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توضیح پراکسیس :در مقالهی حارض ،نگارنده بر مداخلهی امپریالیستی ایاالت متحد در سوریه متمرکز میشننود و تالش میکننند
اهداف سیاسی و سودجویانهی دولت این کشور در این جنگ را تبیین میکند .به بیان خود او ،هدف نگارنده ارائهی توضننیحی
برای روشنکردن آن است که ما ”اصالً چرا با امپریالیسم ایاالت متحد مخالفیم“ .او که در این مقاله عمدتاً افکار عمومی ایاالت
متحد شامل چپگرایان ،کنشگران اجتامعی و مدنی ،فعاالن ضد-جنگ و امثالهم را مخاطب خننود قنرار داده ،هشنندار تنناریخی
کارل لیبکنشت در آستانهی جنگ جهانی در ارتباط با امپریالیسم آملان را یادآوری میکند که گفته بود” :دشننمن اصننلی در خانه
است!“.
هیگینز میکوشد این موضوع را برجسته کند که چرا پرداخنت به موضوع سوریه بدون قراردادن آن در یک منت تاریخی معین و
در نظر گرفنت آن در نسبتی مستقیم با تحوالت جهان عرب و تاریخ کشورهای عربی در مقابله با اسننتعامر و امپریالیسننم ره بننه
خطا میبرد .از این رو ،او بر لزوم رجوع به تاریخ مقاومت بیناملللی علیه امپریالیسننم و اجتننناب از امتیزهکردن وقننایع تنناریخی
تأکید میکند ،تا به کمک آن فهم دقیق رویدادهای درهمتنیدهی جاری و اقتضائات مبارزه علیننه امپریالیسننم در چارچوبهننای
ملی ،منطقهای و بیناملللی میرس شننود .در این بررسننی ،جنننگ ویتنننام از این نظننر کننه یکی از درخشننانترین نقنناط تنناریخی
انرتناسیونالیسم ضد-امپریالیستی و اجتناب از منطقهگرایی مخاطرهآمیز بود ،و مسألهی فلسطین بهعنننوان گرهگنناه معارصی کننه
مناسبات امپریالیستی در هر سه سطح ملی ،منطقهای و فنراملی از گننذر آن مننرئی و قابننل ردگننیری اسننت ،برجسننته میشننوند.
هیگینز از این طریق همچنین میکوشد تا خواننده طی بررسی جنگ سوریه نقش منحرصبهفرد امپریالیسم اینناالت متحنند را در
یک پیوستار تاریخی محک بزند تا به ورطهی رویکرد ض ّدیت با سنتهای مبارزاتی ض ّد-امپریالیسننتی در نغلطنند؛ رویکننردی کننه
در این دوران نزد بخشهایی از چپگرایان نیز رایج شننده اسننت .از این نظننر ،بیتردینند مشننارکت او بنرای مکانیننابی سیاسننت
خارجی ایاالت متحد در جهان امروز ،از جمله در منطقه جنگزدهی خاورمیانه ،برای مخاطبی بیرون از ایاالت متحد به ویژه در
خود این منطقه نیز راهگشاست.
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***
”متام توطئهها دست در دست هم دارند؛
بهسان امواجی که جدا از هم جلوه میکنند،
حال آن که در هم میآمیزند“.
لویی آنتوان دو سن ژوست

”اگر امپریالیستها در جایی بینظمی و آشفتگی نیابند ،خو ْد آن را ایجاد میکنند“.
سی.ال.آر جیمز ،ژاکوبنهای سیاه

در سال  ۱۹۷۱حوالی اوجگرفنت جنگ ایاالت متحد با ویتنام ،که کشتاری مثالزدنی در تاریخ بود ،یننک گننروه فیلمسنناز رادیکننال
آرژانتینی و ایتالیایی که خود را کلکتیو سینامی جهان سوم ۱نامیده بودند ،فیلمی منترش کردند که عنوان تحریکآمیزی داشننت:
«فلسطین ،ویتنامی دیگر» .عنوان فیلم در همین چند کلمه حرف زیادی برای گفنت دارد ،بیننانیهای مخترص کننه آبسنننت طیفی از
معانی ممکن است .اصلیترین اشارهای که این عنوان به ذهن متبنادر میکنند این اسنت کنه هم ویتنننام و هم فلسنطین محنل
وقوع خشونت امپریالیستی و همینطور مقاومت در برابر آن هستند؛ درکی که نزد چپ جهانی  ۱۹۷۱اصالً چیزی دور از ذهن
یا نادر نبوده است .شکی نیست که انقالبیون فلسطینی آن دوره توجه جدی به ویتنننام نشننان میدادننند .آنهننا هم تاکتیکهننای
بیرحم نظامی امپریالیسم ایاالتمتحد برای ُخننرد کنردن جنبش انقالبی منردم و هم مقنناومت تنناریخی مننردم ویتنننام را بررسننی
میکردند .از این بررسی چه میتوانستند بیاموزند؟
در سال  ۱۹۷۳زمانی که انقالب ضد-استعامری ویتنامیها در حال اعالم پننیروزی علیننه قنندرت نظننامی برتن ِر اینناالت متحنند بنود،

گروهی از روشنفکران انقالبی فلسطینی و عرب میزگردی برای پاسخ به پرسش بنناال تننرتیب دادند .2گردانننندهی این بحث هيثم
عيوبی رئیس بخش مطالعات نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) بود .در این مننیزگرد ،تحسننین بشننیر ،کننه در آن زمننان
معاون دبیرکل اتحادیه عرب بود گفت” :ایاالت متحد قصد داشت بهواسطهی مداخلهی خشونتآمیز خود علیه انقالب ویتنام و
مردم ویتنام مسألهای را طرح کند و در عمل این کار را انجام داد“ .ایاالت متحد تالش کرد این مسننأله را طنرح کنند کننه ”علم و
فنآوری مدرن ،با بهرهگننیری از کامپیوترهننا و برنامهریزهننا ،توانننایی شکسننت انسننانها را دارد“ .بشننیر در پاسننخ بننه این گنزاره
گردنفرازانه معتقد بننود کننه درس اصننلی از جنننگ شکسننت خننوردهی اینناالت متحنند در ویتننام این اسنت” :منوفقیت تجنربهی
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ویتنامیها بر پایهی موفقیت انسان بر فنآوریست“ .رشکتکنندهی دیگر این میزگرد ،داوود تلحمی از شاخهی مطالعات جهان
در مرکز تحقیقات ساف اعالم کرد که ویتنام ” غنیترین تجربهایست که میراث انقالبی مدرن در مواجهه با شکلهای جدیدی از
رسکوب به ما ارائه کرد“  .هر چه باشد ،ویتنام جامعهای بود کننه امننپراطوری ایاالتمتحنند در صنندد نننابودیش برآمننده بننود .این
رویداد بسیار شبیه به تالش نیروهای استعامر بریتانیایی و صهیونیسم برای تکهوپارهکردن جننامعهی فلسننطین اسننت ،کننه حننتی
پیش از وقایع ویرانگر  ۱۹۴۸یعنننی زمننانی کننه میلیشننیای صیهونیسننتی  ۷۵۰،۰۰۰فلسننطینی را پاکسننازی قومیننتی کننرد و بننیرون
انداخت ،صورت گرفته بود .در اینجا ،در ویتنام هم این خود جامعه بود که که نیروهای نابودگر امپریالیستی را بیرون انداخت.
این واقعیت که هیچ نسخهای از فیلم فلسطین ،ویتنامی دیگر به جا منانده و این فیلم فراموش شده ،با این امر کامالً همخوان
است که چیزهنای بسنیاری از دوران همبسنتگی ضند-امپریالیسنتی ،از هامن دورانی کنه این فیلم سناخته شند ،از بین رفتنه ینا
فراموش شدهاند .پس از ضد-انقالب جهانی در دههی  ۸۰میالدی ،آشکار بننود کننه انرتناسیونالیسننم ضنند-امپریالیسننتی ،خصوصناً
برای جناح چپ و روشنفکران سابقاً چپگرا ،به یادگاری قدیمی از اواخر دههی  ۶۰و اوایل دههی  ۷۰میالدی بدل شده اسننت.
عالوهبراین ،از دههی  ۸۰به بعد دربارهی کارزار نظامی ایاالتمتحد در ویتنام توافقی حاصننل شننده بننود :این رویننداد محصننول
یک بحران ،بدبیاری و باتالقی بود که طی آن برنامهریزان امپریالیستیِ ایاالتمتحد راه را به خشونت شدید منحننرف کردننند کننه
خالف روال معمول تأمین منافع ایاالتمتحد بود .اما با بررسی اهداف کنننونی حملهی امپریالیسننم ایاالتمتحنند ،بهخصننوص در
جهان عرب ،روشن میشود که با متام تفاوتهای گذشته و اکنون ،فعالیت اینناالت متحنند بنرای نننابودی متامیت جوامع ،هامنننند
تالش ایاالت متحد در ویتنام ،بهطور کامل در جریان است .فلسطین ،اين نهضت بهلحاظ تنناریخی محننوریِ جهننان عننرب ،هنننوز
تحت اشننغال اسننت .کشننورهای همسننایهی فلسننطین یعنننی ع نراق ،لیننبی ،یمن و سننوریه تکهتکننه شنندهاند و در مکانهننایی
فروپاشیدهاند .سپس پیشنهاداتی برای ایجاد ”النكبننة “ای دیگننر در هننر کنندام از این کشننورها مطننرح شننده اسننت” .نکبت“ ،یننا
”فاجعه“ ،نامیست که اعراب به وقایع  ۱۹۴۸در فلسطین اطالق کردهاند .این وقایع به ترتیب شامل تالش ب نرای نننابودی متام و
کامل جننامعهی فلسننطینی بهواسننطهی تهنناجم نظننامی صهیونیسننتی ،پاکسننازی قومیننتی و کشننتار سنناکنان فلسننطینی و سننپس
جایگزینی نام و ساختارهای فیزیکی روستاهای فلسطینی با منونههای ارسائیلی میشوند.
سوریه احتامالً کشوریست که چپ غربی را بیش از هر جننای دیگننری مبهننوت کننرده و مننوجب تشننتت آن شننده اسننت .سننوریه

همچنین متأخرترین محل اشغال نظامی مستقیم ایاالت متحنند اسنت .در  ۳۱اکتنرب  ،2۰۱۷گنزارش شند کنه رسلشننکر جیمنز بی.
جرارد بهطور اتفاقی تعداد نیروهای نظامی ایاالت متحد در سوریه (حدود  ۴۰۰۰نفر) را افشا کرد .۳عددی کننه بسننیار بیشننرت از
عدد اعالمشده توسط پنتاگون ،یعنی  ۵۰۰نفر ،بود .این تشتت آراء در سوریه تنها اهمیت فهم آن را بیشننرت میکننند .اگننر مننا بننا
امپریالیسم ایاالت متحد در سوریه سازش کنیم یا با آن کنار بیاییم ،قادر نخواهیم بود که بننا امپریالیسننم اینناالت متحنند در هیچ
جایی بهطور معنادار مقابله کنیم .ویرانسازی سوریه چگونه درون الگوهای تاریخی وسیعتر گنجانده میشننود؟ چگونننه جنننگ
سوریه را در تاریخ امپریالیسم ایاالت متحد ،تاریخ جهان عرب (شامل فلسطین) و تنناریخ رابطهی این دو جایگننذاری میکنننیم؟

A top U.S. general just said 4,000 American troops are in Syria. The Pentagon says there are only 500.
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تنها با طرح چنننین پرسشهاییسننت کننه میتننوانیم پایههننای نظننری رضوری بنرای برپننایی و تثننبیت جنبشهننا و اتحادهننایی را
بپرورانیم که برای شکست ماشین جنگ ایاالت متحد در سوریه و هر جای دیگر به آنها نیاز داریم.
بنابراین ،فهم جاری ما از امپریالیسم ایاالت متحد و چگونگی عملکرد امروزی آن در جایی مانند سوریه ،نیازمند آن است که به
تاریخ رجوع کند و اصالح شود تا قادر به مواجهه با مقتضیات رویدادهای درهمتنیدهی جاری باشد .این سخن به این معناست
که باید الزامات سیاسی و همینطور چرخههای انباشت رسمایه در جنگ ،که عمیقاً در همتنیدهاننند ،را لحنناظ کنننیم[ .بررسننی]
اهداف سیاسی و شبکههای سو ِد جنگ ،هامن تننار و پننود نننیروی بیرحم و وحشننی غیرقابننل تصننوری کننه بینننوایی و فروپاشننی
اجتامعی را در رسارس جهان حقنه میکند ،نباید تنها ما را به سوی یک اسرتاتژی سیاسی رهنمون کند ،بلکه باید یادآور این نکته
باشد که اصالً چرا با امپریالیسم ایاالت متحد مخالفیم ،و به بخشی از ما کننه در اینناالت متحنند زننندگی میکنننیم کمننک کنننند تننا
هشدار ماندگار کارل لیبکنشت در آستانهی جنگ جهانی را بهینناد بینناوریم” :دشننمن اصننلی در خانننه اسننت!“ .۴البتننه مننا نباینند
توصیهی جانبی او را فراموش کنیم که گفته بود ”همه چیز را یاد بگیر ،هیچ چیز را از قلم نیانداز!“.

الزامات سیاسی ایاالت متحد در سوریه
در  ۵ژانویه  ۱۹۵۷دوایت دی .آیزنهاور بهعنوان رئیسجمهور امپراطوری ایاالت متحد ،کشننوری کننه در پی جنننگ جهننانی دوم
بهطور فزایندهای بیمحاباتر میشد ،خواستار قطعنامهای از کنگره شد .به بیان سلیم یعقوب ،۵این قطعنننامه بننه آیزنهنناور این
اختیار را میداد که ” کمکهای اقتصننادی و نظننامی و حننتی حننافظت مسننتقیم اینناالت متحنند را بیشازپیش بننه کشننورهایی در
خاورمیانه اعطا کند که خواهان به رسمیت شناخنت تهدید ناشی از کمونیسم بیناملللی هستند“ .یننک متمم مهم این قطعنامننه،
که بعضاً با «دکرتین آیزنهاور» شناخته میشود ،این بود که ”ناسیونالیسم رادیکال عننربی رئیسجمهننور مرص ،جامل عبدالنارص،
را مهار کند و سیاست «بیطرفی مثبت» وی در جنگ جهانی را بیاعتبار سازد ،سیاستی که به ملتهای عرب حننق بهرهمننندی
از روابط سودآور با هر دو بلوک جنگ رسد را اعطا کرده بود“ .به بیننان دیگننر ،سیاسننت آیزنهنناور در جهت تضننعیف اسننتقالل
ملتهای عرب بود.
از زمانی که سیاست آیزنهاور بهعنوان امر اساسی سیاست ایاالت متحد عملینناتی شنند ،دولت این کشننور پیوننندهای سیاسننی و
اقتصادی را با آن دسته از واحدهای منطقهای بسط داد که حارض به درهمکوبیدن پانعربیسم در پژواکهای ضد-اسننتعامری و
ضد-امپریالیستی آن بودند .اولین مورد از چنین واحدهایی حکومت ارسائیل بود ،یک مستعمرهنشین اشغالگر اروپایی در قلب
جهان عرب ،که به بیان حاتم ابودایه ، ۶از سازماندهندگان اجتامعات فلسطینی ،به ”سگ نگهبننان“ اینناالت متحنند علیننه مردمننان
عرب در منطقه بدل شده است .واحد دوم ،یا مجموعه واحدهای دوم ،پادشاهیهای عربی بودند که بنه جنبشهنای ملیگنرای
Karl Liebknecht, The Main Enemy Is At Home!, Leaflet, May 1915
Salim Yaqub, Containing Arab Nationalism: The Eisenhower Doctrine and the Middle East , 2004.
Oppression in the Land of the Free: A Muslim Leader Speaks Out
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عرب به دیدهی حقارت مینگریستند .دالیل بسیاری برای چنین رویکردی میان پادشاهیهای منطقه وجود داشت که مهمننرتین
آنها گرایش جنبشهای پانعربیسم به جمهوریت رادیکال بود.
زمانی که در سال  ۱۹۶2جنگی در یمن ۷بین نیروهای جمهوریخواه و سلطنتطلب در جریان بود ،ارسائیل و عربستان سعودی
با هدف شکست جمهوریخواهان با یکدیگر همکاری کردند .۸در سال  ،۱۹۶۷پس از آنکه ایاالت متحد طی بهاصطالح «جنننگ
شش روزه» بالقوگی نظامی ارسائیل در تضننعیف تواناییهننای نیروهننای مسننتقل و تأثیرگننذاری بننر آنهننا را در مننناطق نفتخننیز
مشاهده کرد ،نقش امروزی خود یعنی بیمهکنننندهی فعالیتهننای ارسائیل را رسننمیت بخشننید؛ چنانچننه بین سننالهای  ۱۹۶۷و
 ۱۹۶۸کمک نظامی ایاالت متحد به ارسائیل  ۴۵۰درصد ،۹یعنی از  ۷میلیون بننه  2۵میلیننون دالر ،افنزایش یننافت .در سننال ۱۹۷۰
طی دورهای از تاری ِخ فلسطینیها و اردنیها که به سپتامرب سیاه معروف است ،ایاالت متحد و ارسائیل به نیابت از شاه حسننین
اردن ۱۰برای درهمشکسنت انقالبی به رهربی سنازمان رهناییبخش فلسنطین مننداخلهی نظنامی کردند .۱۱در دورهی پسنناجنگ در
اردن ،دورهای که ارتش اردن نهادهای مدنی و مردمیای را وینران کننرد کننه انقالب فلسننطینیها در دل خرابههننای اردوگاههننای
پناهندگی ساخته بود ،سی.آی.اِی .تا جایی پیش رفت که شنناه حسننین را بهطننور مسننتقیم حقوقبگننیر خننود کننرد .۱2این رخننداد
همچنین از افزایش دوبارهی کمک مالی ایاالت متحد به ارسائیل خرب میداد که این بار نجومی بود :یعنی تننا  ۱.۱۵میلیننارد دالر
بین سالهای  ۱۹۷۱و .۱۹۷۳
این روابط به همین منوال گسرتش یافتند .اگرچه اتحادهای تاکتیکی ایاالت متحد در بزنگاههای مشخصننی بننا این الگننو تفنناوت
داشت و با این که در رابطه با خط مشی در آسیای غربی اختالفنظرهای تاکتیکی درون امپراطوری ایاالت متحد وجنود داشننته
و دارد ،این گرایش اسرتاتژیک عام تا لحظهی نگارش این منت صدق میکننند .حننتی پس از فروپاشننی اتحنناد جامهیر شننوروی این
گرایش به نقطهای رسید که کشورهای عربی که تاریخ مشرتکی از ملیگرایی عربی و ساختار حکومننتی جمهننوری دارننند (عنراق،
مقابل پادشاهیهای ارتجاعی ثبات نسبی داشننته و از روابننط دوسننتانه بننا اینناالت
یمن ،لیبی و سوریه) در آتش میسوزند و در ْ
متحد منتفع میشوند (عربستان سعودی ،امارات متحد عربی ،اردن و غیره).
هدف سیاسی ایاالت متحد در دستیابی به این روابط منطقهای حداقل از یک منظر در انطباق با اهداف قدرتهای فرانسننوی-
بریتانیایی است که در سال  ۱۹۱۶بر اسنناس توافقنامننه سننایکس-پیکننو میننان جوامننع عننربی مرزکشننی کردننند .بننه نقننل از علی
کادری ،۱۳امپریالیسم ایاالت متحد بهطور تاریخی سعی کرده ”عامدانه بین حکومتهای عربی حائلهایی برپننا کند“ .هامنطور
که استدالل کادری نشان میدهد این کننار از منظننر امپریالیسننم اینناالت متحنند و صهیونیسننم یننک اسنرتاتژی منطقیسننت ،زینرا
تضعیف استقالل اقتصادی حکومتهای عرب به تضعیف استقالل سیاسی آنها کمننک میکننند و بننرعکس .معنننای این حننرف آن
 ۷از جمله رجوع کنید به این مقاله در همین پروندهThe Yemen Primer: A History of Violence for Anti-Violence :
Rivals With Benefits: Israel and Saudi Arabia's Secret History of Cooperation
US Aid to Israel: From Handshake to Embrace. Martha Wenger In: 164-165 )May/June 1990(.
King Hussein Sought Israeli Help in '70
Bradley J. Pierson, The Power of Presence: Nixon, Israel, and the Black September Crisis
CIA paid millions to Jordan's King Hussein
Ali Kadri, Arab Development Denied: Dynamics of Accumulation by Wars of Encroachment , Anthem Press, 2014
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است که اگر تاریخ جهان عرب را در طول قرن بیستم و ورود به قرن بیست و یکم مطالعه کنیم ،روشن خواهد شد که همزمان
با دستآورد پیروزیهای نظامی ایاالت متحد و ارسائیل در جنگهای متعدد علیه حکومتهای عننربی (در ابتنندا ۱۹۴۸و ،۱۹۶۷
سپس  ۱۹۸2در لبنان ،و متأخرتر در سالهای  ۱۹۹۱و  2۰۰۳در عراق) قدرت حکومتهای عربی در حرکت اهرمهای اقتصننادی
خود (مثالً کنرتل رسمایه ،تجارت ،بهره و نرخ مبادله) به رسعت سقوط کرد .پیروزیهای ایاالت متحد و ارسائیل بر حکومتهننای
عرب بهطور همزمان منجر به سلسله عقبنشینیهای سیاسی اعراب شد ،بهخصوص پیرامون مسألهی فلسننطین از زمننان پیامن
کمپ دیوید  ۱۹۷۹تا مذاکرات اسلو در سال .۱۹۹۳
ایدهی پان-عرب را ،که ایاالت متحد سعی در تضعیف آن داشت ،منیتوان به اینندهآل رصف آن ،یعنننی تشننکیل حکننومت عننربی
واحدی (با مفصلبندی غالباً سوسیالیستی) فروکاست که از شامل آفریقا طول خاور نزدیک را در برمیگرفت و به حوزهی خلیج
میرسید .ایدهی پان-عرب همچنننین بهمثننابهی واقعیت زننندهای در حننوزهی عملی سننازماندهی سیاسننی از پننایین موفننق بننود.
ظرفیتهننای مهمتننرین احنزاب چپ و سوسیالیسننت عننرب ننناز احنزاب کمونیسننتی تننا انشننعابات جنبش ملیگرایننان عننرب ۱۴و
همینطور سازمانهای خلقی و اتحادیههای وابسته به هر حزبننن از طریننق شننکلدهی بننه روابننط فرامننرزی همننواره افنزایش
یافتند.
همچنین ایدهی پان-عنرب بهطننور تنناریخی در رابطننه بننا ظرفیتهننای نظننامی جنبش انقالبی فلسننطینیها علیننه امپریالیسننم و
صهیونیسننم حننائز اهمیت بننوده اسننت .طبننق گفتهی سننعد صننایل  ،فرماننندهی نظننامی گردانهننای انقالب فلسننطین در دورهی
جنگهای وحشتناک  ۱۹۹۰-۱۹۷۵در لبنان ،پیشرویهای اسرت ِ
اتژیک تاریخی جنبش فلسطینیها در ژرفای عرببودن آن نهفتننه
است (هامنطور که مائو در سال  ۱۹۶۵به هیأت منایندگان ساف در چین گفته بود” :زمانی که دربارهی ارسائیل بحث میکنیند،
باید نقشهی متام جهان عرب را در نظر بگیرید“ .) ۱۵صایل معتقد بنود کنه جنگهنای منطقهای کنه در دههی  ۱۹۸۰در لبننان و
همینطور جنگ ایران و عراق در جریان بودند ،درگیریهای ”ثانویه“ای بودند که ”از دل درگیری اصلی با ارسائیل منفک شننده
بودند“ . ۱۶ارسائیل در لبنان بالقوگی «وضعیت مقابله» را دیده بود و بنابراین سعی کرد ”وجننود تنش را در قلمننرو لبنننان حفننظ
کند تا بتواند از ایجاد تعادل اسرتاتژیک در منطقه جلوگیری کند“  .بنننابراین هژمننونی نظننامی ارسائیل و در امتننداد آن هژمننونی
نظامی ایاالت متحد متکی بر تکهتکهشدن جوامع عرب و همینطور ضعف نظامی حکومتهای عربی بوده است.
با این اوصاف ،سوریه ،حکومت ملیگرای عربی که در قانون اساسی خود آشکارا ضد-صهیونیست بودن خننود را اظهننار میکننند،
در کجای این تصویر قرار میگیرد؟ رابطهی موجود بین جمهوری عرب سوریه و جنبش آزادیبخش فلسطین بدون شک مملو از
بحثهنا ،رقابتهنای سیاسنی و حنتی خشنونتهای آشننکار اسنت .از مینان این خشنونتهای آشنکار معروفتنرین آن دسنتور
رئیسجمهور سوریه حافظ اسد در سال  ۱۹۷۶برای مننداخلهی نظننامی علیننه سنناف در لبنننان اسننت .منتقنندان فلسننطینیِ دولت
سوریه معتقد بودند که دولت سوریه سازمانهای فلسطینی را تا جایی حامیت میکند که تحت کنرتل خودش باشند .این اتهننام
The Firmest Bonds: Arab Nationalism and the Left
John Cooley, China and the Palestinians
“Brigadier-General Saad Sayel to al-Hurriyah:We Are Preparing For the ComingBattle”. Al-Hurriya)Beirut(, 15 February
1982.
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از دل تاریخی از همپوشانیهای سنگین سیاسی بین فلسطین و سوریه بیرون آمده است .چهرههایی فلسطینی هم بودهاند کننه
حامیت خود را از اسرتاتژی مطرحشده برای مبارزهی ضد-صهیونیستی توسط دولت سوریه اظهار کردهاننند .شنناید معروفتننرین
چهره در میانشان احمد جربئیل از «جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کننل» باشنند (حننزب بعث ع نراق هم شنناخهی
خود را در ساف داشت؛ الصاعقة) .با قبول درستی این اتهامات ،هیچکدام از تنشهای درونی سیاستهای ملیگرای عنرب منانع
بزرگی برای به تعویق اننداخنت تصنمیامت اسرتاتژیسنتهای امریکننایی نیسننتند کننه معتقدنند دولت سنوریه بنا نیروهننای ضنند-
ارسائیلی ارتباط دارد ،این مسأله بهویژه برای بعد از دورهی دوم بوش صدق میکند .زینرا بنرای یننک امننپراطوری کننه بننه دنبننال
ایمنسازی داراییهای نظامیِ صهیونیستی خود است ،مقاومت مادی در هننر شننکلی در برابننر اسننتعامر ارسائیل غیرقابلپننذیرش
خواهد بود.
رهربی سوریه در سال  2۰۰۶با ارائهی حامیت نظامی و سیاسی از مقاومت چریکی عرب حزبالله علیننه ارسائیل بننه بخشننی از
وعدههایش به سوریها و فلسطینیها جامهی عمل پوشانید .تنها نقل یک تحلیننل اینناالت متحنند از جنننگ کفننایت میکننند کننه
همچون مشتی منونهی خروار است .این تحلیل بهدست رسگرد آنتونی .ای .کرش از آکادمی نیروی دریایی ارائه شد که منجر بننه
دستبهدستشدن نقطهنظری نزد برنامهریزان نظامی شد؛ این که ”بسیاری از مخالفانْ تاکتیکهای حزبالله را تقلید خواهننند
کرد» و مهمتر این که ” کمکی که حزبالله درینافت کنرد ،از کشنورهایی آمنده بنود کنه ایناالت متحند ممکن اسنت بنا آنهنا در
آیندهای نزدیک درگیر جنگ شود (یعنی کرهی شاملی ،ایران ،چین و سوریه)“ .اینها بخشی از ”فاکتورهای دخینل در منوفقیت
حزبالله و تقالهای ارسائیل در میدان جنگ بودهاند“ .این تحلیل در ارسائیل ،سگ نگهبان ایاالت متحد ،تأیینند و بننا متام وجننود
احساس شده بود .قابلتوجهترین منونه در رابطه با عقیدهی فوق در «گزارش نهایی» ۱۷کمیسننیون وینننوگراد دیننده میشننود کننه
پس از تحقیق و بررسی نشان میداد که در سال  2۰۰۶چگونننه ”یننک سننازمان شننبهنظامی متشننکل از چننند هنزار نفننر [یعنننی
حزبالله] برای چند هفتنه در برابنر قنویترین ارتش خاورمیاننه کنه از برتنری کامننل هنوایی ،ک ّمی و فنآوراننه برخنوردار بنود،
مقاومت کرد“.
ایاالت متحد از سال  2۰۱۱اتحادش با ارسائیل و پادشاهیهای خلیج ،بهطور عمده عربستان سننعودی و قطننر ،را در سننوریه بننه
خدمت گرفت تا خطوط ارتباطی جدید بین جمهوری اسنالمی اینران و سننازمانهای مقنناومت را از بین بربنند ،سنازمانهایی کنه
محدود به حزبالله نبودند .در حقیقت ،این که مثالً سننازمانهای چپگنرای فلسننطین میتوانسننتند کنفرانسهنای علننی حننول
مسننأله اسنرتاتژی را پیش از رشوع جنننگ در دمشننق برگنزار کنند ،۱۸نننه بنرای امپریالیسننتهای اینناالت متحنند و نننه بنرای ضنند-
امپریالیستها موضوعی کوچک نبود که توجهشان را جلب نکرده باشد .آن هم در منطقهای که چنین سازمانهایی غیرقننانونی
اعالم میشوند و ناچارند که برای فرار و پنهانشدن از نظارت پادشاهان مطلقه و اشغالگران ارسائیلیِ بیرحم زیرزمینی شوند.

Winograd Committee submits final report
Resistance Organizations Hold Two Conferences in Gaza and Damascus About Inalienable Palestinian Rights,
Coinciding with the Annapolis Conference
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رسمایهی ایاالت متحد و جنگ علیه سوریه
برای ارائهی بسرتی [تاریخی] از موضوع مورد بحث ،دوباره به تالشهای پیشینی امننپراطوری اینناالت متحنند برمیگننردیم کننه در
راستای تجزیهی جامعهی دیگری در آسیای جنوب رشقی بود :اگر جنگ ایاالت متحد علیه ویتنام به بحنران مرشوعیت در درون
خاکش منیانجامید ،آیا این جنگ از نظر برنامهریزان ایاالت متحد «خبط و خطا» میبود؟ این پرسننش مهمیسننت .عقبنشننینی
ایاالت متحد از ویتنام قطعاً حاصل یک ناتوانی در تحمیل خواستهی سیاسی خود بر مردم ویتنننام بننود .سیاسننت نظننامی «زمین
سوخته » ۱۹ایاالت متحد بیشک با مسألهی غامض بنیادینی مواجه شد که قادر به حلوفصلش نبود .هرچه اینناالت متحنند منننابع
بیشتری را به جنگ تزریق کرد ،رسان حکومت این کشننور احسنناس نینناز بیشتننری بننه ماننندن در راهی کننه قنندم نهنناده بودننند
میکردند تا رسمایهگذاریهای قبلی تلف نشوند .در همین راستا ،ایاالت متحند هنر چننه بیشنرت در ویتنننام مانند و شکسنتهای
نظامی بیشرتی را رقم زد و مقدار رسمایهگذاریاش بزرگرت شد ،تنها خروج اجتنابناپذیر خود را به زمان دیرتری موکننول سنناخت
و رشم حاصل از آن را عمیقتر کرد.

هزینههای جنگ علیه ویتنام چنان عظیم بود که به گفتهی عاطف آ .کابورسی و سننلیم منصننور ،رئیسجمهننور لیننندن جانسننون
کوشید ” با واسطهی مالیاتبندی غیرمستقیم بر همپیامنان خود از طریق تحمیل جریان ورود نامحدود دالر ایاالت متحد بننه آن
کشورها هزینههای جنگ را تأمین کند“ .2۰ریچارد نیسکون ،جانشین جانسون ،با کاهش ناگهانی استاندارد طال این ابتکارعمل را
یک قدم جلوتر برد .اما اشاره به این مشکالت امپریالیسم ایاالت متحد به این پرسش شبحگونه پاسخ منیدهنند کننه :چنرا اینناالت
متحد ،دولت-ملتی پیشتاز در نظام رسمایهدارانه در بیرون از مرزهای خود قدرتش را به این شکل بروز میدهد؟ بدین صننورت
که به گفتهی گابریل کولکو ” سیاستی را در پیش میگیرد که ویتنام جنوبی را به دریایی از آتش بدل میکند ،و کل یننک ملت را
هدف حملهی خود قرار میدهد“.2۱
امروزه به این پرسش باید با علم به این قضیه پاسخ داده شود که ایاالت متحد تبدیل ملتها بننه دریننای آتش را در تعنندادی از
کشننورهای عننربی ،هرچننند از طریننق روشهننای بسننیار متفنناوت و هرچننند در بسنرت جهننانی بسننیار متفنناوت ،بننه یننک شننیوهی
سیاستورزی بدل کرده است .نه تنها فلسطین ”ویتنامی دیگر“ است؛ بلکه در این برهه از زمان میتوانیم بگننوییم سننوریه هم
ویتنامی دیگر است .در سوریه ،و قطعاً در همهی ملتهای عربی که هنندف حملهی اینناالت متحنند قنرار گرفتننند ،تنهننا جوامننع
نیستند که تکهتکه شدهاند ،بلکه زیرساختهای دولتی که بهطور جداییناپذیری با بافت آن جوامع درهمتنیدهاند نیز متالشننی
شدهاند .با در نظر گرفنت تناوب باالی این سیاستورزی ،الزم است این مسأله را هم لحاظ کنیم که :این ویرانگننری تننا چننه حنند
 ۱۹سیاست زمین سوخته یک اسرتاتژی نظامیست که به معنی نابود کردنِ متامی منابع در دسرتس نیروی دشمن ،شننامل مجموعننه منننابع طننبیعی،
زیرساختها و تأسیسات اقتصادی ،صنعتی و نظامی است .ممکن است این سیاست در مورد نیروی مهاجمی اعامل گننردد کننه در زمین خننودی
در حال پیرشوی است .جنگ ویتنام یکی از منونههای اعامل اسرتاتژی زمین سوخته بهدست نیروهای نظننامی اینناالت متحنند علیننه ویتکنگهننا
بود.
20 Atif A. Kabursi and Salim Mansur, “From Sykes-Picot Through Bandung to Oslo: Whither the Arab World?”, Arab
Studies Quarterly 18, no. 4 )1996(, 11.
21 Gabrielo Kolko, The Nature of the Vietnam War
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درونیِ متامیت پروژہی امپریالیستی ایاالت متحد است؛ به بیان دیگر آیا مادامی که ایاالت متحد یک امپراطوریست ،ملتهننای
کوچکتر و ضعیفتری خواهند بود که به خاک سیاه نشانده شوند.
پرسش مشخصتر این است که کدام بخشهای رسمایهی ایاالت متحد از جنگ علیه سوریه سننود میبننرد؟ هننر پاسننخی نیازمننند
بازرسی دقیق ابزاریست که ایاالت متحد توسط آنها جنگ را اجرایی کرده اسننت .این امننپراطوری بننه سیاسننت زمین سننوخته و
سالحهای شننیمیایی در حمالت هننوایی در بخشهننایی از سننوریه متوسننل شنند .بنرای مثننال رسگرد جنناش ژَک” ،سننخنگوی سننتاد
فرماندهی مرکزی ایاالت متحد آمریکا ،به رشکت اِیر وارز[ 22به معنی جنگهای هوایی] و مجلهی سیاسننت خننارجی 2۳گفت کننه
 ۵2۶۵زرهکنناو ۳۰ 2۴میلیمننرتی کننه حنناوی اورانیننوم ضعیفشننده ( )DUبودننند از پهبنناد  A-10نننیروی هننوایی در شننانزدهم و
بیستودوم نوامرب  “2۰۱۵به مناطق روستایی رشق سوریه ”شلیک شدهاند“.2۵
اما بخش بزرگی از دلیل رسدرگمی تحلیلگران سوریه این است که پیش از اشغال نظنامی مسنتقیم ،روش اصنلی تجنناوز نظنامی
ایاالت متحد به واسطهی نیروهای نیابتی انجننام میشنند؛ نیروهنایی کنه مسلحسننازی آنهننا بهدسنت سننی.آی.ای .و ننیز بهطنور
پیامنکاری بهدست رسویسهای اطالعاتی سعودی و قطری صورت میگرفت .این تاکتیک جنگی در زرادخانه امپریالیسم ایاالت
متحد مسبوق به سابقه است ،در واقع در متام جاهایی که سی.آی.ای .باندهای شورشی دسننت راسننتی ،در مننورد سننوریه ضنند-
ملیگرایان ،را پیدا کرده که خواستهاش را بدون برجاگذاشنت هیچ ردپننایی عملی کنننند ،میتننوان این تاکتیننک را دینند .بننر اسنناس
مستندسازی اندرو کاکربن ،2۶رابطه بین سی.آی.ای .و بنیادگرایان فننرقهای طی فعالیتهننای مخفی اینناالت متحنند در افغانسننتان
دههی  ۸۰میالدی بهطور قطعی ثابت شده است .این رابطه چنان قوی بود که تأمین بودجهی مشرتک ایاالت متحد و عربسننتان
سعودی در دفاتر جذب نیروی جنگجویان شورشی تحت پوشش سازمانی بنه ننام مكتب الخنندمات در بلنوار آتالنتینک بنروکلین
نگهداری میشد.
کارزار مشابهی در سوریه شننکل گنرفت .در دسننامرب  ،2۰۱۷بنر اسنناس گزارشنات نرشیات جریننان اصننلی اینناالت متحنند ،سنازمان
تحقیقات جنگافزارها 2۷در منازعاتْ گزارشی  2۰۰صفحهای از یافتههایش را منترش کرد که نشان میداد ”ایاالت متحنند بهطننور
مداوم سالحها و مهامت ساختهشده در اروپا را به سوی نیروهای مخالف در درگیری سننوریه روانننه کننرده است“ .2۸در نننتیجهی
این امر ” نیروهای داعش بهرسعت میزان قابلتوجهی از این مصالح را تحت اختیار خود درآوردند“ .این سننالحها میننان تعنندادی
از سازمانهای ناخوشایند ،دولت اسالمی و در کنارش جبههالنرصه 2۹و گروه نورالدین الزنکی ،۳۰توزیع شدند.
 Airwars 22یک رشکت غیرانتفاعیست که جنگهای هوایی بیناملللی علیه داعش و سننایر گروههننا در ع نراق ،سننوریه و لیننبی را دنبننال کننرده و
آرشیو میکند.
23 Foreign Policy
24 armor-piercing
25 CENTCOM confirms use of depleted uranium munitions against Islamic State
26 Andrew Cockburn, A Special Relationship: The United States is teaming up with Al Qaeda, again
 Conflict Armament Research 2۷سازمان بازرسی در انگلستان است که تأمین سالح ،مهامت و مصالح نظامی رایج را در مناطقی که درگننیر
جنگ هستند دنبال کرده و اطالعات در این باره را بایگانی میکند.
28 Arms supplied by U.S., Saudi ended up with Islamic State
29 U.S.-trained Syrian rebels gave equipment to Nusra: U.S. military
30 U.S.-Backed ‘Moderate’ Rebels Behead a Child Near Aleppo
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مقصد این سالحها نه بر شاخههایی از دولت ایاالت متحد که درگیر مسأله بودند پوشیده بود و نننه حننتی ب نرای بخشهننایی از
رسانه در ایاالت متحد راز رسبهمهری بود .یک نامهی اطالعاتی از آژانس اطالعات دفاعی ایاالت متحد در سال  2۰۱2بهروشنننی
اظهار میکند که ” سلفیستها ،اخواناملسلمین ،القاعدهی عراق نیروهای اصننلی در ایجنناد شننورش در سننوریه هسننتند“ .۳۱خننود
رسانههای نظم مسننتقر امریکننایی در چننندین مننورد سیاسننتهای شورشننیان را حننتی در  2۰۱2بهرصاحت بیننان میکردننند .مثالً
مجلهی «فارین پالیسی» از جنگجویان شورشی سوریه پشتیبانی کرد ،۳2زیرا طبق گفتهی خود این نرشیه آنها ”اسالمگرا“ بودننند.
این مجله در حالی که بهراحتی داستان ناگفتهی فالکت و سیر قهقرایی متام ینک جامعنه را بهمثنابهی موضنوعی بیاهمیت بنه
کناری پرت میکند ،چنین توصیهای دارد … ” :با این که شورش اسالمی برای مننردم سننوریه خوشننی و تفننریح منیآورد ،امننا بنرای
منافع ایاالت متحد سبب خیرهای بزرگی خواهد شد“ ،مثالً به ایران رضبه خواهد زد .۳۳بهطننور منطقی اگننر برنننامهریزان اینناالت
متحد از عواقب سیاست نظامیشان در سوریه ناراضی بودند ،سیاستهایی که حتی ژورنالیستها در  2۰۱2از آن خرب داشننتند،
میتوانستند به جای ادامهدادن آن سیاستها به مدت  ۵سال دیگر ،قدمهایی برای جلوگیری از آنها بردارند.
برای آن که چنین کارزاری موفق از کار درآید ،ایاالت متحد و حکومتهای متحد آن به دو چیز نینناز دارننند :اسننلحه و جنگجننو.
برآوردن نیاز اول صنعت اسلحهسازی را تقویت میکند .برآوردن نیاز دوم طیفی از پیامنکنناران خصوصننی را تننأمین میکننند کننه
خدمات متنوعی ارائه میکنند؛ از پوشاک و آموزش جنگجویان میلیشیای مسلح گرفته تا ساخت پایگاههای نظامی .هر دوی این
گروهها شاهدی بر این واقعیت عینیانند کنه از سنال  ۱۹۴۵پایگناه صننعتی ارتش ایناالت متحند بهعننوان عنرص سناختاردهنده
مرکزی به رسمایهی ایاالت متحد خدمت کرده است .رشته عملیات زمین سوخته علیه کره بین سننالهای  ۱۹۵۰تننا ( ۱۹۵۳جنگی
که به گفتهی کورتیس لو ِمی ،رئیس فرماندهی اسرتاتژیک هوایی ” 2۰درصن ِند جمعیت کننرهی شنناملی را کشت“ )۳۴نقطهی اوجی
بود ۳۵که سازندگان سالح بر این حکم مهر تأیید زدنند کنه تولیند در بخش دفنناعی نسننبت بنه تولیند بنرای بازارهننای غیرنظننامی
سودآوری بیشتری دارد .وابستگی سازندگان سالح به خریدهای دولت طی جنگ ایاالت متحد علیه ویتنام هامنننند زمننان جنننگ
کره بهرسعت رشد یافت.
جنگ علیه سوریه همراه با گسرتش عظیم صادرات جهانی سالح ننالبته بهمثننابهی جننزئی رضوری از آننن از سننال  2۰۱۱گسننرتش
یافت ،سالی که ایاالت متحد و رشکای منطقهای آن جنگ را کلید زدند .فوریهی امسال [ ]2۰۱۸روزنامهی ارسائیلی ها-آرتص بننه
نقل از اتاق فکر سوئدی مٔوسسه بیناملللی تحقیقات صلح استکهلم نوشت ”صادرات جهننانی سننالح از  2۰۱۰تننا  2۰۱۵رشنند ۱۴
درصدی داشته است“ .۳۶مقاله میافزاید” :ایاالت متحد با رشد فروش  2۶درصدی نسبت به دورهی پنج سالهی قبلی صدرنشینی
خود را حفظ کرده است“.
DOD and State Release: final-version
Two Cheers for Syrian Islamists
 ۳۳این تشویق به جنگ ،یا آرزوی مرگ روانپریشانه و تهدید آشننکار میلیونهننا نفننر توسننط منندعیان اح نرتام سیاسننی متقابننل ،را باینند بننه عنننوان
دردنشانی از فرهنگ امروزین امپریالیسم ایاالت متحد درک کرد.
34 What War With North Korea Looked Like in the 1950s and Why It Matters Now
35 The U.S. Still Leans on the Military-Industrial Complex
36 Global Arms Exports Up 14 Percent in Past Five Years, Led by U.S.
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جنگ سوریه بهویژه این موقعیت را در اختیار ایاالت متحد قرار داد که فروش سالح به رسسپردگان خننود در منطقننه را گسننرتش
دهد .طبق گفتهی روینرتز ،دولت اوبامنا بنه پادشناهی عربسنتان سنعودی ”بیش از  ۱۱۵میلینارد دالر سنالح ،سنایر تجهنیزات و
آموزشهای نظامی فروخت که باالترین مقدار معاملننه نننزد متام دولتهننای اینناالت متحنند طی  ۷۱سننال اتحنناد اینناالت متحنند و
عربستان سعودی بود“ .۳۷اوباما همچنین به «بستهی نظننامی» ۳۸بیسننابقهای ارسائیل داد کننه ارزش آن حننداقل  ۳۸میلیننارد دالر
اسلحه طی قراردادی  ۱۰ساله است .باید یادآوری کنم که هواپیامهای جنگی ارسائیل به مبباران ارتش سوریه و مقرهننای دولننتی
ادامه میدهند .یک منونهی آن تجاوز به فرودگاه ارتشی مزه در اطراف شهر دمشق در سال  2۰۱۷بود .نباید فراموش کنننیم کننه
ارسائیل به اشغال غیرقانونی بلندیهای جوالن در سوریه ادامه میدهد ،کمک پزشکی در اختیننار جنگجوهننای ضنند-دولت (کننه
پیشتر در سال  2۰۱2در شاخهی سنوری القاعنده میجنگیدنند) قنرار میدهد ۳۹و حنتی آشنکارا بنا توسنل بنه توطئنه از جننگ
استفاده میکند تا بتواند شهرکها را در آن منطقه گسرتش دهد.۴۰
حمالت نیابتی امپریالیستی در بحبوحهی اعرتاضات متنوع در بسنرت داخلیِ فقنر و ننابرابری فزاینننده ۴۱کلیند خوردنند .وضنعیت
اقتصادی سوریه پیش از جنگ چیزهای بسیاری را دربارهی طبیعت امپریالیسم معارص بهمثابهی یک نظام جهانی فنناش میکننند
و نشان میدهد که این امپریالیسم معارص درون حکومتهای پسااستعامری در دورههای ”صلح“ چگونه عمننل میکننند ،یعنننی
بلوک ایاالت متحد به این دلیل که از طرق دیگر به اهدافش دست نیافتنه بنه تجناوز نظنامی متوسنل نشنده اسنت .زمنانی کنه
سوریه با فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی رشیک تجاری بزرگ خننود را از دسننت داد ،صننندوق بیناملللی پننول و سننایر نهادهننای
مالی قدرمتند کوشیدند رسپرستی ایجاد بازارهای مالی جدید در این کشور را به عهده بگیرند( .نباید فراموش کرد که وقتی فقننر
در سوریه افزایش یافت ،صندوق بیناملللی پول با رضایت کامل از روند خصوصیسازی در سننوریه ابنراز شننگفتی کننرد .)۴2سننود
بردن از این روند خصوصیسازی و همراهی با آن در این دوره اساس حکومت سوریه بود .یکی از چند نفری که هدف حملهی
اعرتاضات  2۰۱۱بودند رامی مخلوف ۴۳میلیاردر بزرگ بود که از چند منظر این چرخش [در حکننومت سننوریه] را در قننالب یننک
شخصیت معین بازمنایی میکند .مخلوف در چندین بازار که شامل رسمایهگذاریها در ایاالت متحد نیز میشد ،ثننروت شخصننی
عظیمی به چنگ آورد .شخصیتی همچون مخلوف منونهای از فساد شخصی درون سازوبرگ دولت سوریه است که عالوه بننر آن
چهرهی جنینی نو-استعامرگرایی در سوریه را هم به منایش میگذاردَ .سم مویو و پاریس یِروس این نننو-اسننتعامرگرایی را بننا این
مشخصه تعیین میکنند که ”در مرحلهی اول سازوبرگ دولت را به یک خردهبورژوازی محافظهکار بومی تبدیل میکند ،و سپس
طی دو روند همزمان طبقهی رسمایهدار بومی را شکل میدهد و کمپرادورسازی (وابستهسازی) میکند“.۴۴

Obama administration arms sales offers to Saudi top $115 billion
The U.S. Just Agreed to Give Israel $38 Billion in Military Aid
Israel acknowledges it is helping Syrian rebel fighters
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در میان کشورهایی که از طریق جنبشهای ضد-استعامری استقالل به دست آوردننند ،سننوریه تنهننا کشننوری نیسننت کننه بننا این
مشکل مواجه است ،و مبارزه علیه رسمایهی خصوصی در جامعهی سوری و علیه حزب حاکم بعث بعد از پایان جنگ نیز ادامه
خواهد یافت .برای آن دسته از ما که درون حکومتهای امپریالیستی زندگی میکنیم ،رابطهمننان بننا این مبننارزه بهطننور عمننده
بهواسطهی رابطهی ما با دولت خودمان تعیین میشود .شناید فنناکت مربنوط بنه مخلنوف روشنننترین منونه بنرای این واقعیت
باشد؛ این که مخلوف از سوی ایاالت متحد تحریم شد ۴۵و از این رو ناچار شد به متام رسمایهگذاریهای خننود در اینناالت متحنند
پایان دهد .این امر نتیجهی بالفصل نابرابری بنیادی در میان ملتهاست ،و بهوضوح یادآور این مسأله است که باالترین قدرت
مالی نهایتاً در دل رشکتهای مالی حامیتشده توسط ایاالت متحد یا مستقر در این کشور قرار میگیرد.
حال اگر به جنگ در سوریه بازگردیم ،نتیجهی منطقی «اقتصاد» بر پایهی جنگ که الجرم آغشته به خننون اسننت ،اثننر اجتامعی
چنین وضعیتی خواهد بود .ایاالت متحد در منونههای قبلیتر ،مثل ویتنام ،در ابعاد وسننیع مبب و فرمالدئینندهای ۴۶شننیمیایی را
بر رس جامعتهای دهقننانی ریخت و دهکنندهها را در شننعلههای مببهننای آتشزا فننرو بلعینند .در قینناس بننا ویتنننام دهقننانی،
سوریهی امروز یک دولت پسا-استعامری قدیمی و شهریشده است .این حرف بدین معناست که جنگ ایاالت متحنند نهادهننای
دولتی ،از ساختامنهای اداری تا مدارس ،را هدف قرار داده و منفجر کرده است که بهعنوان ظرفهای بازتولید اجتامعی عمننل
میکنند ،مکانهایی که نابودی آنها زندگی سوریها را به نحنو مضنناعفی همجننوار حملهی انتحنناری ۴۷و مبب خمپننارهای ۴۸کننرده
است.
این جنایات چیزی از حملهای همهجانبه و سنگین بر رسمایهگذاری اجتامعی و ثروت مردم سوریه کم ندارند ،چرا که هامنطور
که اخیرا ً در سال  2۰۱۳سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اشاره کنرده اسنت ”بنگاههنای دولنتی کنه از منندل منالکیت دولنتی
جامهیر شوروی الهام گرفتهاند ،در متام بخشهای اقتصاد سوریه مشغول بهکار هستند .این بنگاههننا فعالیتهننایی از قبیننل در
دست گرفنت صنایع غذایی را هم پوشش میدهند که در کشورهای دیگر منطقننه در دسننت فعنناالن اقتصننادی خصوصیست“.۴۹
این بخشها عالوهبراین شامل تولید و ساخت وسایل روشنننایی ،خنندمات مخننابراتی خطننوط ثننابت ،بانکهننای عمننومی و غنیره
میشوند .همزمان و همراه با گسرتش بازارهای اسلحه ،رسمایهی ایاالت متحد به رشد خود ادامه میدهد .آخرین گزارش ثننروت
جهانی ۵۰که موسسهی تحقیقاتی کردیت سوئیس ۵۱در سال  2۰۱۷منترش کرده است ،نشان میدهد که ایاالت متحد کشوریست
که ”رسیعترین میزان خلق ثروت از سال  ۵2“2۰۱2در آنجا رخ داده است .درست در زمانی که سه ثرومتند اول اینناالت متحنند از

Rami Makhluf Designated for Benefiting from Syrian Corruption
 defoliant ۴۶گرد یا مایعی که روی درختان میریزند که درخت برگریزان کند.
At least 31 people killed after Damascus suicide bombings, reports say
Six people killed in mortar attack at Damascus fair: monitor
State owned Enterprises in the Middle East and North Africa
Global Wealth Report
Credit Suisse Research Institute
?Global Wealth Report 2017: Where Are We Ten Years after the Crisis
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نصف جمعیت این کشور که در پایین هرم توزیع ثروت واقع شدهاند ثروت بیشرتی دارند ،۵۳این کشور در کسب ثروت جهننانی
”بی چونوچرا پیرشو است“.
منیتوان اهمیت این جزئیات را دست کم گرفت ،زیرا این جزئیات نشان میدهند که بخشهننایی از رسمایهی اینناالت متحنند نننه
تنها به پایینکشیدن قدرت حاکمه در سوریه وابسته است ،بلکه نیازمند ویرانکردن دولت سوریه و بننه بنناد دادن ثننروت آن در
ابعنناد عظیمیسننت کننه همچننون فصننل جدینندی از غننارت خشننونتآمیز بیحدوحرص منود مییابنند .البتننه این جنبهی حننریص
امپریالیسم ایاالت متحد پیشتر توسط انقالبیون هامن منطقه نظریهپردازی شده بود.
در سال  2۰۰۵سوال آورادمیس  ،در جستجوی بسط نظنریهای کنه بتوانند ویرانگنری ایناالت متحند در عنراق را توضنیح دهند ،از
مفهوم ”امپریالیسم نوین“ بهره گرفت ،مفهومی که در خو ْد این امر را فرض گرفته که ”اقتصاد آمریکایی به بیثباتی بیشتننر در
خارج از مرزهای خود نیاز دارد تا بتواند سالمت رسمایهی خود در خانه را تأمین کند “ .۵۴آورادمیس درمییابد که ”بسیار پیشتر
از آن که گفتامن «امپریالیسم ننوین» در غنرب رواج یابنند ،روشننفکران فلسنطینی در اردوگاههنای پناهنندگی ،بنا بازتناب رصف
وضعیت اسفبار وجودی خود ،دقیقاً بننه همین نتیجننه رسننیده بودند“ .چنرا کننه این نظریننه تقریبناً در متام شننامرههای مجلهی
الهنندف (مجلهی رسننمی جبههی مننردمی آزادیبخش فلسننطین) تلویحناً آمننده بننود کننه مبننارزه علیننه صهیونیسننم مبننارزه بنرای
بازپسگیری زمین نیسنت؛ بلکننه مبننارزهای علیننه هژمنونی رسمایهدارانهی امریکاییسنت کنه ارسائیل در نقش ژاننندارم آن عمنل
میکند“  .این انقالبیون فلسطینی و عرب بخشهای ویژهای را به این موضوع اختصاص دادننند کننه تحریکننات ارسائیل در ایجنناد
جنگهای منطقهای برای بازیافت و چرخش دالر بسیار حائز اهمیت هستند.
این نظریه از عمل متولد شده و در عمل به کار بسته شده ،در محکمهی واقعیت قنرار گرفتننه و توسننط آن آزمننایش شننده ،این
مشقتیست که هر نظریهی کارآمد باید از آن گذر کند .این کمونیسم اردوگاههای پناهندگیست که میتواند نظریهای را تولیند
کند که ” به واسطهی گذار از فاضالبهای رسباز و سقفهای حلبی و توانایی انسانهایی که زندگیهای خود را مورد بررسننی و
واکاوی قرار دهند ،پرورش یافته است“ .بننه بیننان جبههی مننردمی آزادیبخش فلسننطین” ،این کننه ارسائیل پایگنناه امپریالیسننم و
استعامر بر زمین ماست و برای متوقفکردن جریان انقالب مورد استفاده قرار میگیرد … ،فاکتی بدیهیست که نیازی به بحث
ندارد“ .چرا؟ زیرا برای آنها این ”رصفاً یک نتیجهگیری نظری نبوده است ،بلکه انعکاس تجربهی واقعی و بالفعلشننان در دورهی
اشغال سهجانبه (بحران سوئز) در سال  ،۱۹۵۶در دوران جنگ  ۱۹۶۷و در طول وجود ارسائیل در خاکشان است“.
آن بخش از ما که در درون این هیوال زندگی میکند ،وظیفهای انرتناسیونالیستی بر دوش دارد تا با بسیج متام نیروهای ممکن با
این شبکههای جنگ به نحوی آشتیناپذیر بستیزد ،در برابرشان مانع ایجاد کند و در نهایت برای همیشه به آن پایننان دهنند .در
حین این کار باید این امر را به رسمیت بشناسیم که سازشهای جزئی به سازشهای کلی منجر خواهند شد .برای روشنتر شدن
این موضوع میتوانیم به مسألهی پیامنکاران خصوصی نگاهی بیاندازیم .در سال  ،2۰۱۶رشکتی بننا نننام «راهکارهننای اطالعنناتی
The 3 Richest Americans Hold More Wealth Than Bottom 50% Of The Country, Study Finds
Iraq’s Constitution: the Dream of “New Imperialism” , 2005, Soula Avramidis
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سیکس  ۵۵»۳که در مکلین در ویرجینیا ثبت شننده اسننت ،قنراردادی بننه ارزش  ۹،۵۷۸،۹۶۴دالر از دولت دریننافت کننرد کننه کننار
نامعلومی را در سوریه اجرا کند .۵۶بر اساس گزارش مطبوعاتی وزارت دفاع در سال  ،2۰۱۵همین رشکت در گذشته هم از دولت
قراردادی گرفته بود که ”با مبلغ  ۱۳،۹۶۷،۷2۰دالر وابسته به قرارداد  W56MY-15-C-0004متام دورهی حضور نیروهای ایاالت
متحد در افغانستان را بهلحاظ اطالعنناتی پوشننش دهنند .۵۷“...بننه عملگرایننانهترین معننای کلمننه ،اگنر بهطنور فعنال یننا منفعنل
امپریالیسم ایاالت متحد را در سوریه بپذیریم ،منیتوانیم در هیچ جای دیگر با آن مخالفت کنیم .برای مخننالفت بننا امپریالیسننم
ایاالت متحد باید با خود رسمایهداری مخالفت کنیم .در مقابننل ،موفقیتهننای امپریالیسننم اینناالت متحنند در سننوریه سننوددهی
رسمایه را تقویت خواهنند کننرد و بنننابراین ظرفیتهننای امپریالیسننم اینناالت متحنند را در جاهننای دیگننر افنزایش خواهنند داد ،از
هندوراس ۵۸و کامبوج ۵۹تا نیجریه ۶۰و فیلیپین ۶۱و فراتر از آن.

”اینجا اورشلیم است“
در سپتامرب  ،2۰۱۷حسن نرصالله ،دبیر کل حزبالله ،پیروزی ارتش سوریه و متحدانش را اعالم کرد .وی گفت ”ما در این جنننگ
پیروز شدیم“ ،و ”پننروژهی“ اینناالت متحنند-ارسائیل-عربسننتان در سننوریه شکسننت خننورد .در لحظهای اسننتثنایی ،خربگزاریهننای
جریاناصلی ایاالت متحد با نرصالله موافقت کردند .رسخط مجلهی نیوزویک یک ماه بعد این بود” :چگونه ایاالت متحد جنننگ
در سوریه را به روسیه و ایران باخت؟“ . ۶2وفاقی حاصل شنند :اینناالت متحند جنننگ در سننوریه را بهواسنطهی عندم منوفقیت در
رسنگونی دولت سنوریه باختنه اسننت .حننتی اگننر این مسنأله حقیقت داشنته باشنند کنه اینناالت متحنند در دسننتیابی بننه اهنداف
حداکرثیاش شکست خورده است ،اما هنوز حدود  ۴۰۰۰نیروی آمریکایی در سوریه باقی ماندهاند که در پایگاههننایی پراکنننده
در شامل سوریه مستقر شدهاند .۶۳در سپتامرب  ،2۰۱۷سفیر دونالد ترامپ در سازمان ملل ،نیکی هیلی در صننحن جهننانی تک نرار
کرد که مادامی که بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه ،در قدرت باشد ،ایاالت متحد «راضی» نخواهد بود .۶۴در آن زمان روشن بننود
که ترامپ برای ادامهی جنگ برنامههایی دارد؛ و هامنطور که بعدتر معلوم شد ،قصد گسرتش دامنهی جنگ را داشت.
پس از اعالم ترامپ مبنی بر جابهجایی سفارت این کشننور از تلآوینو بنه اورشننلیم (شننهری کنه او همزمننان بنه عنننوان پننایتخت
جداییناپذیر ارسائیل اعالم کرد) ،مانورهای گسرتده در منطقننه بالفاصننله آغنناز شنند و تالشهننایی بنرای تحکیم دوبننارهی روابننط
Six 3 Intelligence Solutions Inc.
Spies-for-Hire Now at War in Syria
Contracts for July 1, 2015
Hondurans accuse US of election meddling
Emirates Secretly Sends Colombian Mercenaries to Yemen Fight
'US special forces 'fought Niger ambush alone after local troops fled
Philippines says U.S. military to upgrade bases, defense deal intact
How the U.S. Lost the War in Syria to Russia and Iran
American Military Positions In Northern Syria Leaked By Turkey Over Kurdish Support
US won’t be satisfied unless Syria’s Assad leaves power: US official
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منطقهای ایاالت متحد با ارسائیل و عربستان ،که به ترتیب منابع ایدئولوژیهای انحصننارگرای صیهونیسننم و وهابیسننم هسننتند،
صورت گرفت .هر دوی این دولتها برای این به خدمت گرفته شدهاند که توجه منطقهای را به جنننگ بننا دشننمن مشرتکشننان،
جمهوری اسالمی ایران ،معطوف کنند .بر اسنناس صننالحدید تنرامپ ،رابطهی قندیمی ارسائیل و عربسننتان سننعودی بهشننکلی بنه
صحن عمومی ورود کرد که در چشامن خلقهای عرب بسیار خفتبار بود؛ شاهزاده عننربی محمنند بنسننلامن بهطننور علنننی بننا
چهرهای امریکایی پیامن اتحاد میبندد که در عمل قصد دارد شهر اورشلیم ،که اکرث ساکنانش عرب هستند و همیشه یک شننهر
فلسطینی بوده است ،را به استعامر کامل درآورد و عربزدایی پایانی را انجام دهد.
حرکت نقاب احرتامی که رئیسجمهور پیشین باراک اوباما ماهرانه بر چهننرهی اینناالت متحنند
ترامپ ،این مرتجع خشن ،طی یک
ْ
کشیده بود را پاره کرد .در طی این سقوط آزاد ،ترامپ درست در لحظهی از هم دریدن خیال واهی بهاصطالح «فرایننند صننلح»
که مردم فلسطین بهواسطهی آن به صورت نظاممند غارت میشدند ،به مردمان آزاداندیش جهان هنندیهی بننالقوهی پربهننایی را
پیشکش کرد :آشکارسازی همکاری ارسائیل-سعودی که پیشتر بهطور مخفیانه در سوریه در جریان بود؛ چشامن طبقننات مننردم
عرب را دوباره متوجه فلسطین اشغالی کرد و آرمان فلسطین را در قلب محرومننان جهننان دوبنناره جننای داد؛ و نقطهی وحنندتی
غیر-فرقهگرایانه در جهننان عننرب به دسننت داد و در این مسننیر سننالها کننار پروپاگاننندا بنرای اسننتفاده از فرقهگنرایی در جهت
تکهتکهکردن اتحاد حول فلسطین را به باد داد .این مهمرتین هدیه بود .زمانی که راهپیامییهای اعرتاضی در جهنان عرب شتاب
میگیرند و ایاالت متحد منشا خشم آنهاست ،ما باید در شامل امریکا این معام را حل کنیم کننه چگونننه لحظننه را دریننابیم و آن
بخشی از تالش برای شکست امپریالیسم ایاالت متحد در جهان عرب که بر دوش ماست را به انجام رسانیم.
شاید یافنت ائتالفهای رضوری و قویتر کردن آنها علیه ماشین جنگ ایاالت متحد در زمانهی باالگرفنت درگیریها درون هستهی
امپریالیستی طاقتفرسا و صعب به نظر برسد .با این حال ،این امر در گننذر زمننان روشنننتر شننده اسننت کننه حکمنرانی تنرامپ
متزلزلتر از آن چیزیست که لحن تهاجمیاش نشان میدهنند ،و در واقعیت حکمنرانی وی ،یقینناً در مننورد مسننألهی جنننگ ،از
ضعفها و تضادهای ذاتی [نظام] آکنده است .هر چه باشد زمانی که اوباما و سننپس وزیننر امننور خارجننه جننان کنری دربننارهی
امکان حملهی نظامی به سوریه در سپتامرب  2۰۱۳رسوصدا کردند ،نظرسننجی گنالوپ نشنان داد کنه ”پشنتیبانی آمریکاییهنا از
فعالیت نظامی ایاالت متحد علیه دولت سوریه … کمرتین میزان حامیت برای هر مداخلهی دیگری بوده است کنه گنالوپ طی
 2۰سال اخیر دربارهشان از مردم نظرسنجی کرده بود“ .۶۵نظرسنجی نشان داد که اکرثیت آمریکاییها یعنی  ۵۱درصنند مخننالف
فعننالیت نظننامی علیننه دولت سننوریه بودهاننند ،در حننالی کننه  ۱۳درصنند در این بنناره اطمینننان نداشننتند و تنهننا  ۳۶درصنند از
مشارکتکنندگان در این نظرسنجی موافق بودند.
این متایل را میتوان تا خود ترامپ بسط داد .ترامپ طی کارزار انتخاباتی خود در برابننر حامیت تننام و متام هیالری کلینتننون از
امپریالیسم لیربال موضعگیری کرد .این کلینتون بود که با اتکا به قنندرت جتهننای مببافکن اینناالت متحنند در وبسننایت کننارزار
انتخاباتیاش وعدهی ایجاد مناطق پرواز ممنوع را داده بود تننا بننه این طریننق ”اهننرم و تکننانهای بنرای راهکننار سیاسننی حننذف
U.S. Support for Action in Syria Is Low vs. Past Conflicts
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اسد ۶۶“...تامین کند .دوگالس ال .کریرنر از دانشگاه بوستون و فرانسیس اکسِ .شن از مدرسه حقننوق مینسننوتا اخننیرا ً تحقیقی را
منترش کردهاند که میگوید ” رابطهی واضح و معناداری میان تعداد قربانیان ارتشی هر یننک از گروههننای اجتامعی و پشننتیبانی
آنها از ترامپ وجود دارد“ .۶۷این تحقیق همچنین نشان میدهد ”هستهی اصلی پیروزی ترامپ در توانننایی او بنرای برگرداننندن
سه ایالت همیشه آبی [دموکرات] بود :پنسیلوانیا ،میشیگان و ویسکانسننین“ .این اینناالت از لحنناظ مننرگ در ارتش ”در عنراق و
افغانستان میزان مرگ و میری را تجربه کردند که بهلحاظ توزیع مرگ نظامی در کل کشور آنها را در حد وسننط قنرار میداد“.
این نکته را باید اضافه کنم که تحقیق کریرن و شن آن بخش از آمریکاییهایی کنه از جننگ خسنته بودنند و از رأیدادن پرهنیز
کردند را به حساب منیآورد .در حالی که ترامپ جنگ طبقاتی عمدهای را به نفع ثرومتندان به پیش میبرد ،۶۸تشویق بننه سننتیز
نظامی او و امپریالیسم ایاالت متحد را بهطور بالقوه در مضیقهای دوجانبه قرار خواهد داد .ترامپ میتواند نیروهننای ارتش را
ْ
روانهی نربد کند و احتامالً حامیت داخلی را از دست بدهد ،یا این که شیوهی کار اوباما را ادامه دهنند و بننا رسنناندن سننالحهای
جنگی به شورشیان نیابتی از امکان ننندامت بنرای مننرگ رسبازان امریکننایی تننربی جوینند؛ البتننه باینند این امننر را بپننذیرد کننه این
شورشیان تنها قادرند موفقیتهای جنگی را همچون منونهی سوریه بهنحو ناکامل و نه متام و کامل محقق کنند.
این پرسش همچنان پابرجاست که در چنین موقعیتی چه بخشننی از گروههننای اجتامعی را میتننوان بسننیج کننرد .در این جبهننه
هماکنون نیز همبستگی رو به رشد و جدی بین فلسطینیها و جنبشهای آزادیبخش سیاهان وجود دارد ۶۹که بر زیرسنناخت و
ارتباطات شکلگرفته در دهههای  ۶۰و  ۷۰میالدی ساخته شده است .هر تالشی که قصد احیای مجدد جنبشهای ضد-جنننگ را
دارد ،باید جنبشهای دیگر را در تقاطعی مالقات کند و خود را به طریقی با آنها مفصلبندی کننند کننه بننه نیازهننای اسنرتاتژیک
ِ
امپریالیست پیش رویشان یاری رساند .اگر این کار بتواند با موفقیت
آنها پاسخ دهد و همزمان به گسرتش تحلیل آنها از دشمن
به اجرا درآید ،منا ننیروی قابلاعتامدی خننواهیم داشنت کنه قنادر اسننت طیننف وسننیعی از تاکتیکهننای مقابلنه علیننه مقرهنای
[ترتیبدهندگان] جنگ جهانی را به کار بندد ،که بسیار شبیه به روشیست که جنبش آزادیبخش سیاهان چند نسل پیشتر بننا
جنبش صلح علیه جنگ ویتنام در پیش گرفت و سنت ضد-امپریالیستی انقالبی ارزشمندی را در اختیار ما گذاشت که نشان داد
داشنت نیرویی درون ایاالت متحد که بهطور بنیننادی علیه اینناالت متحنند باشنند ،بسننیار حننائز اهمیت است .پیش بهسننوی خلننق
ویتنامی دیگر.
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