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چگونه کابوس فرقهای در سوریه و عراق به واقعیت پیوست؟
مصاحبه با باسم چیت

مترجمین :ایدا نیکو  -فاطمه لیلیزی

به نقل ایز وبسایت مرجع:
سوسیالیست لبنانی ،باسم چیت ) (Bassem Chitاستدل ل میکند که ضضضدانقلب و امپریالیسضضم ،ارتضضش
فرقهگرایان عراق و سوریه ،یعنی دولت اسلمی ،را بهوجود آورده است ،که باید توسضضط دیگضضران بضضر ان
پیرویز شد ،که عامل دیگری باید بر آن غلبه کند.
***
چه عاملی منجر به خیزش گروه »دولت اسلمی« شد؟
مردم در خاورمیانه بیش ایز اندایزه ایز فقر ،ستم ،و امپریالیسم غربی رنج بردهاند .با عقبنشضضینی چضضپ در
دهههای اخیر ،بسیاری اسلم سیاسی را بهعنوان بدیل مد نظر قرار دادند .امضضا اسضضلم سیاسضضی مقضضولهی
گسترده و متنوعی است – و ]ایز سوی دیگر[ چه جنگ ایال ت متحد علیه عراق و چه انقلبهای سراسر
جهانن عرب دستور کار سیاسی را تغییر دادهاند.
ایز سویی ،سایزمانهای تودهای نظیر اخوانالمسلمین ،حزبال و حماس وجود دارند .این سایزمانها مضضردم
عادی را بر اساس یک دستورکار معین سیاسی بهخدمت گرفته و سایزماندهی میکنند ،حتی وقتی آنها
را بهطور نظامی سایزماندهی میکنند.
در مقابل ،گروهی نظیر القاعده ،بر مبنای ]ترویج[ ایدههای سیاسی و بدون ساختن یک جنبش مردمی در
میان مردم عادی بنا شده است.
القاعده شبیه نارودنیکها در روسیهی قرن نویزدهم ،یک سایزمان تروریستی با مشخصا ت مرسوم آن و با
هدف بیثبا تسایزی دشمن است.
خصوصا ایز یزمان اشغا ل عراق ،گروههایی که این دو سنت را در هم میآمیزند روبهرشضضد هسضضتند .آنهضضا
همیزمان هم مردم را به ایز نقطه نظر سیاسی به خود جذب میکنند و هم تاکتیکهای تروریسضضتی اتخضضاذ
میکنند .داعش – گروهی که بعدها به »دولت اسلمی« بضضد ل شضضد -و گروههضضای دیگضضر نظیضضر »جبههی
النصر« نمونههایی ایز این الگو هستند.
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گروههایی نظیر داعش چگونه از دیگر ااشکال اسل م سیاسی پیشی گرفتند؟
انقلبها سرشار ایز تناقض بودند.
در مصر ،اخوانالمسلمین پس ایز بهدست گرفتن دولت و همکاری با رژیم ]حاکم[ ،شکست بسیار بدی را
متحمل شد .در تونس ،النهضه مجبور شد عقبنشینی کنضضد و نقضضش اپویزیسضضیون را بپضضذیرد .بسضضیاری ایز
کسانی که به اسلم سیاسی سسنی چشم دوخته بودند ،ایز آنجا که این گروههای شناخته شده قادر نبودنضضد
در اهداف خود به نتیجه برسند ایز آنها روی برگرداندند.
این امر امکان برآمدن گروههای فرقهگرا بهعنضضوان بضضدیلهای تنضضدرو را فراهضضم کضضرد .ایضضن گروههضضا بضضا
سایزماندهی منسجم ،و بهواسطهی پشتیبانی مالی و برنامهای شفاف ،خصوصا بضضرای بیشضضتر سضضتیزهجویان
افراطی بسیار جذاب بودند.
در این میان ،اسلم سیاسی شیعی با حمایت ایران در وضعیت تهاجمی به سر میبرد .حزبالضض لبنضضان ایز
موضعی کامل فرقهگرایانه ،برای دفاع ایز دیکتاتوری سوریه ،علیه انقلب دست به مداخله یزده اسضضت .در
عراق ،دولت نوری مالکی به تهاجما ت وسیعی علیه نواحی سنینشین اقدام کرده است.
چنین عواملی با نابودی مستمر بنیان اجتمضضاعی در عضضراق و سضضوریه ترکیضضب شضضدند .ایضضن امضضر نضضتیجهی
سیاستهای سرکوبگرانه و فرقهگرایانهی هضضر دو رژیضضم ،و تاریضضخ خونبضضار امپریالیسضضم و دخالتهضضای
منطقهای است.
چنین وضعیتی برای گروههایی نظیر داعش ،تکانهای سیاسی و ]جهتگیری[ و مقاصضضد فضضرقهای را مهییضضا
کرد .آنها همچنین به واسطهی بیثباتی ساختار بوروکراتیک القاعده تقویت شدند.
منابع مالى داعش از كجا آمده است؟
در این یزمینه عوامل بسیاری دخیلاند :ایز حکومتهای سعودى تا قطر ،تا تجار داخلى و خارجى و احتمال
تا خود ایال ت متحد .تأمین هزینههاى گروههای اسلمى همواره امرى بسیار پیچیده بوده است .یک گروه
تنها در صورتی موفق به دریافت کمک مالى مىشود که به همراه منابع مالى و سلحهایى که در اختیضضار
دارد ،با گروههاى دیگر ادغام شود و یا تحت کنتر ل گروه دیگر در آیضضد .ایضضن سضضاختار بودجهبنضضدى بضضر
اساس روابط سیاسى و تغییرا ت استراتژیکى متغیر است .ویزار ت اطلعا ت آمریکا )سایزمان سیا( در تمضضام
کشورهاى منطقه نفوذ دارد .و ماجرای حمایتهای غرب ایز بن لدن برای تبضضدیل او بضضه خطرنضضاکترین
دشمن غرب ،بایزتابهای یزیادی داشته است .امر نامعمولی نیست که اغلضضب کسضضانى کضضه بضضه نضضوعى بضضا
سایزمان سیا در تماس بودند ،بعدها به رهبران گروههاى اسلمى بد ل شدند.
دولت اسلمى ) داعش( همچنین اسلحه و پو ل را ایز طریق ]تصضضرف و[ تصضضاحب سضضر یزمینضضی بهدسضضت
مىآورد .و در حا ل حاضر همچنین درآمدش ایز طریق فروش منابع نفتى تحت کنتر لاش تأمین مىشود.
داعش بهویژه در سوریه ،محصولى بود ایز شبهنظامیان محلضضى و گروههضضایى کضضه در قضضالب یضضک سضضایزمان
قدر تمند انسجام یافتند .این شرایط براى جنگسالران و خرده بورژواهایى که بضضه واسضضطهى جنضضگ پضضا
گرفتهاند ،بسیار جذاب است ،تا بتوانند خیابانهاى قلمرو عمل خود را تحت کنتر ل درآورند.
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انقل ب سوریه چگونه به چنین آشوبی بدل شد؟
نفوذ داعش ،بایزتابی است ایز میلیتاریزه شدن این جنبش مردمى ایز همان ابتداى امر .بشار اسد بضضا ایجضضاد
خفقان و سرکوب شدید بستر را براى ایجاد جنگ داخلى مهیا کرد .رژیم اسد اکنون ایز هرگونه جوهرهى
سیاسى خالى شده و مشروعیتاش را ایز دست داده است و تقریبا تنها ایز طریق ایجاد رعب و وحشضضت و
استیصا ل براى مردم ،آنها را به فرمانبردارى واداشته است .تعداد یزیادى ایز شهروندان و فعالن سضضورى
که بخشى ایز بدنهى تظاهرا تکنندگان اولیه علیه دولت بودند ،در حا ل حاضر یا در یزندانهاى رژیضضم بضضه
سر مىبرند یا در خارج ایز سوریه پناهنده شدهاند ،و بقیهی جمعیت در مناطق آیزاد شضضدهاى هسضضتند کضضه
طى فرآیند دفاع در مقابل رژیم سوریه و داعش ،خالى و عارى ایز هرگونه منابعى شدهاند .سوریه تخلیضضه
شده است تا با قطببندى جنگ بین دو تهدید عمده ] داعش و رژیضضم بشضضار اسضضد[ ،جنبضضش مردمضضى را
سرکوب و متلشى کند ،که این خود کمکى براى ]پیش روى[ داعش بود.
آیا جایگزینی برای این از هم پاشیدگی وجود داشت؟
وجود داشت ،ولی برای دیدن آن باید در چهارچوب گستردهتری به آن نگاه کرد.
وقتی که انقلب در مصر آغایز شد ،برای حمایت آن در سراسر جهان عرب تظاهرا تهایی برگضضزار شضضد.
ولی تحرکا ت مردمی کوچکی که به کمک ما در بیرو ت سایزماندهی شدند تنها تحرکاتی بودنضضد کضضه در
حمایت ایز انقلب در سوریه صور ت گرفتند.
طبقهی کارگر سوریه و لبنان سابقهی یک جدایی طولنی ایز یکدیگر را دارند و در سضضوریه در  40سضضا ل
گذشته احزاب سیاسی کوچکترین فعالیتی نداشته اند.
بخش عمدهای ایز طیف چپ ]در معنای وسیع آن[ مخالف انقلب سوریه بودند.
حزب ال و دیگران معتقد بودند که انقلب تنها علیه رژیمهایی رخ میدهد که با امپریالیسضضم همکضضاری
میکنند و رژیم سوریه جزو آنان نبود .گویی انقلبا ت همچنین به بحرانهای اقتصادی ،سرکوب و غیضضضره
مربوط نیستند.
آنها فضای تنفسنی انقلبیون سوریه برای تبلیغا ت و برای ایجاد همبستگی را بستند .پس انقلب سضضوریه
محصور و مجزا شد .بدون این انزوای سیاسی ،استحالهی آن به یک بحران مسلحانه ممکن نبود.
لبنان و سوریه ایز درون به هم پیوستهاند .جنبشی پایدار در یکی بدون دیگری قابل مشاهده نیست.
همچنین ]ایجاد[ اتحاد و همبستگی بین جنبشهضضای کشضضورهای منطقضضه ضضضروری اسضضت .ایضضن جنبشهضضا
نمیتوانند فقط در درون مریزهای ملی محدود شوند.
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آیا راهی برای متوقف كردن حکومت اسلمی وجود دارد؟
تنها راه دفاع ایز خود در مقابل چنین نیروهایی متشکل کردن مردم به صورتی است کضضه بتضضوان مضضانع ایز
فرقهگرایی شد.
فرقهگرایی تاکتیکی است که طبقهی حاکم برای حمله به انقلب بهکار میگیرد .فرقهگرایی این پتانسضضیل
را دارد که به نوعی موجودیت ارگانیک بد ل شود که با کشتار هر چه بیشتر تغذیه میکند.
در  1990بیرو ت کامل بین مسلمانان و مسیحیان تفکیک شده بود .اما در طی ده سا ل در هم آمیختگی
]مذهبی[ صور ت گرفت .با رسیدن به دههی نخست قرن بیستم ،به واسضضطهی همزیسضضتی و تجریههضضای
مشضضترک مردم ،پتانسیل خلق یک فرهنگ فرقهگرایضضانهی خشضضونتآمیز محضضدودتر شضضد] .در عضضوض[،
جنبشهای اجتماعی گسترش یافتند و پیوندهایی شکل گرفت و فضایی ایجاد شد برای سایزماندهی علیه
فرقهگرایی.
در  2011ما در ]برخی[ مناطق کارگرنشین لبنان راهپیمایی کردیم ،جایی که نیروهای مسضضلح فضضرقهای
خیابانها را در تصرف خود داشتند .خانوادهها ایز خانههایشان بیرون آمدند و به راهپیمایی ملحق شدند،
چرا که ما شعارهای ضد فرقهگرایی میدادیم و ایز نگرانیها و مطالبا ت واقعی آنها سخن گفتیم.
باید شبهنظامیان فرقهگرا را ایز مناطقی که به لحاظ جغرافیایی یا ]نفوذ[ روانی کنتر ل میکنند بیرون کرد.
چنین کاری در عراق دشوارتر است .چرا که فروپاشی سیاسی و اجتماعی کشور در اثر اشغا ل نظامی ،بضضه
شکافهای ]قومی-مذهبی[ عمیقتری در مناطق دارای بافت جمعیتی مرکب انجامیده است .ولضضی چضضپ
لیزم است که برای خلق یک بدیل واقعی پا به میدان بگذارد و ایز پیوستن نسلهای جوانتر بضضه احضضزاب
فرقهگرا جلوگیری کند.
مداخلهی ایال ت متحد چه تاثیراتی خواهد داشت؟
ایال ت متحد در حالتی دفاعی قرار دارد و میکوشد ایز منافع خضضود در عضضراق محضضافظت کنضضد .دخضضالت
نظامی به بحرانیتر شدن اوضاع و طولنیتر شدن بحران خواهد انجامید.
حکومت اسلمی به دلیل نبودنن یک سیاست انقلبی موجودیت پیدا کرده اسضضت .جنبشضضی ایز پضضایین کضضه
رژیم حاکم را کنار یزده و خلیی را پر کند که در حا ل حاضر حکومت اسلمی آن را پر میکند ،میتواند
مردم را ایز اطراف داعش دور کرده و آنها را ایز آن خود کند.
اگر ما داعش را به عنوان یک نیروی ضدانقلبی در نظر بگیریم کضضه انقلب را بضضه امضضری جنایتکضضارانه
تبدیل میکند ،در این صور ت خط مباریزه علیه رژیم و این نیروهای ارتجاعی روشنتر میشود.
ولی دخالت نیروهای امپریالیستی شرایط مطلوبتری برای ساختارهایی مانند نظیر داعش فراهم میکند.
این دخالت خارجی رقابتهای محلی را قو ت میبخشد ،که ]به نوبهی خود[ به گسترش هر چضضه بیشضضتر
تنشها و کشمکشهای فرقهای کمک میکنند .این امر تودهها را متفرق میکند و طبقهی کضضضارگر را در
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چنبرهی اقتصاد جنگیزده محاصره میکند .چنین وضعیتی ،امکان برساختن جنبشهای سیاسضضی و بسضضیج
تودهای را ،که تنها بدیل واقعی در برابر این نیروهای فرقهای هستند ،محدود میکند.
***
این متن ترجمهای است ایز مصاحبهی یزیر که در تاریضضخ  19آگوسضضت  2014در وبسضضایت Socialistworker

منتشر شده است:

?How did the sectarian nightmare come true in Syria and Iraq
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