات مرتجع  م استعماریکوبیدن حاکمیت امپریالیس با در هم

این جنگ همان اوضاعی را برای شود. پیروزی در  شان برآورده می سرسپرده

های بورژوادموکراتیک  کند که انقالب کش فراهم می طبقۀ کارگر کشور ستم

 به»داری در آن قوام نیافته است.  برای طبقۀ کارگر در کشوری که سرمایه

دیگر واژگون ساختن حکومت استبدادی و فئودالیسم، بر هم زدن  عبارت

ه مضمون اصیی و اهمیت تاریخی چنین ها و برانداختن ستم بیگان این نظام
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های مترقی بودند و  ها جنگجهت آن این داد. از هایی را تشکیل می جنگ

ها در  های انقالبی شرافتمند و همچنین کییۀ سوسیالیست تمام دموکرات

ها همیشه هوادار موفقیت آن کشوری )یعنی آن  گونه جنگ موقع این

های  ا سست کردن مصرترین پایهای( بودند که به سرنگونی و ی بورژوازی

فئودالیسم و حکومت مطیقه و ستمگری نسبت به میل دیگر، کمک 

 23«کرد. می

که آنان ]مردم  هنگامی»گوید:  مریکا میالنین در وصف جنگ استقالل 

بخش خود عییه  مریکا در زمان جنگ استقالل[ به جنگ بزرگ رهاییا

ور استثمارگران فرانسوی و استثمارگران بریتانیا مبادرت ورزیدند، از حض

مریکای ااسپانیایی نیز که بخشی از این سرزمین را که اکنون ایاالت متحدۀ 

ضد استثمارگران بریتانیایی سود  شمالی نام دارد در اختیار داشتند، بر

جستند... آنان منافع مردم فرودست را مد نظر خود قرار داده بودند. مردم 

اسپانیا و بریتانیا به سود خود استفاده کردند.  مریکا از کشاکش میان فرانسه،ا

دوش هم عییه استثمارگران بریتانیا  به گاهی اوقات آنان حتی دوش

جنگیدند. ابتدا آنان بریتانیا را شکست دادند و سپس خود را از زیر یوغ  می

جنگ  24«ای هم با پرداخت پول( رهایی بخشیدند. فرانسه و اسپانیا )تا اندازه

 اند. الجزایر و جنگ ویتنام نیز از این دست بودهبخش  آزادی

سازی سرمایه و روی کار آمدن  به بعد و با جهانی 1970اما از دهۀ 

داری در هیچ کشوری نوظهور یا در حال ظهور  نئولیبرالیسم، دیگر سرمایه

به این  1970نیست: سرمایه تمام جهان را درنوردیده است. بنابراین، از دهۀ 

                                                           

های فدایی خیق ایران،  ، انتشارات سازمان چریکسوسیالیسم و جنگوالدیمیر لنین، . 23
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اش ناممکن شده است، زیرا با تغییر  گر در معنای قدیمیسو جنگ میی دی

ای که در آن جنگ  داری در سطح جهان شرایط تاریخی اوضاع در سرمایه

 25آید از بین رفته است. میی پدید می

 

ای که مارکس و انگیس و  جنگ داخیی جنگ طبقاتی )جنگ داخلی(:ج( 

داخل کشور است. این  کنند به معنای جنگ طبقاتی در لنین از آن استفاده می

آید و همچنین به این دلیل که  ( به دلیل تضاد منافع طبقات پدید میIجنگ )

مناسبات طبقاتی و مالکیت مسیط گندیده است و دیگر برای نیروهای 

( یک طرف این نزاع را طبقات حاکم IIبرنده باشد؛ ) تواند پیش تولیدی نمی

( طبقۀ کارگر در این III؛ )کنند و سمت دیگر را طبقات محکوم هدایت می

( پیروزی در این جنگ یا IVجنگ در سمت طبقات محکوم قرار دارد؛ )

کند یا منافع طبقات محکوم را و پیروزی  منافع طبقات حاکم را تأمین می

طبقات محکوم باعث تغییر در مناسبات طبقاتی و مالکیت به نفعشان 

 شود. می

                                                           

بخش میی و  های رهایی انقالبی و انقالب-بندی جنگ میی با صورت ،البته لنین. 25

ین کرده بود. در مکان گذار سوسیالیستی را نیز متعپرولتری در آنها، ا-دخالت کمونیستی

: 1920های لنین در کنگرۀ دوم انترناسیونال کمونیستی،  مراجعه شود به سخنرانی ،بارهاین 

. گزارش کمیسیون بررسی مسائل میی و 2 ؛ و. سخنرانی دربارۀ نقش حزب کمونیست1

های انترناسیونال  ها در کنگره مجموعه سخنرانیدر: لنین، )منتشر شده  ستعمراتیم
همچنین  .(76-62، صص 1358المیل،  : نشر بین، ترجمۀ م. ت. پرتو، تهرانکمونیستی

، ترجمۀ ف. انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگیستانمراجعه شود به: آ. سیطانزاده، 

 .166-160، صص 1383کوشا، انتشارات مازیار، 
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بورژوایی برای پرولتاریا در  نمونۀ پیروزمند چنین جنگی را در جوامع

توان مشاهده کرد.  در روسیه می 1917و انقالب اکتبر  1871کمون پاریس 

مریکا اانقالب کبیر فرانسه و جنگ داخیی  ،در جوامع غیربورژوایی

 ،مریکاا( نیز نمونۀ جنگ طبقاتی است. در جنگ داخیی 1865ــ1861)

داران و  وش هم در برابر بردههای شمالی دوشاد ایالت پرولتاریا و بورژوازیِ

طبقات حاکم قرار داشتند. کارگران سفید در ایاالت متحده و بریتانیا عییه 

گونه که جنگ  کارگران اروپا اطمینان دارند، همان»داری ایستادند.  برده

بود، ]بورژوازی[ مریکا، آغاز دوران جدید تعالی طبقۀ متوسط ااستقالل 

 26«باشد. چنین سرآغازی برای طبقۀ کارگر میمریکا نیز اداری  جنگ ضدبرده

 

ایم که  هایی گذاشته ما این نام را بر روی جنگ جنگ بازیابی هژمونی:د( 

( در عصر افول Iمریکاست. این جنگ )ا امپریالیسم برای بازیابی هژمونی

ضد کشورهایی انجام  مریکا و برامریکا و برای بازیابی هژمونی اهژمونی 

( IIاند؛ ) قدر که باید به هر دلییی برنتابیده ریکا را آنماشود که سیطۀ  می

تنهایی یا با کمک بورژوازی پروغرب  یا به ،مریکاابورژوازی امپریالیست 

جنگ را به  به هر دلییی خارج از مدار امپریالیستی قرار گرفته،کشوری که 

 کند و اهدافش را در این کشورها از آورد و خود آن را رهبری می صحنه می

برد و در طرف  های گوناگون مانند تغییر رژیم و بالکانی کردن جیو می راه

دیگر، بورژوازی و بخشی از طبقۀ کارگر قرار دارند که بورژوازی رهبری 

( در این جنگ، بخشی از طبقۀ کارگر IIIاین جناح را در دست دارد؛ )

شود و  ها و افق امپریالیستی می کشوری که سیطه را نپذیرفته جذب سیاست

                                                           

، انتشارات سازمان جنگ داخیی در امریکاانگیس، و فریدریش  مارکسرل کا. 26

 .162های فدایی خیق ایران، ص  چریک



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   245

 

شود. بنا بر اینکه وضعیت مبارزۀ  بخشی دیگر کامالً جذب دولت خود می

 طبقاتی در آن کشور به چه صورت باشد، ممکن است بخش سومی باشد

ها بدون اینکه جذب دولت شود در کنار هایش یا با خیق آن که با سازمان

کا و مریا( با پیروزی IVنیروهای دیگر با افق امپریالیستی مبارزه کند؛ )

یابد و  اش را می مریکا فرصت بازیابی هژمونیاحامیانش در این جنگ، 

مریکاست و اشدۀ  پیکرۀ نحیف رای ب مریکا در این جنگ ضربهاشکست 

نیل به انکشاف مبارزۀ طبقاتی و آفریند که در آن امکان  صرفاً فضایی را می

کشوری که نیروهای اجتماعی رفته،  هم طبقۀ کارگر و، رویسوسیالیسم برای 

بیش  داری گیوبال( قرار گرفته بیرون از مدار امپریالیسم )و نه دایرۀ سرمایه

مریکا فرصت را برای ااز پیش فراهم است. عالوه بر این، تضعیف 

کند تا تنور مبارزۀ طبقاتی  پرولتاریای این کشور و پرولتاریای جهانی مهیا می

 بشود. اش بیشتر خود را گرم نگه دارد و احتمال پیروزی

طبقۀ کارگر سوریه، به سبب اینکه دولت کشورش پیش از این او و 

هایش را سرکوب کرده است، چندپاره شده است. در نبود  سازمان

های  های کارگری مترقی و کمونیستی بخشی جذب ایدئولوژی سازمان

ها تبییغ ایدئولوژیک،  طیبانۀ امپریالیستی شده است و به مدد سال سرنگونی

گرا و در همراهی  جات اسالمرهایی از بحران اجتماعی را در دستاین بخش 

دهی بورژوازی  بیند. بخش دیگرِ طبقۀ کارگر سوریه تحت سازمان ها میبا آن

مریکا در این جنگ است و احاکم سوریه قرار گرفته و خواهان شکست 

های امپریالیستی پی گرفته  موضع حفظ دولت بشار اسد را در برابر پروژه

 است.
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جنگ سوریه جنگ امپریالیستی نیست. در جنگ سوریه رقابت امپریالیستی 

دهندۀ ماهیت  وجود دارد، ولی رقابت امپریالیستی نقش ثانویه دارد و نشان

جنگ نیست؛ زیرا در جنگ امپریالیستی، دو سوی نبرد بورژوازیِ 

یاد امپریالیست قرار دارد و نیز پیروزی بورژوازی هرکدام، درنهایت، به انق

 هیچ که در این جنگ اسد به صورتی انجامد، در بیشتر طبقۀ کارگرش می

وجه جایگاه بورژوازی امپریالیست را ندارد و نیز پیروزی اسد آشکارا از 

گری کند و فضا را برای دخالت گیری میتثبیت وضعیت انهدام اجتماعی جیو

ه و ایران کند. در سوریه اینکه آیا حضور روسی نیروهای اجتماعی مهیا می

حضوری امپریالیستی هست یا نه بالموضوع است و از اهمیت ثانوی 

حاضر آنچه در سوریه )و در مقیاس  حال برخوردار است، چرا که در

ای  های امپریالیستی چنددهه دهد اجرای برنامه تر، خاورمیانه( رخ می وسیع

مریکا در شکیی نوین است. چپ پروغرب در حالی تأسیس اامپریالیسم 

فراموش نامد که  پایگاه روسی و ایرانی در سوریه را پروژۀ امپریالیستی می

های  مریکایی در سوریه خود جزئی از پروژهاها پایگاه  تأسیس دهکرده که 

جنگ سوریه  27است. ۀ خاورمیانهای غرب در منطق امپریالیستی چنددهه

ستند، جنگ طبقاتی نیست، زیرا دو سوی این نبرد طبقات حاکم و محکوم نی

طبقۀ کارگر جنگ بر سر تغییر در مناسبات طبقاتی و مالکیت نیست و 

                                                           

دهد،  گونه که اکنون دارد در سوریه رخ می . حامیان براندازی امپریالیستی اسد، آن27

های  ناخواه به پیشواز همان منطق امپریالیستی در ایران نیز خواهند رفت. در فغان خواه

طیبانۀ مقامات ایران حقیقتی نهفته است: سقوط امپریالیستی اسد راه را برای  منیتی فرصتا

کند. این درست است که بورژوازی ایران در هراس از  سقوط امپریالیستی ایران باز می

عیار طبقۀ کارگر نیز نهفته  سقوط خود است، اما در این سرنگونی امپریالیستی نابودی تمام

 توانند و نباید این نکتۀ حیاتی را از تحییل خود خارج کنند. ا نمیه است. کمونیست
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در این جنگ حضور نداشته است. جنگ سوریه جنگ میی نیز  مثابۀ طبقه به

طبقۀ وابسته به امپریالیستِ متخاصم الً، طبقۀ مسیط در سوریه نیست، زیرا او

نیست. همچنین،  امپریالیسم متحدِ نابراین، جنگی عییه طبقۀ مسیطِنیست. ب

جنگند بیکه بخشی از آن در  مثابۀ طبقه در کنار بورژوازی نمی پرولتاریا به

مقابل بخشی دیگر است. ثانیاً، بخشی از طبقۀ کارگر سوریه که تحت 

نوعی  رزم با بورژوازی نیست، بیکه به دهی بورژوازی حاکم است هم سازمان

 رااریخی طبقۀ کارگر منافع تپیروزی در این جنگ روِ آن است،  دنباله

گیرد.  نابودی امکان برآورده شدنش را می بیکه فقط جیوِ سازد نمیبرآورده 

ثالثاً، سوریه کشوری نیست که بورژوازی در آن نوظهور باشد و هنوز 

داری در آن تثبیت نشده باشد، بیکه باید به یاد بیاوریم که بستر  سرمایه

ولیبرالیستی در سوریه بود. های نئ داخیی جنگْ ناشی از اجرای سیاست

بنابراین، جنگ سوریه از نظر کیفی با جنگ میی تفاوت دارد. رابعاً، توضیح 

سازی سرمایه و روی کار آمدن نئولیبرالیسم و تغییر  دادیم که با جهانی

جنگ میی ممکن  ،آید ای که در آن جنگ میی پدید می شرایط تاریخی

ن ساختن حکومت استبدادی و واژگو»نیست. در این جنگ هیچ نشانی از 

مضمون »، که «ها و برانداختن ستم بیگانه فئودالیسم، بر هم زدن این نظام

های میی[ را تشکیل  هایی ]جنگ اصیی و اهمیت تاریخی چنین جنگ

، نیست. جنگ سوریه جنگی جز جنگ امپریالیستی، میی یا طبقاتی «داد می

یم، جنگی بر سر بازیابی بر آن نهاد جنگ بازیابی هژمونیاست و ما نام 

 مریکا در عصر افول هژمونی.اهژمونی 

در جنگ بازیابی هژمونی در سوریه، پیروزی دستجات معارض و 

تروریست بیانگر تثبیت وضعیت انهدام اجتماعی و ویرانی نیروهای مولد و 

های اقتصادی کشور به دست نیروهای امپریالیستی است. این  زیرساخت
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ازی برای پیشبرد مبارزۀ طبقاتی به سود پرولتاریا در اند فقط هیچ چشم نه

ها به  سوریه ندارد، بیکه آن را و امکان پدید آمدن سوسیالیسم را تا مدت

اندازد. پیروزی طرف دیگر، یعنی حفظ دولت اسد، باعث  تعویق می

جیوگیری از تداوم وضعیت انهدام اجتماعی و به محاق رفتن مبارزۀ طبقاتی 

از تخریب صنایع سنگین در جریان جنگ »ود. پرولتاریا باید ش در سوریه می

این تخریب به معنی انهدام «. ممانعت کند و جنگ داخیی ]طبقاتی[

چون پرولتاریا بدون این شالودۀ مادی دستخوش »اجتماعی است، 

 28«.اضمحالل خواهد شد

فرایند انهدام  (1)روییم:  نهایت با دو فرایند روبهدر مورد سوریه، در

فرایند استمرار اسد. فرایند انهدام اجتماعی فرایندی است  (2) و جتماعیا

مریکاست، اکه با شکست اسد، که در وضعیت کنونی فقط به نفع امپریالیسم 

مریکا استراتژی واحدی ندارد و اکند. در دورانی که  شروع به طی شدن می

د، وضعیت واحدی حفظ کن  تواند منافع متحدانش را با استراتژی دیگر نمی

انهدام اجتماعی در سوریه نتیجۀ ناگزیر است، بنابراین پیروزی محور غربی 

فرایند استمرار اسد  کند. گزینۀ دیگرْ سوریه تثبیت می این وضعیت را در

شک  کند. بی است که از تثبیت وضعیت انهدام اجتماعی جیوگیری می

ق سوسیالیستی در تنهایی به سوسیالیسم نخواهد انجامید. اف استمرار اسد به

 ۀکه عامل بازدارند ،سوریه دو گام اساسی دارد: اولی فرایند حفظ اسد است

گری نیروهای  انهدام اجتماعی است و فقط شرایط را برای امکان مداخیه

کند. دومی مداخیۀ خود نیروهای اجتماعی در  اجتماعی در آینده فراهم می

 است.  سوریه

                                                           

آوری و عییرضا  ، ترجمۀ حسن شمسی لنین تأمیی در وحدت اندیشه. گئورگ لوکاچ، 28

 .62، ص 1391امیرقاسمی، نشر اینترنتی، 
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ی را انتخاب کرده است و چپ چپ پروغرب فرایند انهدام اجتماع

، با طرح مقولۀ محور مقاومتی فرایند استمرار اسد را. این دستۀ آخر

حفظ اسد را به خودی خود مترادف ، «مطیق مقاومت»لیستی ئاایدـ  اولترا

گرفته است و بنابراین به  به سوی سوسیالیسم« مقاومت»فرایند تکوین 

 در این فرایند قائل است. خودانگیختگی 

ای  ظ اسد )موضع جهانی( به جمهوری اسالمی در سطح منطقهحف

کند و با تالش برای انقالب سوسیالیستی در ایران )موضع محیی(  کمک می

این تناقض را خود وضعیت به جمهوری اسالمی نیز در تناقض است. 

ها نیز هست: درک  گیر کمونیست دیکته کرده است. این تناقض گریبان

 با جمهوری اسالمی در داخل. طبقاتیای  مبارزه ضرورت حفظ اسد در عین

 دهند. ها با همین مبارزه به این وضعیت متناقض پاسخی یگانه می کمونیست

موضع چپ پروغرب و چپ  ،پیش از این گفته بودیم که از نظر ما

. اما برای آشکار کردن آنها نیز محور مقاومتی اعتبار یکسان ندارند و نقد

با موضع محور مقاومتی باید نکاتی  یک کمونیستیپییت رئالتفاوت موضع 

مطرح کنیم. تفاوت موضع تا جایی که به سوریه مربوط است بسیار اندک 

است؛ اما این شباهت موضع مشابه شباهت دو عکس است، که یکی از تنۀ 

ای از این دو  یکی از تنۀ درخت دیگری است و فقط تکه درخت و آن

وجود دارد. وقتی عکس را به کل درخت و فقط در این عکس شباهت 

پییتیک  رئال. وقتی موضع ها آشکار خواهد شد م دهید تفاوتدرخت تعمی

ها  تر و تفاوت رنگ ها کم کنیم شباهت در قبال ایران را بررسی می کمونیستی

 شود. آشکارتر می

موضع محور مقاومت در ایران کُمیتش لنگ است، زیرا وضعیت انهدام 

پندارد و خیط  ا با وضعیت نامشابه ایران یکی میاجتماعی در سوریه ر
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دهند، بیکه  کند. آنها تحییل مشخص از شرایط مشخص به دست نمی می

حی و در آن ده و ایرانی که مبارزۀ طبقاتی ز تحیییشان در سوریۀ جنگ

یکسان است.  ای چون سوریه قرار ندارد حاضر است و در وضعیت جنگی

واقع  کند که به نقدی بر رزا لوکزامبورگ می «دربارۀ جزوۀ ژونیوس»لنین در 

های فهم چپ محور مقاومتی از شرایط کنونی نیز  دهندۀ محدودیت نشان

کنند به دوران جنگ  شان صحبت می هست. ماجرایی که رزا و لنین درباره

گردد. ژونیوس )همان رزا لوکزامبورگ که با این نام جزوۀ  جهانی اول برمی

در عصر )دوران( امپریالیسم افسارگسیخته، »گوید،  میمزبور را نوشته است( 

تواند خصیت میی داشته باشد. منافع میی فریبی است که با آن  جنگ نمی

کش خیق را برای خدمت به دشمن جان خویش، یعنی  های زحمت توده

شود  اشتباه از زمانی آغاز می»اما لنین معتقد است، « کنند. امپریالیسم آماده می

صل مارکسیستی دائر بر ضرورت توجه به شرایط عینی غفیت که... از ا

های ممکن در عصر  شود و قضاوت راجع به جنگ کنونی به همۀ جنگ می

های میی بر ضد امپریالیسم به باد  شود و جنبش امپریالیسم تسری داده می

ها نیز از زمانی آغاز  اشتباه محور مقاومتی 29«شود. فراموشی سپرده می

متناسب با آن را به  مشخص سوریه را و حکم مشخصِ یتشود که وضع می

دهند و بنابراین، مبارزۀ طبقاتی را  وضعیت همۀ کشورهای دیگر تسری می

ضرورت توجه به این غفیت از شایان ذکر است که  30کنند. فراموش می

                                                           

 .12-11، صص همان، «ی ژونیوس ی جزوه درباره». والدیمیر لنین، 29

که  ،بگذریم. برای نمونه، مهدی گراییوهی نیست که از آن دره هرگز اشتبا. این البت30

سخن « نبرد طبقاتی»و حتی « آگاهی طبقاتی»، «منفعت طبقاتی»، «جایگاه طبقاتی» دربارۀ

های خود )چه در خصوص وضعیت ایران کنونی و  گفته است، هرگز نتوانسته در تحییل

طبقاتی را نشان بدهد. او در بخش چه بحران سوریه( معنا، داللت و نحوۀ انکشاف مبارزۀ 

Line
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امری آیینی نه صرفاً اشتباهی نظری، بیکه برای چپ پروغرب  شرایط عینی

ها  اوت دربارۀ یک وضعیت را به تمام وضعیتقضهمواره ست و هم ه

دهند؛ مثالً، آبا و اجدادشان در گذشته معتقد بودند که توسعۀ  تسری می

داری در تمام کشورها باید بر طبق نمونۀ انگییسی یا فرانسوی پیش  سرمایه

خواندند. بنابراین، در  برود و نمونۀ پروسی و ژاپنی را امری نامتعارف می

دو، به  ایران، چپ پروغرب و چپ محور مقاومتی، هر موضوع سوریه و

ها تسری  انحای گوناگون قضاوت دربارۀ وضعیتی خاص را به تمام وضعیت

 گیرند. دهند و تحییل مشخص از شرایط مشخص را نادیده می می

ها در این است که  یکی دیگر از تمایزات موضعمان با محور مقاومتی

ایم. از نظر محور  تگی درنغیتیدهروی به موضع خودانگیخ هیچ ما به

نوعی خودانگیختگی در خود دارد و  «مقاومت»ها، انگار جریان  مقاومتی

حدی قوی است که پیشبرد سوسیالیسم و  موتور این خودانگیختگی به

نیروهای افتد. اما ما به  طور خودانگیخته اتفاق می مبارزه با امپریالیسم به

ایم و  مان را بر این اساس استوار ساختهیم و تحیییا اجتماعی اشاره کرده

مطیق »و خودانکشافی  دانیم نمی ای کننده تعیین ودانگیختگی را عنصرخ

نظری و شیوۀ  هیچ مفهوم، نظام. »دانیم را نام عام ایدئولوژیک می« مقاومت

                                                                                                                      

ادعا  متناعاِ ی هپشت و رویِ پرد نوشتۀ در« نهاد هم وهمِ چونان فسخِ یادآوریپرولتاریا: »

سیاسی  طریق اقتصاد کند که عامل )فاکتور( مبارزۀ طبقاتی سبب شد تا مارکس بدان می

خود او هنگام آور است که  ...( را پشت سر بگذارد. تعجبکالسیک )اسمیت، ریکاردو و

گذارد تا به مقاصد  این عامل را کنار می ای زیرکانه طرز پرداختن به، مثالً، بحران سوریه به

کند که مبارزۀ طبقاتی  گوییم زیرکانه، زیرا وی هرگز صراحتاً اذعان نمی خویش برسد. می

 واسطگیِ بی»ها از  عامل مهمی نیست، بیکه با تمسک جستن به این بهانه که غالب چپ

 بندد. کنند بر آن چشم می )تعبیر گراییو( این مفاهیم و مقوالت سوءاستفاده می« زنندۀ

Line
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تاریخی و  وجود مستقل ندارد و فقط در پیوند فشرده با اوضاع تفکریْ

کنند و بخشی  ها را تدوین میشود که آن ی درک میهای گیِ انسانزند گذرای

در سوریۀ قدیم  31«آورند. مهم از زندگیِ واقعی و عینی خود به حساب می

سازی  به پیادهمانند شوروی نتوانست کشور سوریه را  حکومتیحتی 

و درنهایت حافظ اسد و بشار اسد وادارد « سوسیالیسم واقعاً موجود»

قوت ادامه دادند. در کنار  دست راستی را به سیاسیـ  های اقتصادی سیاست

سال از فروپاشی شوروی همچنان  27قرار دارد که پس از کوبا این مورد، 

با تمام موانع راهش را ادامه داده است. این دو را مثال زدیم تا بگوییم که 

در هیچ کشوری دستوری به  (سوسیالیسمدولت پرولتری )و به تبع آن، 

گری فقط منوط به حضور و میزان دخالت یالیسم فقط وآید. سوس وجود نمی

و اعتالی مبارزۀ طبقاتی و آگاهی  نیروهای اجتماعی موجود در هر کشور

رود. کانون تحییل ما چه در  است و دستوری و از باال جیو نمی پرولتری

اساس مبارزۀ طبقاتی و منافع طبقۀ  سوریه و چه در موضوعات دیگر بر

افع طبقۀ کارگر جهانی است، اما منطق چپ محور کارگر آن کشور و من

مقاومتی جز منطق سوسیالیسم دستوری و استالینیستی نیست. اگر کشور 

به دلیل حمایت  ،ونزوئال در زمان چاوز مقهور کودتای امپریالیستی نشد

 بودند که با حضورشان در صحنه جیوِنیروهای اجتماعی از او بود، آنها 

دریغ فیدل  های بی ه، حضور کشوری مانند کوبا و کمککودتا را گرفتند؛ البت

کاسترو به ونزوئالی چاوز نیز در کنار نیروهای اجتماعی تأثیر زیادی در 

متوجه  ،های کوبا و ویتنام نگاهی بکنیم شکست کودتا داشت. اگر به انقالب

                                                           

 ادبیات ،جامعه، فرهنگ، “«تزهایی دربارۀ فویرباخ”تفسیری بر »لوسین گیدمن، . 31

ص  ،1381نشر چشمه، پاییز  ترجمۀ محمدجعفر پوینده،گزیده و ، مقاالت( )مجموعه

382. 
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ا هستند. حضور ه اند که محور این انقالب شویم که نیروهای اجتماعی می

دست باال فقط به قدرتمندتر شدن پرولتاریا کمک  نند شورویکشوری ما

ها، اما  کند، به سبب توانایی ایدئولوژیکش و مناسباتش با امپریالیست می

شد.  بدون حضور نیروهای اجتماعی جنگ طبقاتی و جنگ میی میسر نمی

بنابراین، سوسیالیستی شدن سوریه بدون عامییت نیروهای اجتماعی در آن 

قضا، نگاه آغشته به خودانگیختگیِ چپ  بر دست ی باطل است.کشور خیال

شود. آنها نیز سقوط  محور مقاومتی در مواضع چپ پروغرب نیز دیده می

دانند که به  اصطالح دموکراسی در سوریه را امری می اسد را و برآمدن به

 که روست این از انجامد. در خاورمیانه میبسا  سوسیالیسم در سوریه و چه

 چپ سکۀ روی و پشت درحقیقت مقاومتی محور چپ و وغربپر چپ

اند، زیرا هر دو مسائل جهان را غیرتاریخی و غیردیالکتیکی و، از  بورژوایی

 نگرند. نگری بورژوایی می این رو، با کوته

ها و  مشابه در سوریه از پایهظاهر  بهبنابراین، آشکار است که مواضع 

اتفاق مانند آن دو عکس  حسب و بر تئوری و پراتیک متفاوتی نشئت گرفته

ای را نادیده بگیریم،  های پایه شوند. اگر تفاوت در سوریه مشابه دیده می

 ایم. شناخت خودمان را تا حد فقط پدیدار پایین آورده

طور  ها، برونینگ و هیتیر و همین ما مارکسیست»گوید:  تروتسکی می

شر ”ها سئیه که یکی از آندانیم. این م یبراون را لوازم یدکی یک سیستم م

کنیم به  ی است هیچ سودی ندارد چرا که نظامی که با آن مبارزه می“کمتر

گاه با یکدیگر تناقض پیدا ر نیاز دارد. هرچند این عناصر گهتمام این عناص

ها سود جوید...  کنند و حزب پرولتری باید به نفع انقالب از این تناقض می

د پیانو از هفت کالویه تشکیل شده است. هر گام موسیقی، روی سازی مانن

 ــدو، رِ یا سل  ــاست “ بهتر”ها  یک از این کالویه این پرسش که کدام
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دان باید بداند چه هنگام از کدام کالویه  معنی است. موسیقی پرسشی بی

برونینگ یا هیتیر  ــاست “ شر کمتر”استفاده کند. پرسش انتزاعیِ چه کسی 

یک از این  معنی است. دانستن اینکه باید به کدام یبه همان اندازه ب ــ

ها مثال  ها ضربه زد، ضروری است. روشن شد؟ برای کندذهن کالویه

های کوچک سم را  زنم. وقتی یکی از دشمنان پیشِ خودم تکه دیگری می

چیند و دیگری در طرف دیگر در حال شییک مستقیم به من است،  می

دست دومی دربیاورم چون همین کار به  خوب من باید نخست رُولور را از

روی به این  هیچ دهد. اما این به من فرصت خالصی از شر اولی را نیز می

انتخاب  ،بنابراین 32«است.“ شر کمتری”معنی نیست که سم نسبت به رولور 

نیست، بیکه مسئیۀ ضروریْ « شر کمتر»موضع دفاع از اسد برای ما ماجرای 

ها ضربه بزنیم. شکست یا تضعیف  یک از کالویه مدانستن این بود که به کدا

امپریالیسم غرب شرایط وقوع جنگ طبقاتی و جنگ طبقاتی پیروزمند برای 

پییتیک  سوریه آینۀ اسکندر ماست و رئال .کند پرولتاریا را ممکن می

 دهد. کمونیستی را به ما نشان می

 
 

                                                           

نبرد با فاشیسم در آلمان ، «ی متحد کارگری عییه فاشیسم بههبرای ج». لئون تروتسکی، 32
، 1387، ترجمۀ رضا اسپییی، نشر دیگر، های مدنی با فاشیسم در ایاالت متحد و مبارزه

 .36ــ35صص 



 

 1 پیوست

 های حاضر در جنگ سوریه گروه

 
در  فقطهای داخیی در تاریخ است.  ترین جنگ از پیچیده یکی سوریه عرصۀ 

ان، ارتش و گروه به نیرو، گرد 1200ن بیش از ۀ معارضان و مخالفاجبه

ای از  در این نبرد خونین شرکت دارند. ما در اینجا خالصه نحوی از انحا

توان در  کنیم. این نیروها را می ترین نیروها را ذکر می پیشینۀ برخی از مهم

اصطالح دموکراتیک و سکوالر شامل  نیروهای به (1)ر دسته جای داد: چها

های هماهنگی محیی، کمیتۀ  شورای میی سوریه، ائتالف میی سوریه، کمیته

رو  میانه ــ تعبیر غرب به ــ گرایانِ اسالم( 2) ؛هماهنگی میی و ارتش آزاد

ترین  الفتح و ائتالف بزرگ جبهۀ اسالمی و برخی از مهم مشتمل بر جیش

االسالم، احرارالشام، گردان  های حاضر در آن از قبیل جیش ها و گروه  گردان

گرایان تندرو شامل داعش و  اسالم (3) ؛رداسالمی کُ ۀجبه توحید و

د و شورای میی کرد. باید  ی نیروهای کرد شامل پ (4) ؛ والنصره هجبه

منظور  به ای بندی صوری تقسیم فقطبندی  توجه داشت که این تقسیم

ویژه  تر وضعیت است. حقیقت آن است که غالب این نیروها، به تشریح ساده

های  در بازه ،النصره هرو، نیروهای سکوالر و نیز جبه گرایان میانه اسالم

های  اند و عمییات دیگر قرار داشتهف زمانی در پیوند تنگاتنگی با یکمختی

 ند.ا همشترک نظامی و تروریستی در سوریه انجام داد
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 نیروهای سکوالر و دموکراتیک

در استانبول ترکیه با  1390این شورا در مرداد  شورای ملی سوریه: .1

المسیمین  گرا )اخوان حضور نمایندگانی از نیروهای سکوالر، اسالم

جز  های هماهنگی محیی، احزاب کردی )به ترین گروه بود(، کمیته برجسته

و  ی سرشناسها شخصیتاغیب  د( و رهبران طوایف اعالم وجود کرد. ی پ

 ۀعهد ن تبعیدی سوریه بودند. رهبری شورا در آغاز براعضای شورا از فعاال

گرایان  ن سکوالر تا اسالمبا ترکیبی از فعاال ،برهان غییون بود. این شورا

شرط اسد و تأسیس حکومت  و قید اخوانی، خواهان برکناری بی

وانین اسالم در سوریه بود و با دموکراتیک سکوالر و البته با احترام به ق

کرد. شورا اگرچه در ظاهر امر  ای با دولت مخالفت می هرگونه مذاکره

از اقدام سیاسی عییه اسد و نیز تسییح  ،مستقیم خارجی بود ۀمخالف مداخی

های گستردۀ قطر  کرد. این ارگان در آغاز تحت حمایت مخالفان حمایت می

ریه، در همان ابتدای تأسیس، ارتش و ترکیه قرار داشت. شورای میی سو

بازوی نظامی خود به کار گرفت و با تشکیل شورای عالی  منزلۀ آزاد را به

در آنتالیای ترکیه، رهبری این شورا را به  92نظامی انقالب سوریه در سال 

های  اسالمی و نیز برخی از گردان ۀعهده گرفت. نمایندگان احرارالشام، جبه

و در بسیاری از  ی عالی نظامی حضور داشتنده در شوراالنصر هجبه

های نظامی دوشادوش سربازان شورای میی سوریه، ارتش آزاد،  عمییات

 :جنگیدند. شورای میی سوریه از آغاز فعالیت عرصۀ مناقشۀ سه جریان بود

ی شورا به مذاکره میی گرایان، سکوالرها و کردها. در مرحیۀ نخست، بی اسالم

 2011روج احزاب کردی از این شورا در اکتبر به خ بر سر فدرالیسم

به انشعاب  ،1391گرایان، در مرداد  انجامید. سپس منازعۀ سکوالرها و اسالم
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در قاهره « امنای انقالب سوریه هیئت»برخی از نیروهای سکوالر و تأسیس 

جالب آنکه رهبر این  1به رهبری هیثم مالح، عضو برجستۀ شورا، منجر شد.

اسالمیِ  سرشناس های شخصیتخود از  صطالح سکوالرا فراکسیون به

یکی از  در مقام، شورای میی 1390تر و در آذر  مدرن در سوریه بود! پیش

عضو نماینده  20با  ،نیروهای اصیی وارد ائتالف میی سوریه شده بود. شورا

ترین فراکسیون ائتالف بود. در بهمن  حاضر در ائتالف، بزرگ ۀنمایند 63از 

، شورای میی 2 دنبال اعالم حضور ائتالف در مذاکرات ژنو هو ب 1392

اکنون نقش چندانی در تحوالت  سوریه از ائتالف خارج شد. این شورا هم

 سوریه ندارد.

در  ائتالف میی سوریه . ائتالف ملی برای انقالب و نیروهای مخالف:2

از  قطر اعالم وجود کرد. شورای مرکزی این ائتالف ۀدر دوح 1390آذرماه 

 ،از آن جمیه 2ت؛ها گروه مخالف تشکیل شده اس نفر به نمایندگی از ده 63

های هماهنگی محیی  توان به شورای میی سوریه، شورای میی کرد، کمیته می

گرایان در این  های سرشناس مستقل اشاره کرد. نفوذ اسالم شخصیتو نیز 

یب، امام طعاذ الختا آنجا که نخستین رهبر آن، م ،ائتالف برجسته بود

کشور آن را  18جماعت مسجد جامع دمشق بود. پس از تشکیل ائتالف، 

و در اجالس  رسمیت شناختند  نونی مردم سوریه بهقا ۀنمایند تنها مثابۀ به

طور  کشور نیز آن را به 130در مراکش،  «دوستان سوریه» 1391آذر 

ئتالف ه را در دوحه به ارسمی به رسمیت شناختند. قطر سفارت سوریغیر

                                                           

 .1391مرداد  11، ایسنا ،«تشکیل دادند یخود دولت انتقال یبرا قاهرهمخالفان در . »1

 توانید در اینجا مشاهده کنید: ای متبوعشان را میه اسامی کامل این افراد و گروه. 2
“Members of the Syrian National Coalition for Revolutionary and 

Opposition Forces,” Carnegie Middle East Center, Nov 21, 2012. 
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تر نمایندگی گشایش دف ۀمریکا، بریتانیا و فرانسه به ائتالف اجازاو  اعطا کرد

دمشق  ۀۀ نفوذ شورا استان حیب، حمص، درعا و حومترین حوز دادند. مهم

ختالفات در ائتالف تشدید شد و بود. پس از ناتوانی در فتح دمشق، ا

بر پیکرۀ آن وارد  ضربۀ نهایی را 2، اعالم حضور در مذاکرات ژنوِ نهایتدر

این ائتالف درون سوریه نفوذ چندانی ندارد و بیشتر  ،کرد. در حال حاضر

شود. ائتالف مذاکرات صیح سوچی  مقام اپوزیسیون خارجی ظاهر می در

 .یان دولت و مخالفان را تحریم کردم

و از  2011در سال  های هماهنگی محلی )هیئت تنسیقیات(: . کمیته3

گروه محییِ )تنسیقیات( فعال در مناطق مختیف  70ای متشکل از  شبکه

ها  که در خصوص هماهنگی و برگزاری فعالیت ،سوریه تشکیل شده است

ای اعتراضات، ثبت ناپدیدشدگان و  و اعتراضات خیابانی، پوشش رسانه

کند. شورای مرکزی این  شدگان جنگ داخیی سوریه فعالیت می کشته

بار تشکیل جیسه  هفته یک دوکه هر  ،دهنماینده تشکیل ش 140ها از  کمیته

ند. این ا ن سیاسی سوریهین گروه غالباً از جوانان و فعاالدهد. اعضای ا می

و  کرد میفعالیت مدنی و مبارزۀ بدون خشونت را تبییغ  گروه در آغازْ

گیری  با شکل ،مخالف مداخیۀ خارجی و تسییح مخالفان بود. با این حال

 «جهانی ۀجامع»رسمیت شناخت و خواهان اقدام   به ارتش آزاد، این نیرو را

و در پی تشکیل ائتالف  1391ها در سال  همچنین این کمیته 3عییه اسد شد.

 منزلۀ ای ضمن به رسمیت شناختن ائتالف به میی سوریه، با انتشار بیانیه

گوی این  عمر اِدلبی، سخن 4قانونی مردم سوریه، به ائتالف پیوستند. ۀنمایند

                                                           
3. “Local Coordination Committees of Syria,” Carnegie Middle East 

Center, Dec 20, 2012. 

4. ibid. 
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تن دیگر در شورای مرکزی ائتالف میی سوریه  14همراه  به ،ها کمیته

یی( در اجرا ۀهای این سازمان )از جمیه کمیت حضور داشتند. برخی از ارگان

 ،ها گیری این کمیته ند. پس از شکلکشورهای اردن و قطر مستقر

به استانبول اعضای آن را مریکا، بریتانیا و ترکیه اهای اطالعاتی  سرویس

های الزم جهت امور گزارشگری، ارتباطات و  و تحت آموزش کردندمنتقل 

ها قرار گرفت. هیزات ارتباطی الزم در اختیار آنو تج دادندمخابرات قرار 

 این نیرو همچنان در مناطق مختیف سوریه فعال است.

این سازمان طی کنفرانسی در دمشق در خرداد  . کمیتۀ هماهنگی ملی:4

گرا و سکوالر سوریه  سازمان و حزب چپ 13ز شکل گرفت. کمیته ا 1390

دموکراتیک  اند از: اتحادیۀ شکل گرفته است. برخی از این احزاب عبارت

سوسیالیست عرب، حزب کارگران انقالبی سوریه، حزب کار کمونیست، 

جنبش سوسیالیستی عربی، حزب اتحاد سریانی، حزب دموکراتیک خیق 

دموکراتیک  حزب بعث سوسیال و د( ی یه، حزب اتحاد دموکراتیک )پسور

ناصری و استالینیستی دارند. این  های سوریه. برخی از این احزاب گرایش

شرط  مذاکره با دولت اسد با سه پیش خود گیریِ کمیته از ابتدای شکل

مراه ه بس، خروج ارتش از شهرها و آزادی همۀ زندانیان سیاسی را به آتش

و است ول خود عنوان کرده جزو اص مخالفت جدی با مداخیۀ خارجی

همچنین برخالف شورای میی، حق کردها را برای خودمختاری در 

غیب جیسات و شناسد. این سازمان ا چارچوب سوریه به رسمیت می

در  کندهیچ مزاحمتی اینکه دولت اسد تقریباً بدون  های خود را گردهمایی

عنوان  سوریه به شورای میی رااین کمیته  ،رو کرد. از همین دمشق برگزار می

ده است. این کرحکومت معرفی  ۀعنوان زائد اپوزیسیون داخیی و بعضاً به
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 ای از جنبش انقالبی که نقش ضروری جزء»منزلۀ  کمیته ارتش آزاد را به

اما با تسییح آن  ،شناخت رسمیت می به« در محافظت از جامعه دارد یمهم

های  ناری اسد از راهکمیته همواره خواهان برک ،در مجموع 5مخالف بود.

آمیز بوده و با  خشونتمذاکرات و مقاومت غیر میز و از طریقآ مسالمت

کرد. کمیتۀ هماهنگی میی در داخل و خارج از  دخالت خارجی مخالفت می

 با خروج احزاب کردیِ ،سوریه نفوذ بسیار کمی داشت. این کمیته

 سوریه ندارد.اکنون نقشی در تحوالت  ، هم2012اش در سال  دهنده تشکیل

سرهنگ ریاض االسعد  1390این ارتش را در مرداد  . ارتش آزاد سوریه:5

در استانبول ترکیه بنیان  از افسران گریخته از ارتش سوریه و تنی چند

شده از ارتش سوریه اد از نیروها و مقامات نظامی جدا. ارتش آزندنهاد

از نیروهای  های مختیفی تشکیل شده است. این نیروها در قالب گردان

به سرفرماندهی ارتش آزاد  که شد، تشکیلفراری  نظامیان و نیز محیی

کردند. چنین بود پیوستن برخی از  مستقر در ترکیه اعالم وفاداری می

ترین اعمال را مرتکب  که شنیع ،های اسالمی به این ارتش تندروترین گروه

زنکی و گردان اند گردان عمر فاروق، جنبش نورالدین  از آن جمیه ؛شدند

توحید. ارتش آزاد تحت حمایت قطر و ترکیه قرار داشت و برخی از 

ترین مقامات  هایش به شکل مخفیانه مورد الطاف برخی از بیندپایه گردان

فاصل  قرار داشتند. ارتش آزاد حد ،کین مریکا، از جمیه جان مکاسیاسی 

حاضر در  ترین و قدرتمندترین نیروی نظامی مهم 2013ــ2011 های سال

و حتی  برای تمام نیروهای مخالف بدل شد که به چتری ،سوریه بود

نیروی هوایی تشکیل دهد. ارتش آزاد در دوران اولیۀ  91توانست در اسفند 

                                                           
5. “Guide to the Syrian opposition,” BBC news, Oct 17, 2013. 
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النصره، احرارالشام و  ههایی چون جبه بحران سوریه عمیقاً با گروه

گرا  مهای اسال کرد. با عروج داعش و دیگر گروه االسالم همکاری می جیش

های این ارتش به  و پراکندگی و تشتت در اپوزیسیون سوریه، اغیب گردان

اکنون بخشی از بقایای این ارتش در شمال سوریه  گرایان پیوستند. هم اسالم

هزار  20)تحت حمایت ترکیه( با قریب به  تحت عنوان ارتش آزاد سوریه

 25با  ،نوبیند. بخش دیگر نیز تحت عنوان جبهۀ جا تنیرو مشغول عمییا

مریکا تبدیل شده است. جبهۀ اصورت رسمی به ارتش مزدور  هزار نیرو، به

که با بیش از  ،قدرتمندترین نیروی حاضر در جنوب سوریه است ازجنوبی 

های بزرگی از استان درعا و ناحیۀ مرزی التنف را در  گردان، بخش 60

ترین   مهم ه(.د )تا پیش از اعالم خبر خروج امریکا از سوریاختیار دار

الثوار هستند. ارتش  گردان شهید احمد العبدو و جیش های این جبهه گردان

که توزیع  ،در اوج قدرت خود، در هفت منطقه ستاد فرماندهی داشت ،آزاد

 6ترین ستادها به شرح زیر است: اش در مهم های عمده گردان

 فرقۀ51النصر، گردان  الشام، احرارالشرقیه، جیش فییق :حلب ، 

الحر، گردان معتصم، فوج مصطفی، مجمع  مطیب، جیش بن حمزه

 فرقۀ سیطان مراد. و شام

 االبابیل و الرحمان، جیش جبهۀ جنوبی، فییق )غوطۀ شرقی(: دمشق 

 الشام. گردان سیف

 :الشام، مجمع شام،  النصر، فییق ارتش آزاد ادلب، جیش ادلب

ان گرد االسالم و ءالحر، گردان فاروق، گردان شهدا جیش

 فجراالسالم.

                                                           

 فرم ارتش آزاد در آدرس زیر مراجعه کنید: به پیت ،کامل این فهرست ۀبرای مشاهد. 6
fsaplatform.org 
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 :جنبش تحریر الحمص. الشام و جناد الحمص، فییقا حمص 

 

 رو گرای میانه نیروهای اسالم

ماه پیش از آغاز  6 حرکت آزادگان شام اسالمی را احرارالشام:. 1

حسن عبود،  «انقالب مصر»اعتراضات و به فاصیۀ کمی پس از آغاز 

از نیروهای قدرتمند م یکی احرارالشا 7د.داگرای سیفی پرنفوذ، تشکیل  اسالم

 ها نقش ثبات سوریه، مدت بازی بی سوریه بود که در زمین گرا در اسالم

ماه پیش از آغاز  6ایفا کرد. تشکیل چنین گروه قدرتمندی  یپررنگ

های نفوذ تفکر اسالمی در سوریه بود.  اعتراضات خود یکی از نشانه

مخالفت با  رغم عیی گرایی بود که نیروهای اسالم ۀاحرارالشام از جمی

برای ایجاد دولت اسالمی در سوریه، آشکارا حکومت دموکراتیک و تالش 

ان کرد و خواه های غربی دیدار می صورت رسمی با نمایندگان دولت و به

همراه دیگر نیروهایی که  همچنین این گروه به. بپذیردشغرب  این بود که

ای به  عالقه ،ف داعشبعدها تحت عنوان جبهۀ اسالمی متحد شدند، برخال

فرارفتن از مرزهای سوریه نداشتند. این دو مورد تنها اختالفاتی بود که 

 رو و دموکراتیک بخواند. شد تا غرب این نیروها را میانه موجب می

همراه  که به دترین نیروهایی بودن االسالم عمده احرارالشام به همراه جیش

و با نمایندگان  ر داشتنددریغ عربستان قرا حمایت بیاقمارشان، تحت 

های  احرارالشام از گروه امریکا، بریتانیا و فرانسه دیدارهای منظم داشتند.

ها عبارت بودند از:  ترین که برخی از مهم ،شد متعددی تشکیل می

                                                           
7. Rania Abouzeid, “TIME Exclusive: Meet the Islamist Militants 

Fighting Alongside Syria’s Rebels,” Time, Jul 26, 2012. 
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های شهبا و  شیخونِ ادلب(، گردان الحق )در خاناء و انصارالشهد قوافل

فداه )در  لدین و أبیا حهای صال گردان و ثابت )شهر حیب(، بن حسن

گردان را با قریب  83توانسته بود بیش از  91الشام تا بهمن حمص(. احرار

به همراه چند گردان  91هزار نیرو در اختیار بگیرد. این گروه در سال  20به 

را تشکیل داد و در سال بعد کل این « جبهۀ اسالمی سوریه»اسالمی دیگر 

ه شدن تمی پیوست. این گروه پس از کشبه جبهۀ اسال ،جبهه، ضمن انحالل

با بحران فرماندهی مواجه شد. با فروپاشی جبهۀ  2014حسن عبود در سال 

النصره و چند گروه دیگر،  هبه همراه جبه ،، سازمان94اسالمی در بهار 

آورد. سپس و استان ادلب را به تصرف درالفتح را بنیان نهاد  شورای جیش

تن به طرح صیح روسیه، در ادلب با ، به عیت پیوس94در زمستان 

شدت تحییل رفته و شاخۀ  اکنون احرارالشام به النصره درگیر شد. هم هجبه

بخش  جبهۀ آزادی»فعالش در ادلب، که به همراه گروه نورالدین زنکی 

 النصره است. هبنیان نهاده، درگیر جنگ با جبه 1396را از بهمن « سوریه

و تحت نام  2011سال گرا از میانۀ  ماین گروه اسال االسالم: . جیش2

کار کرد.  های ارتش آزاد سوریه آغاز به یکی از گردان در مقام االسالم لواء

ای  زندانی سیاسی 1500جزو  همراه حسن عبود رهبر آن، زهران عیوش، به

ترین و  . وی یکی از زبدهکردآزاد  2011د که دولت اسد در سال دنبو

می جنگ سوریه بود و تشکیالت وی نیز در ترین فرماندهان نظا خطرناک

های نظامی جنگ داخیی قرار داشت.  ترین و قدرتمندترین گروه زمرۀ منظم

شرقی، حیب، کوهستان قیمون و ادلب نفوذ داشت.  ۀاالسالم در غوط جیش

که تحت  ،این گروه در آغاز بخشی از شورای عالی نظامی سوریه بود

از این شورا  1392آذرماه  االسالم در فرماندهی ائتالف قرار داشت. جیش
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م االسال گروه دیگر، جبهۀ اسالمی را بنیان نهاد. جیش 7و به همراه  جدا شد

)احتماالً با گاز کیر( در غوطۀ  ای شیمیایی از جمیه نیروهایی بود که حمالت

صراحت عدم مناقشۀ  همچنین این گروه به 8شرقی و حیب انجام داده بود.

گیری  با کشته شدن عیوش و نیز بازپس 9عنوان کرده بود. ار خود با اسرائیل

های این گروه به ادلب  ماندۀ گردان سازی غوطۀ شرقی، باقی حیب و پاک

 اند. منتقل شده

گرای  این تشکیالت از اتحاد چندین گروه اسالم . جبهۀ اسالمی سوریه:3

ت ها شامل احرارالشام، حرک تشکیل شد. این گروه 1391سیفی در آذر 

اسالمی فجر )در حیب(، انصارالشام )در الذقیه(، لواءالتوحید )دیرالزور و 

مطیب )در دمشق( تحت رهبری حسن عبود،  بن حیب( و گردان حمزه

به جبهۀ  1392احرارالشام، قرار گرفتند. این تشکیالت در آذر  هفرماند

 اسالمی پیوست.

ترین اعضای  از مهمهم پیوستن برخی  ، با به1392در آذر  . جبهۀ اسالمی:4

شد. ائتالف گستردۀ جبهۀ  تشکیلاالسالم  جبهۀ اسالمی سوریه و جیش

هزار نیرو تحت رهبری زهران عیوش قرار گرفت و  40اسالمی با بیش از 

ترین بازیگران نبرد تبدیل شد. همچنین ضمن  در حیب به یکی از مهم

تصرف  بیرون راندن داعش از غوطۀ شرقی، توانست این ناحیه را به

این منطقه  1397االسالم، تا فروردین  خوار این جبهه، جیش درآورد. میراث

 ،گیری حیب را در کنترل داشت. با کشته شدن عیوش و عبود و نیز بازپس

 این ائتالف عمالً منحل شد.

                                                           
8. “Syrian Islamist group Jaysh al-Islam admits using banned weapons 

against Kurds in Aleppo,” RT, Apr 7, 2016. 
 .1395 مهر 13، ایسنا ،«دنبال جنگ با اسرائیل نیستیم االسالم: به جیش هسرکرد. »9



 پییتیک کمونیستی و رئال سوریه   265

 

در استان ادلب شکل  1394این شورای نظامی در فروردین  الفتح: . جیش5

دست بگیرد. این  طور کامل به استان را بهسرعت توانست کنترل  گرفت و به

گرفت.  وهای معارض قرار میکامالً در اختیار نیر ینخستین بار بود که استان

با النصره و جنداالقصی و  ههای احرارالشام، جبه محوریت گروه شورا با

جنادالشام، نورالدین زنکی و لواءالحق های دیگری از قبیل ا حضور گروه

های عربستان )از احرارالشام( و قطر )از  ت حمایتشکل گرفت. شورا تح

النصره( قرار داشت و اختالفات عربستان و قطر عامل مؤثری در  هجبه

شام و ل، با بروز اختالفات میان احرارا1394فروپاشی شورا بود. در زمستان 

با داعش )که  صیح سوریه و نیز درگیر نشدن النصره بر سر دو موضوع طرح

و کار به درگیری  کرد(، شورا از هم فروپاشید وان میعنرا  آنالنصره  هجبه

 اکنون تحریرالشام )با شیده شد. همهای حاضر در آن ک نظامی میان گروه

محوریت احرارالشام  بخش سوریه )با نصره( و جبهۀ آزادیال همحوریت جبه

ای هستند که استان ادلب را در  که دو نیروی عمده ،و نورالدین زنکی(

بخش سوریه  در درگیری نظامی با هم قرار دارند. جبهۀ آزادی ،ارندکنترل د

همراه  کار کرده و ضمن نبرد عییه تحریرالشام، به آغاز به 1396از بهمن 

ارتش آزادِ تحت حمایت ترکیه، در عمییات شاخۀ زیتون ترکیه عییه 

 جنگد. میاف(  دی )اسنیروهای دموکراتیک سوریه 

 

 وگرای تندر نیروهای اسالم

پس از کشته  آغاز تحت عنوان دولت اسالمی عراقاین نیرو در  . داعش:1

در مناطق  2006شدن ابومصعب الزرقاوی، رهبر القاعدۀ عراق، از سال 
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بقایای  البغدادی آغاز به کار کرد. نشین این کشور به رهبری ابوعمر سنی

ین ا گیری و قوام یافتن آن حضوری فعال داشتند. حزب بعث عراق در شکل

به حاشیه رفت  ی دولت عراق با رهبران قبایل سنینیرو در پی توافق سیاس

این  ،کشته شد. با آغاز بحران سوریه 2010و ابوعمر البغدادی، رهبر آن، در 

و در دیرالزور، حیب و  سوریه شد نیرو تحت رهبری ابوبکر بغدادی وارد

پی شکست  رقه تحت نام دولت اسالمی شام و عراق اعالم وجود کرد. در

های قطر و برخی از کشورهای  معارضان در تصرف دمشق و تحت حمایت

تر ترکیه، این نیرو توانست به  و سپس 2014و  2013 های عربی در سال

دیرالزور و غرب  های مدعی در جنگ داخیی بدل شود و رقه، یکی از گروه

 ،ن حالو حتی وارد عراق شود. با ای بگیردرا در اختیار  استان حیب و حما

 و حمالت متعدد در اروپا و ترکیه ورود به عراق، قدرت گرفتن در عربستان

زنگ خطری برای حامیان این نیرو بود. داعش در حال شکستن خط قرمزها 

ای برای ورود به سوریه، خارج از کنترل شدنِ  نیاز به بهانه ۀحاشی دربود. 

جا که  هر ،حقیقتدرۀ ائتالف به این نیرو بود. برای حمیدلییی نیز داعش 

جا الزم  داعش خط قرمزها را رد کرد شدیداً مورد حمیه قرار گرفت و هر

توانست  تا زمانی که داعش می ،از آن جمیه ؛تحت حمایت قرار گرفت ،بود

مریکا در برابر تصرف االمالکی باشد،  عامیی برای به زیر کشیدن نوری

ل و کوبانی، شدیدترین موصل کاری نکرد. اما با هجوم این نیرو به اربی

حمالت هوایی ائتالف را کیید زد. با تشکیل نیروهای دموکراتیک سوریه از 

الفتح و جبهۀ اسالمی، روند  هایی چون جیش گیری ائتالف یک سو و شکل

میان چکش و  1396افول داعش آغاز شد. سرانجام داعش در تابستان 

و نیروهای ائتالف  مریکاو او ایران از یک سو ماراتن نظامی روسیه سندانِ 

 فقطشدت تضعیف شده و  اکنون این نیرو به . همقرار گرفت از سوی دیگر
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، اگرچه هایی از استان درعا نیروهایی دارد در حوالی دیرالزور و بخش

های خاموش این جریان همچنان در عراق و سوریه خطری بالقوه  هسته

 10.هستند

سوریه، دولت اسالمی عراق، وابسته به  ها در با آغاز ناآرامی النصره: . جبهه2

به  ا به همراه مقادیر معتنابهی سالحالقاعده، شماری از نیروهای خود ر

زمان بود با  سرکردگی ابومحمد الجوالنی وارد سوریه کرد. این هم

هشدارهای امنیتی عراق مبنی بر ترانزیت نیرو و سالح از مرز عراق به 

النصره، در بهمن  هالقاعده در سوریه، جبهنمایندگی  ،سوریه. به این ترتیب

 ویژه دیرالزور اعالم وجود کرد. این گروه در حیب، درعا و به 1390

در اختیار داشت و عمیقاً با ارتش آزاد و شورای میی  ای زبده نیروهای

کرد. این جبهه ائتالف میی سوریه را به عیت ارتباط با  سوریه همکاری می

اعالم وجود داعش از در همکاری با این نیرو  رسمیت نشناخت. با غرب به

این جبهه به  گرفتن دست بههای داعش برای  درآمد، با این حال کوشش

 1392ها در بهار که شدیدترین آن ،ن این دو انجامیدهای خونینی میا درگیری

 ،در هر دو مورد پیروزی با داعش بود. اگرچه ودر دیرالزور و رقه رخ داد 

النصره بود که داعش را بیرون راند. سازمان  هدمشق جبهدر ادلب و حومۀ 

رغم این  النصره را گرفت. عیی هها جانب جبه القاعده در تمام این درگیری

در ادلب با داعش در  1396ــ1394های  النصره در سال هجبه ،ها درگیری

که  ،ترین حامی این گروه قطر است به سر برد. مهم ای صیح شکننده

نشاندۀ  های خونینی میان نیروهای دست عربستان به درگیریاختالفاتش با 

                                                           

ش با القاعده به مقالۀ زیر رجوع کنید: بهمن این جریان و تمایزهای بررسی. برای 10

 .کمونیستی تدارک، سایت «از ترور مونیخ تا ترور پاریس»شفیق، 
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النصره نشست ریاض را در  هتا آنجا که جبه ،این دو کشور انجامیده است

 1395تحریم کرد و شدیداً با احرارالشام درگیر شد. در مرداد  1394زمستان 

النصره، با موافقت رهبری  هالفتح، جبه و پس از فروپاشی ائتالف جیش

و به  های غربی، از این سازمان جدا شد ه و به منظور دریافت کمکالقاعد

گروه ، این جبهه به همراه 1395الشام تغییر نام داد. در بهمن  جبهۀ فتح

که  ،ائتالف هیئت تحریرالشام را تشکیل داد الفتح نورالدین زنکی و لواء

اً از هایی از ادلب را در کنترل خود دارد. گروه نورالدین زنکی اخیر بخش

همراه احرارالشام به نیروهای متحد ترکیه پیوسته  این ائتالف جدا شده و به

النصره تفاوت چندانی با داعش ندارد و اختالفاتش با داعش  هاست. جبه

های  گردد. همچنین درگیری بیشتر به اختالفات داخیی سازمان القاعده بازمی

ر به اختالفات بیشت سوریه این سازمان با دیگر قوای حاضر در نبرد

ای  ها سیاست دوگانه مریکا مدتاای وابسته است. همچنین  های منطقه دولت

اگرچه این گروه در فهرست  در قبال این گروه در پیش گرفته بود.

 خواه )به های جناح جمهوری های تروریستی قرار داشت، حمایت گروه

گان کنگره کین( از این گروه چنان بود که برخی از نمایند مک رهبری جان

را به افشاگری عییه پنتاگون واداشت. این سیاست دوگانه بیشتر به 

اکنون در  گشت. این گروه هم بندی درونی هیئت حاکمۀ امریکا بازمی جناح

 هایی از درعا پایگاه دارد. ادلب و بخش

 

 نیروهای کرد شمال شرق سوریه

 کیل شدتش 2003این حزب در سال  د(: ی . حزب اتحاد دموکراتیک )پ1

ای را در مناطق کردنشین  تظاهرات گسترده 2007و  2004های  در سال و
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گ، را  پ های مدافع خیق، ی نیز یگان 2005. در سال سوریه سازمان داد

 سوریهدنبال توافق امنیتی  و به 2012ــ2003های  در سال د ی پ. بنیان نهاد

د را  ی شد. پ دولت سوریه سرکوب می به دست، موسوم به آدانا، ترکیهو 

اثبات این  ایبر دانند، اگرچه مدارک موثقی ک می ک ریِ پغالباً شاخۀ سو

د خود را  ی پ ،حال با این در دسترس نیست. مدعا در سطح تشکیالتی

حل مسئیۀ کردستان  تنها راه»های اوجاالن و آرای وی را  اندیشه عمیقاً پیروِ

ر احزاب آپوئیست منطقه، همراه دیگ داند. این حزب همچنین به می« سوریه

در قندیل، اتحادیۀ جوامع کردستان را تشکیل  2007طی اجالسی در سال 

کند. با آغاز اعتراضات  چتری برای این احزاب عمل می ۀمثاب که به ،داد

در خصوص نیروهای معارض د مواضع مبهم و بعضاً متناقضی  ی سوریه، پ

شناخت و از  میت مین را به رسسو معترضا در پیش گرفت. حزب از یک

راه را برای  اعتراضات»هبر حزب، اعالم کرد که سوی دیگر صالح مسیم، ر

د  ی همچنین هواداران پ 11«.کند در سوریه باز می ]ترکیه[ دخالت خارجی

تظاهرات دیگر احزاب کردی عییه  العین و کوبانی عفرین، حیب، رأس در

د به  ی حمالت پ 12.کردند حکومت را مختل و به تظاهرکنندگان حمیه می

احزاب رقیبش در منطقه کار را به جایی رساند که مشعل تمو، رهبر حزب 

سو با این د را به ربودن و شکنجۀ فعاالن کردِ ناهم ی پ المستقبل کرد،

د همچنین روابط پرتنشی با شورای میی سوریه  ی پ 13حزب متهم کرد.

                                                           
11. John Caves, Syrian Kurds and the Democratic Union Party (PYD), 

ISW, Dec 2012. 

12. “Afrin/al-Qamishli: PYD sympathizers attack demonstrators in Afrin 

and al-Qamishli,” Kurd Watch. 

13. Omar Hossino and Ilhan Tanir, “The Decisive Minority: The Role of 

Syria’s Kurds in the Anti-Assad Revolution,” The Henry Jackson 

Society, Mar 2012. 
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شورا را خیانت داشت و مشارکت دیگر احزاب کرد سوریه در تشکیل این 

این حزب را به همکاری با  بالً اغیب نیروهای حاضر در سوریهمتقا 14نامید.

برخی از  به دست اند. تشکیل شورای میی کرد دهدولت سوریه متهم کر

د و دیگر  ی میان پ  به تنش 1390سوری در اربیل عراق در آبان احزاب 

د اهداف  ی و پ ده انجامید. شورای میی کراحزاب کردی در کردستان سوری

عیت  به ، شورای میی کردکنند. با این حال ری مییگمشابهی را در سوریه پی

تماییش به همکاری با نیروهای تحت حمایت ترکیه در تنشی دائمی با 

میان این دو نیرو، که به  1390رغم توافق مرداد  د قرار دارد. عیی ی پ

ردنشین انجامید، با گیری شورای عالی کرد و ادارۀ مشترک مناطق ک شکل

د، که نیروهای نظامی  ی خروج ارتش سوریه از شمال شرق سوریه پ

 5در  ،د ی قدرتمندی در اختیار داشت، کنترل منطقه را در دست گرفت. پ

و نمایندگان آن را  و اعضاسرکوب را سال اخیر، احزاب عضو این شورا 

عییه داعش در د در نبرد  ی بعضاً بازداشت کرده است. پس از موفقیت پ

 پیشمریکا را در اپیمانی با  ، این حزب مسیر هم1393و  1392 های سال

سفر کرده و با  امریکاز آن نیز صالح مسیم بارها به گرفت. اگرچه پیش ا

 مقامات نظامی و سیاسی این کشور به مذاکره نشسته بود.

 به همراه ،حزب این زنان و خیق مدافع های یگان، 1394در سال 

 تر پیش که آزاد ارتش های گردان از برخی نیز و مسیحی سریانی، های گردان

 تشکیل را سوریه دموکراتیک نیروهای کردند، می همکاری النصره جبهه با

 یمهم رود فرات نقش و اشغال ساحل شرقی در نبرد رقه این نیرو 15.دادند

                                                           
14. ibid. 

های  ز گردانکه ا ،االسالم اشتباه نشود( السالم )با جیش توان به جیش می ،از آن جمیه .15

 .الثوار رقه اشاره کردارتش آزاد در رقه بود، و نیز لواء
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 نشینِ ، پس از اشغال شهرهای عربدموکراتیک سوریهایفا کرد. نیروهای 

منظور بسط ایدئولوژی کنفدرالیسم دموکراتیک متبوع،  شرق فرات و به

نیروهای دموکراتیک  را اند. اعضای این شوراها شورای مدنی تأسیس کرده

سوم  نون قریب به یکاک هم 16ند.کن انتخاب میسوریه و از میان سران قبایل 

ل از قبی تحت نفوذشهای  در اختیار این حزب و سازمان از خاک سوریه

های اخیر تمایالت  د در سال ی پشورای دموکراتیک سوریه قرار دارد. 

 17فراوانی برای برقراری رابطه با عربستان سعودی نشان داده است.

بازوی  منزلۀ به 1394این شورا در آذرماه  . شورای دموکراتیک سوریه:2

( اعالم وجود کرد. شورا از اف دی اسسیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه )

که برخی از این اعضا نمایندگانی از احزاب سیاسی  ،عضو تشکیل شده 42

اتحاد میهنی ( 2) ؛عضو( 8حزب اتحاد دموکراتیک )( 1)زیر هستند: 

( 4) ؛ وعضو( 3حزب اتحاد سریانی )( 3) ؛عضو( 4دموکراتیک سوریه )

کمتر از دو  عضو(. سایر احزابِ عضوْ 3حقوق )ـ  شهروندیـ  جنبش قانون

در این شورا دارند. شورای دموکراتیک سوریه مسئولیت ادارۀ منطقۀ  نماینده

« سیستم فدرالی» تحت 1394از اسفند  این شورا آن را شرق فرات را، که

عهده داشته و در تمامی مناطقی که به تصرف درآمده، به  ، برکند اداره می

یده ده است. اگرچه این شورا همواره کوشکراقدام « شوراهای مدنی»تأسیس 

چتری برای تمام اقوام حاضر در شرق سوریه معرفی کند،  منزلۀ تا خود را به

طور رسمی در  د در آن مشهود است. همچنین شورا به ی نفوذ سیاسی پ

                                                           

مهر  3، ایسنا ،«مریکاآتوسط نیروهای متحد  “الزور شورای مدنی دیر”اعالم تشکیل . »16

1396. 

 .1396مهر  26، ایسنا ،«مریکا و عربستان به رقه پس از آزادیآسفر فرستادگان . »17
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، نظریۀ سیاسی اوجاالن، حرکت «کنفدرالیسم دموکراتیک»راستای تحقق 

 امریکا و عربستان دارد.کند. شورا روابط استراتژیکی با  می

عهده  همراه هیثم مناع بر تر ریاست این شورا را الهام احمد به پیش

در اعتراض به تشکیل منطقۀ فدرال  1394داشتند. با استعفای مناع در اسفند 

امیان سیاسی خود را در میان ترین ح این شورا یکی از مهم 18شرق سوریه،

مرو عاکنون ریاست مشترک این شورا را امینه  ن عرب از دست داد. همفعاال

 و ریاض درار بر عهده دارند.

و از اتحاد تعدادی از احزاب  1390این شورا در آبان  . شورای ملی کرد:3

، از جمیه حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، حزب تشکیل شد کرد سوریه

اتحاد کردی در سوریه، حزب المستقبل کرد و حزب آزادی کرد در سوریه. 

 ،کاری با نیروهای اپوزیسیون بوداین شورا در آغاز اعتراضات خواهان هم

در مواردی به  )تنشی که د انجامید ی سیاستی که به تنش این شورا با پ

 های شورا برای به شکست تالش 19.(های شدید کشیده شد خشونت

این  به تضعیف موقعیت خته شدن از جانب شورای میی سوریهرسمیت شنا

 حزب در میان کردها منجر شد.

غالباً تحت تأثیر و  حاضر در شورای میی کردهای  شخصیتاحزاب و 

نفوذ حزب دموکراتیک  ،ویژه به ــ بودند نفوذ احزابِ اقییم کردستان عراق

بود.  یبارز رهبری مسعود بارزانی در این شورا امرکردستان )پارتی( به 

میانجی همین   به بارزانی برای کسب قدرت در سوریه تالش ،درحقیقت

های  رو بود که بارزانی در بحبوحۀ درگیری ز همینیافت. ا شورا تحقق می

                                                           
18. Hisham Arafat, “Kurdish-Arab alliance in Syria loses Arab block,” 

Kurdistan24, Apr 6, 2016. 

 حزب اتحاد دموکراتیک در همین پیوست بنگرید. دربارۀبه توضیحات مندرج . 19
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د برای کسب قدرت را محکوم  ی کوبانی، ضمن حمایت از شورا، تالش پ

های اخیر احزاب عضو این  د توانسته در سال ی کرد. به هر روی، پ می

رخی از احزاب عضوِ و آنها را مطیع خود سازد. ب کندشورا را سرکوب 

ر شورای دموکراتیک سوریه نیز دارای اکنون د هم شورای میی کرد

 ند.ا کرسی
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 سوریهداخلی شمار جنگ  گاه

 شرح وقایع ماه دوره
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 89بهمن 
برخورد به اعتراض در دمشق حمیدیۀ بازار در تظاهرات •

 .داران مغازه با پییس

 89 اسفند

  آموز در درعا به جرم شعارنویسی. دانش 15بازداشت

  اسفند در اعتراض به  24و  21تظاهرات در روزهای

آموزان. بازداشت دانش

 نفر. 6کرامت و کشته شدن  ۀتظاهرات هزاران تن در جمع 

فروردین 

90

 قیه ذتشدید تظاهرات در شهرهای حمص، درعا، دمشق، ال

نیروهای امنیتی. به  به دستو سرکوب شدید اعتراضات 

آتش کشیده شدن دفاتر حزب بعث و ساختمان 

.دادگستری

  قانون وضعیت را آزاد کرد فعال سیاسی 250دولت ،

و حق تابعیت به الغا کرد سال  50پس از را اضطراری 

 اعطا کرد.هزار کرد سوری  300

اردیبهشت 

90

 ارتش به حمص و بانیاس. ۀتداوم اعتراضات و حمی

 ۀتظاهرات گسترد .برای برگزاری تظاهرات مجوز دولت 

مخالفان در سوریه.

  حمیه به نیروهای امنیتی در حمص: کشته شدن رئیس

 امنیت استان. ۀادار

 90خرداد 
 تن. 1000ها از  عبور کشته

  تداوم اعتراضات در حما، حمص، درعا و الذقیه. حمالت
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 مجدد ارتش به حمص و جسرالشغور.

 90 مرداد

 االسعد در  آزاد به فرماندهی سرهنگ ریاض تأسیس ارتش

استانبول.

  عربستان، کویت، بحرین و قطر سفرای خود را از سوریه

خوانند. فرامی

  از عمیکرد دولت اسد. ترکیهانتقاد شدید 

90شهریور 

 ( سی ان استأسیس شورای میی سوریه)  در استانبول به

ریاست برهان غییون.

 شود و ترکیه سوریه را  میتعییق  روابط ترکیه با سوریه

 کند. تحریم می
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عرب
 90مهر 

  نخستین وتوی روسیه در شورای امنیت در خصوص

سوریه.

 ۀحمص و حوم یحمالت سنگین ارتش در باباعمرو 

دمشق.

 ریه در خصوص عرب به دولت سو ۀاالجل اتحادی ضرب

پذیرش طرح این اتحادیه مبنی بر برقراری صیح و ورود 

 ر.ناظ 500

 90آبان 

 اتحادیه و شود  تعییق میعرب  ۀعضویت سوریه در اتحادی

.کند اعمال میهای اقتصادی  تحریم

 هواداران اسد در اعتراض به تصمیم  ۀتظاهرات گسترد

عرب و حمیه به سفارت عربستان و قطر. ۀاتحادی

 حمالت موشکی ارتش آزاد در دمشق.ع شرو 

 90آذر 

 ها در  گسترش حمالت ارتش آزاد و تشدید درگیری

.کند را محاصره میباباعمرو  ارتشحمص و حما. 

  را پذیرفتعرب  ۀطرح اتحادیسوریه.

 .حمالت تروریستی القاعده در دمشق 

بازرسان بازدید ناظران اتحادیه از حمص و حما.   90دی 
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. اعتراض را اعالم کردند رتش از حمصنشینی ا عقب

به اظهارات بازرسان. حمالت افراد امریکا و مخالفان 

ناشناس به بازرسان.

 نفت و گاز در حمص، حما و ادلب. ۀانفجار خطوط لول

 نظامی  ۀعرب به حمی ۀمنظور ترغیب اتحادی تالش قطر به

به سوریه.

  .سقوط ادلب به دست ارتش آزاد و پیشروی در حمص

رسد. کییومتری مرکز دمشق می 8ش آزاد به ارت

  حمالت  باکشته شدن اولین خبرنگار خارجی در سوریه

 ای مخالفان در جریان بازدید ناظران از حمص. خمپاره

 90بهمن 

  را وتو کردندشورای امنیت  ۀقطعنامروسیه و چین.

 های عرسال در لبنان. وقوع درگیری میان عیویان و سنی

 النصره و حمایت ایمن الظواهری از  هاعالم وجود جبه

 شورشیان.

 90اسفند 

  برگزاری رفراندوم قانون اساسی در سوریه و حذف بند

حاکمیت حزب بعث.

 دولت. به دستادلب  ۀکنترل ارتش بر باباعمرو و محاصر

  سازمان میل در امور  ۀنمایند عنوان بهانتصاب کوفی عنان

 .سوریه

 فروردین

91 

  ر نشست دوستان مردم سوریه شورای کشور د 70بیش از

یکی از نمایندگان مشروع مردم سوریه به  را در مقاممیی 

.ندرسمیت شناخت

  طرح عنان برای صیح در سوریه و استقرار ناظران سازمان

میل.

  تصویب طرح عنان در شورای امنیت، برقراری صیح

 ناظر سازمان میل در سوریه. 250شکننده و استقرار 
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 91خرداد 
 و طرح  زدندبس  آتش ۀنقض گستردعارضان دست به م

.شکست خورد عنان

 .اعالم جنگ داخیی در سوریه 
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 91تیر 

  دولت و  ۀنتیج و مذاکرات بی 1برگزاری نشست ژنو

مخالفان.

 های شدید در دمشق. ترور وزیر دفاع و رئیس  درگیری

سوریه.ستاد مشترک ارتش 

  را وتو کردشورای امنیت  ۀقطعنامروسیه.

  حیب. ۀسال 4سقوط شرق حیب و آغاز نبرد 

 91مرداد 

  خروج ارتش سوریه از مناطق کردنشین سوریه و قرار

گرفتن کنترل قامیشیو، عفرین، عموده و کوبانی در اختیار 

د. ی پ

  نخستین حمالت هوایی دولت عییه معارضان در حیب و

حمص.

  سوریه از سازمان همکاری اسالمی.تعییق

 جای وی. استعفای عنان و انتصاب اخضر االبراهیمی به 

 91آبان 
 .تشکیل ائتالف میی سوریه به رهبری معاذ الخطیب

 سنگین در داریا و دوما. حمیه به کاخ   درگیری

 جمهوری. رئیس

 91آذر 
 130  کشور در نشست دوستان سوریه در مراکش ائتالف

.ندبه رسمیت شناخترا میی سوریه 

  بقای اسد. دربارۀتردید متحدان سوریه 

 91بهمن 
 شهر  ۀهای معارضان در حمص و حیب و محاصر پیشروی

النصره و ارتش آزاد. سقوط  هجبه به دستدیرالزور 

 های نظامی در حیب و ادلب. سقوط پالمیرا و رقه. فرودگاه

ی از منبج وورود معاذ الخطیب به حیب و بازدید و  91اسفند 

جرابیس.
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 .برگزاری انتخابات محیی مخالفان در حیب

 های شدید در یرموک، داریا، دوما و سیده زینب  درگیری

 سقوط. ۀدمشق(. دمشق در آستان ۀ)حوم
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فروردین 

92 

 عرب به ائتالف میی  ۀادیاعطای کرسی سوریه در اتح

سوریه.

 .استعفای معاذ الخطیب از رهبری ائتالف میی

 .اعالم وجود داعش 

 92خرداد 

 ۀحمص و حوم ۀهای دولت در حیب، خالدی پیشروی 

سال. 5/1گیری القصیر پس از  دمشق و بازپس

 .سقوط درعا

 اهلل لبنان به جنگ سوریه. ورود عینی حزب 

 92مرداد 

 ین میان داعش و ارتش آزاد در حیب و های خون درگیری

ادلب.

 .درگیری داعش با کردها در حیب

 و کشته 1300شرقی دمشق با  ۀحمالت شیمیایی در غوط 

 آغاز بحران شیمیایی در سوریه.

 92شهریور 

 نظامی به سوریه. ۀهای غرب و اعراب برای حمی تالش

 ه.اعالم آمادگی کامرون و اوالند برای ورود نظامی به سوری

 نظامی به  ۀامریکا درخواست حمی ۀپارلمان بریتانیا و کنگر

.را رد کردندسوریه 

 تسییحات شیمیایی  یطرح مسکو برای خروج و امحا

سوریه و پایان بحران.

  ْگروه جهادگرا 13و  تشکیل داددولت موقت ائتالف میی 

 .آن را نپذیرفتند

 92مهر 
  مخالفان و گروه و گردان از ائتالف  100جدایی بیش از

النصره و داعش. هپیوستن آنها به جبه

 در امریکاستان در پی انفعال بتیرگی روابط امریکا و عر 
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 سوریه.
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 92آبان 
 .تسیط داعش بر شرق سوریه

 ن، متشکل از سه ختار کردستاماعالم تشکیل دولت خود

 کانتون.

 92آذر 

 اسالمی. ۀتشکیل جبه

 سوم بخش کشاورزی و قحطی شدید در  نابودی یک

سوریه.

 .حمالت سنگین ارتش به حمص 

 92دی 

 ها در استان انبار عراق در اعتراض به  آغاز تنش

المالکی. های نوری سیاست

  اختالفات شدید در ائتالف میی بر سر شرکت در مذاکرات

.2ژنو 

  دیدار نمایندگان امریکا، فرانسه، بریتانیا و ترکیه با سران

اصطالح  بهاسالمی و آغاز حمایت از نیروهای  ۀجبه

 رو. میانه

و توافق بر سر خروج زنان و کودکان از 2نشست ژنو   92بهمن 

 حمص. دور دوم مذاکرات به شکست انجامید.

فروردین 

93 
 دنبال قیام هواداران  ناآرامی در عرسال در شمال لبنان به

 احمد االسیر، رهبر القاعده در لبنان.

 93 خرداد

  ه بسقوط موصل و انبار به دست داعش. حرکت داعش

سمت سامرا و کرکوک.

  جمهوری در سوریه. رئیسانتخابات

 پاشیدن شورای  اختالفات شدید در ارتش آزاد و از هم

 نظامی این ارتش.

حات شیمیایی سوریه.اعالم خروج تمامی تسیی  93تیر 

 .حمالت داعش به کوبانی
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 50عییه اسرائیل در پی حمالت  ترکیه تندگیری  موضع 

 اسرائیل به غزه. آغاز تیرگی روابط ترکیه و امریکا. ۀروز

 93مرداد 
 سازمان  ۀویژ عنوان نمایندۀ بهمیستورا  انتصاب استفان دی

میل در سوریه.

 غرب عراق. داعش در شرق سوریه و ۀگسترد  پیشروی 

 تشکیل ائتالف ضدداعش.  93شهریور 
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 93مهر 

 کوبانی را محاصره کرد داعش.

  مریکا به اآغاز حمالت هوایی ائتالف ضدداعش. حمالت

مواضع داعش در کوبانی.

 ر و عربستان بر سر رهبری ائتالف میی اختالفات شدید قط

 و در هم پاشیدن ائتالف.

 93آذر 

 .توقف داعش در کوبانی

 پیمانی امریکا با  اختالفات شدید ترکیه و امریکا بر سر هم

د. ی پ

 .آغاز جنگ نفتی عربستان عییه ایران و دولت اوباما 

حمالت هوایی سنگین ارتش به شرق حیب.  93بهمن 

 جنوب در تنف و درعا. ۀرای تشکیل جبهتالش امریکا ب 

فروردین 

94 

 الفتح. تشکیل جیش

 الفتح. استقبال  النصره و جیش هسقوط ادلب به دست جبه

 ه.ترکی

اردیبهشت 

94 

  سقوط پالمیرا به دست داعش. سقوط جسرالشغور به

 النصره. هدست جبه
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 94خرداد 

 ترکیه مبنی بر  جمهوریت ۀافشاگری جنجالی روزنام

النصره. ههای تسییحاتی به جبه کمک

 ی جزیره و کوبانی در پی تصرف ها به هم پیوستن کانتون

 به دست کردها. بیضا تل

 94شهریور 
 هوایی ابوالظهور در ادلب. استان ادلب کامالً   سقوط پایگاه

گیرد. در اختیار جهادگرایان قرار می

 .حمالت سنگین ارتش سوریه به حیب 

 94مهر 

 هه در ادلب میان دولت و مخالفان.ما 6بس  آتش

 جز فرانسه( در خصوص  اروپا )به ۀتغییر موضع اتحادی

دولت سوریه.

  (اف دی اس) هسوریدموکراتیک تشکیل نیروهای.

  ورود عینی روسیه به سوریه و آغاز حمالت هوایی در این

 کشور.

 94آبان 

 امریکا، روسیه، ترکیه و عربستان. ۀنشست چهارجانب

  اروپا  ۀاجالس وین با حضور سازمان میل، اتحادیبرگزاری

کشور از جمیه ایران. 17و 

 ارتش در حیب. ۀهای گسترد پیشروی

  کشته در فرانسه. 140حمالت تروریستی با 

 94آذر 

  را ساقط کردروسیه  ۀجنگندترکیه.

  تسیط کامل ارتش بر شهر حمص در پی توافق الوعر و

انتقال مخالفان به ادلب.

 شورهای درگیر در سوریه در اجالس دوم وین ق کفتوا

بس. تشکیل گروه کشورهای حامی  برای برقراری آتش

سوریه با حضور روسیه و ایران.

 سازمان میل در خصوص صیح سراسری در  2254 ۀقطعنام

 سوریه و آغاز مذاکرات میان مخالفان و دولت.
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آزادسازی رمادی در عراق.  94دی 

  امریکا در حسکه و کوبانی. دستبه ایجاد فرودگاه نظامی 
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 94بهمن 

 ها و حمالت هوایی در شرق حیب. تشدید درگیری

 ۀمیان مخالفان و دولت در سای 2 تعویق مذاکرات ژنو 

حمالت هوایی سوریه به شرق حیب.

 های سوریه. اردوغان: تنش میان امریکا و ترکیه بر سر کرد

 امریکا میان ما و کردها یکی را انتخاب کند.

 بس  توافق مونیخ میان امریکا و روسیه و آغاز آتش

 سراسری در سوریه.

 94اسفند 

 بر سر تدوین قانون اساسی و  3 سرگیری مذاکرات ژنواز

تشکیل دولت انتقالی.

  را اعالم برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه کردها

 .دندکر

فروردین 

95 

  را بازپس گرفتتدمُر )پالمیرا( دولت.

 های  تداوم درگیری در حیب و تعییق مذاکرات. زمزمه

 بس. شکست آتش

 95خرداد 
  گیری استان رقه. بازپساف برای  دی اسآغاز عمییات

 .آزادسازی فیوجه در عراق

 .شکست مذاکرات 

 95تیر 

 ای بالتیک.تنش نظامی میان امریکا و روسیه در دری

 اهلل برای  سوریه، روسیه و حزب ۀآغاز عمییات گسترد

گیری شرق حیب. بازپس

 فان در شرق حیب در پی تسیط ارتش لمخا ۀمحاصر

سوریه بر محور کاستییو.
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 .کودتا در ترکیه و تنش شدید در روابط ترکیه و امریکا 

 95مرداد 

 الشام و جدا شدن آن از النصره به فتح هتغییر نام جبه 

القاعده با موافقت ایمن الظواهری.

 کند. دائمی می روسیه پایگاه هوایی خود را در حمیمیم 
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 95شهریور 

  کرد به نیروهای در پی ورود را عمییات سپر فرات ترکیه

.کند آغاز می جرابیس

 ه ادلب.تسیط ارتش بر داریا و انتقال مخالفان ب

 ای در حیب و عقب نشستن تمام  هفته بس یک اجرای آتش

 نیروها از محور کاستییو در پی توافق میان روسیه و امریکا.

 95مهر 

 سابقه میان امریکا و روسیه در پی شکست  تنش بی

را ایجاد پرواز ممنوع در حیب  ۀقطعنامروسیه بس.  آتش

.کند وتو می

  کند آغاز میرا عمییات آزادسازی موصل عراق.

 آغاز  برای فتح رقهرا عمییات خشم فرات اف  دی اس

 .کند می

 95آذر 

  کند را وتو میای در حیب  هفته صیح یک ۀقطعنامروسیه.

 .آزادسازی شرق حیب و انتقال معارضان به ادلب 

 .ترور سفیر روسیه در ترکیه

 روسیه.ـ  ترکیهـ  ایران ۀجانب مذاکرات سه 

بس فراگیر در سوریه به ن و دمشق برای آتشتوافق مخالفا  95دی 

 روسیه.ـ  ترکیهـ  ضمانت ایران

 95بهمن 

 النصره و احرارالشام بر سر  هاختالف و دودستگی میان جبه

حضور در توافق صیح و همکاری با ترکیه در ادلب.

  تشکیل هیئت تحریرالشام متشکل از نیروهای مخالف با

 النصره. هبس، به رهبری جبه آتش
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 95اسفند 

  4مذاکرات ژنو.

  شورای امنیت مبنی بر تحریم دولت  ۀقطعنامروسیه و چین

.کنند را وتو میسوریه در شورای امنیت 

  سرباز امریکایی به شمال سوریه. 1000اعزام 
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فروردین 

96 

 سوریه در حما و حمیه به ادلب. پیشروی ارتش

 شیخون )در اختیار تحریرالشام(. شیمیایی در خان ۀحمی

 .حمالت موشکی امریکا به پایگاه هوایی الشعیرات

  شورای امنیت در خصوص  ۀقطعنامروسیه و چین

 .کنند را وتو میهای نظامی سوریه  دسترسی به سایت

اردیبهشت 

96 

 سوریه میان کاهش تنش در  قتوافق ایجاد مناط

روسیه.ـ  ترکیهـ  ایران

 بر مبنای طرح مناطق کاهش تنش. 6 مذاکرات ژنو 

 96خرداد 

  و در حومۀ تنف حمیه به ستون ارتش سوریه امریکا

.کند را ساقط میآن  ۀجنگند

  برای ورود به شهر رقه. ورود اف  دی اسآغاز عمییات

ارتش سوریه به استان رقه و پیشروی به سمت دیرالزور.

 موشکی سپاه  ۀعمییات تروریستی داعش در تهران. حمی

 .به داعش از خاک ایران

 96تیر 

  سرباز امریکایی به شمال سوریه. 1000اعزام مجدد 

  انتقال به شرق فرات را نیروهای مغاویر الثوره امریکا

.دهد می

 اهلل در عرسال لبنان و قیمون شرقی.  عمییات ارتش و حزب

یرالزور.ورود ارتش به استان د

  7مذاکرات ژنو.

 .آزادسازی موصل در عراق 
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 96شهریور 
  سال. ورود  3شکست حصر شهر دیرالزور پس از

به ساحل شرقی فرات در استان دیرالزور.اف  دی اس

 کاهش تنش در درعا. ۀایجاد آخرین منطق 
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 96مهر 
 گیری المیادین به دست ارتش سوریه. بازپس 
 ل این شهر به دست شکست داعش در رقه و تصرف کام

 اف. دی اس

 96آبان 

 های امریکا و ژاپن در خصوص تمدید  وتوی قطعنامه

مأموریت کمیتۀ تحقیق در خصوص تسییحات شیمیایی از 

 جانب روسیه.
  ادلب و قرارگیری در مرز ورود نیروهای ترکیه به استان

عفرین.

 گیری البوکمال به دست ارتش سوریه. بازپس 
  با تأکید بر برکناری اسد. 2برگزاری کنفرانس ریاض 

 96آذر 
  8مذاکرات ژنو. 
 .خروج نیروهای روسی از سوریه 
 د. ی ها میان ترکیه و پ باال گرفتن تنش 

 96دی 

 صوص احضار سفرای ایران و روسیه توسط ترکیه در خ

 حمالت ارتش سوریه به ادلب.
  30اعالم طرح ائتالف ضدداعش مبنی بر تشکیل ارتش 

 هزار نفری در مناطق شرق فرات.
  تنش شدید میان ترکیه و امریکا بر سر حمایت از نیروهای

 کرد.
 .آغاز تهاجم نظامی ترکیه به عفرین 

 96بهمن 

  تنش میان ترکیه و امریکا بر سر حضور نیروهای کرد در

 نبج.م
  حمیۀ امریکا به ستون ارتش سوریه در دیرالزور با صد

کشته.
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 .محکومیت حمیۀ ترکیه به عفرین از سوی پارلمان اروپا

 .آغاز حمیۀ ارتش سوریه به غوطۀ شرقی 

 96اسفند 
 .حمیۀ موسوم به اسکریپال در بریتانیا 
  اشغال کامل عفرین از جانب ارتش ترکیه و ارتش آزاد

 تحت حمایت ترکیه.

فروردین 

97 

 گیری غوطۀ شرقی از سوی ارتش سوریه. اعالم بازپس

 .ادعای حمیۀ شیمیایی در دوما

 در حمص. 4حمیۀ اسرائیل به پایگاه تی 
  تنش شدید میان آمریکا و روسیه در خصوص حمالت

 شیمیایی
  .حمالت موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه
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