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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ اپريل ١۶
  

  تجاوز به کشور مستقل سوريه نقض منشور ملل متحد است
 دروغگوئی و جعل اسناد برای تجاوز به سوريه جنايت جنگی است

 

  
- سازی و تعزيه، اسرائيل، انگلستان و به يک کالم ناتو با صحنهامريکات متصل به ناتو و سازمانھای امنيتی مطبوعا

ھای  پرده.استان ادلب دست زده استشيخون در يميائی مردم خانکبه بمباران " رژيم اسد"گردانی مدعی شدند که 

.  کشيدی را به کام مرگ میئی شد که کودکان سوريهۀ تصاوير پخش تکاندھندۀتلويزيون و اخبار در سراسر جھان صحن

 و ھمدستی ترکيه، امريکاای ايجاد کند تا تروريسم جھانی به سرکردگی تا احساسات مردم جھان تحريک شود و زمينه

 ني بزرگترندگاني نماًفورا.  حمايت از حقوق بشر نابود کنندۀعربستان سعودی، قطر و ناتو کودکان سوری را به بھان

 ١۶ را کردند که در روز چھارشنبه  متحد مللتي امنی شورا اجالسی فعال شده و تقاضاتي بشرخيجاعالن تار

 ی شوراجلسۀ خود در ی، در سخنران متحد امور خلع سالح در مللۀندينما اجالسدر اين .  برگزار شد]حمل [نيفرورد

 یو.  به غوطه دمشق خواھد بودکيميائی از تھاجم  حمله پسني ثابت شود، بزرگترکيميائی حمله نياگر ا":  گفتتيامن

 عامالن آن ئی صورت گرفته و شناساکيميائی ۀ حملی بررسی براخونيش را به خانیتأي سازمان آماده است ھنيافزود ا

  ". اعزام کند
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 قاتي تحقیما اجرا": ئيد کردأت متحد سالح در ملل امور خلعۀئيد اظھارات نمايندأدر ت تي امنی در شوراني دائم چۀندينما

 ."ميکنی مدئي را تأهي در سورخونيش در خانکيميائیجامع و کامل در مورد تھاجم 

 که ی در حالستامريکا ماھر دولت گري و بازکندی میکه با قساوت قلب سخنران" یلي ھیکين" به نام ی دلقکخانم

 قاتي حمله روشن نشده، ھنوز تحقنيول اؤ مس ھنوزداد،ی را نشان می گاز سمۀ کودکان کشته شده در اثر حملريتصاو

تکيه ("مي زنیما رأسا دست به عمل م نشان ندھد ی واکنشتي امنیاگر شورا: " کرددي تھده صورت نگرفتنهي زمنيدر ا

 مي رژئی ھوایروي نکه ني بر ای را مبنهي اظھارات روستي امنی فرانسه در شورایستيالي دولت امپرۀندينما. )از توفان

 از اقدامات ی پوشچشم ی برایھيتوج":  گفتیو.  مخالفان را بمباران کرده است، رد کردکيميائی حاتيانبار تسل هيسور

  ." وجود نداردهيھولناک صورت گرفته در سور

 بشار اسد دانست قي تشوی برایامي را پني و چهي حق وتو توسط روسیريکارگه  بزي نتي امنی انگلستان در شوراۀدينمان

کدام -تکيه از توفان( به ادلب را اجرا کرده استکيميائی تھاجم هي سورمي که رژکندی مدئي عالئم تأیتمامو گفت 

  ."؟!عالئم

 نان را پخت ديند تا تنور داغ است باا نظرني داعش بر ااني حامنيا. ماندی ھمه دروغ و توحش در شگفت مني از اانسان

 که خواھان انجام ئیھا  به طرفدي باهيروس: "ند آدم طلبکار اعالم کرد مانسي انگلۀندينما.  نشدی و بررسقيمنتظر تحق و

 در هي سورمي از رژري غی طرفکه ني بر ای مبنیشواھد": وندد و افزودي ادلب ھستند، بپۀ جامع درخصوص حملقاتيتحق

شواھد الشی ندارد تا اين  دولت انگليس البته تۀنمايند). تکيه از توفان (." دست داشته باشد، وجود نداردخونيش خانۀحمل

  .  را علنی کند تا جای شکی باقی نماندغيرقابل انکار

متحد  در شورای امنيت ملل امريکا ۀاين سياست قصاص قبل از جنايت شبيه اقدامات کالين پاول وزير وقت امور خارج

ک ميليون عراقی ھمراه با  ساخته به عراق حمله کرد و يامريکا تصاوير جعلی و ۀسازی و عرضبود که با ھمين صحنه

 دستور امريکاول اين جنايت روشن نشده، ؤھنوز تحقيقاتی صورت نگرفته، ھنوز مس. کودکانشان را به قتل رساند

در " نيکی ھيلی"خانم . است صادر کردمتحد تجاوز به سوريه را که يک کشور مستقل با حکومت رسمی و عضو ملل 

مانيم و به نتظر تحقيق و تصميم شورای امنيت که به ما وکالت دخالت دھد نمیتھديد خود به صراحت گفته بود که ما م

 نشان ندھد ما رأسا دست به ی واکنشتي امنیاگر شورا: "به اظھارات وی بار ديگر توجه کنيد. کنيمسوريه حمله می

در .  جنگی است، نقض آشکار منشور ملل متحد و جنايت متحددست به عمل زدن بدون تصميم ملل". مي زنیعمل م

 حتی ترمپليس و وکيل مدافع  به طور ھمزمان ظاھر می شوند و و و انگلستان در نقش دادستان، قاضی، پامريکااينجا 

دھد که با وی داليلی ارائه می. بيند استدالالت حقوقی نيز نمیئۀرود که نيازی به پرده پوشی و يا اراتا جائی پيش می

  : به خاک و خون کشيدشود دنيا راتوسل به آنھا می

راستی اين (. باشندهي در سوریزي دادن به قتل و خونرانيدنبال پا خواھم که به ی م متمدنیکشورھا ۀامشب من از ھم"

 ).توفان-دولتھای متمدن چندتا دولت ھستند

 . صورت گرفته استامريکا یاتي و حی ملتي امننيمأت ی در راستاهي به سورراکتیحمالت

 . استفاده کرده استهي کشتار مردم سوری براني ساربشار اسد از گاز

   . ممنوعه استفاده کرده استکيميائی حاتي از تسلهي که سورستي نی بحثچي ھیجا

  ).ھمه جا تکيه از توفان"(. دادن رفتار اسد شکست خورده استتغيير ی برایسالھا تالش قبل

اين اقدام در کوزوو، . زنند به چنين جنايتی دست میاين چندمين بار است که بعد از جنگ جھانی دوم امپرياليستھا

سازی ھای  و اکنون در سوريه اجراء شده است و وقتی حرمتھا شکست ديگر نيازی به توجيه و پروندهاعراق، ليبي
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 ۀاين اقدام تجاوزکاران. قانون جنگل  و حق با قويتر است در جھان به صورت اجراء درخواھد آمد. مصنوعی نيز نيست

 ضد ارتش سوريه و مردم هکه ھمين گاز را در نزديکی دمشق جھادگرايان داعش و النصر ب  با دانائی به اينيکاامر

 آن است که دولت ترمپ ۀعادی به کار گرفته بودند و کشف آن مانع از اين شد که اوباما از خط قرمز عبور کند، نشان

آش به . کندانند بولدزری که ترمزش بريده است عمل میوی م. تری را در جھان در پيش گرفته استسياست گستاخانه

آنھا چنين .  و ايتاليا و مصر نيز ناچار شدند به صورت عمومی صحبت کنندجاپانقدری شور بود که حتی نمايندگان 

  . محاکمه شوندکيميائی سالح ني مرتکبی تمامدي گفت باتي امنی در شوراجاپان دائم ۀندينما ":گفتند

  . در ادلب شدئیايمکي در مورد تھاجم تي امنی شوراۀ خواھان صدور قطعنامتي امنی در شوراايتاليا دائم ۀندينما

 کندی که باشد را محکوم می از طرف ھر کسکيميائی سالح یريکارگه  گفت قاھره بتي امنی دائم مصر در شوراۀندينما

 ."کار گرفته شوده  شھروندان بهي اگر علژهيوه ب

  
 شجاع کشور بوليوی در مقابل وی قد علم کند و ۀ مانع از آن نشد تا نمايندامريکا ۀازی نمايندبازيگری و صحنه س

 ۀی التين دارد و پردامريکااين اقدام دولت بوليوی پژواک مھمی در .  را افشاء نمايدامريکا ۀسياست جنايتکاران

 متحدان آنھا ۀ لبنان، بوليوی، ونزوئال و ھمدول روسيه، چين، ايران، سوريه،. شکنددروغھای امپرياليسم را در ھم می

 اين تجاوز وحشيانه مبادرت ی نيروھای مترقی، آزاديخواه، کمونيست، دموکرات و بشر دوست در جھان به افشاۀو ھم

دشمنان بشريت و حاميان تجاوز و بربريت و مزدوران . تواند دوام داشته باشداند و طبيعی است که اين دروغ نمیکرده

  .اندان و داعش ايستادهخ، اردوترمپنھای جاسوسی در کنار سازما

را متحد  ملل منشور هي به سور خودسرانهۀ حملني عنوان کرد که واشنگتن با اتي امنی شوراۀ در جلسیوي بولۀندينما

 تي امنی شوراۀ به عراق را در جلسی نظامۀ حملهي توجی واشنگتن براني اتھامات دروغني ھمچنه است وینقض کرد

 ی پاول روني کالیروز«: او گفت.  مخالف استهي در سورامريکا ۀجانب کي کرد که با اقدام ديکأ و تیادآوريمتحد ملل 

  .» دارد به ما دروغ گفتی کشتار جمعالح سکه ني عراق و اۀ نشست و دربارتيامن ی شورای صندلنيھم

ندارند، متحد دند که آنھا نيازی به تحقيقات ملل ند مدعی ش که به تجاوز خويش به سوريه آگاھ و انگليسامريکادولت 

اگر . اندزيرا سازمان جاسوسی اسرائيل و يک منبع ديگر امنيتی آنھا را در جريان گذارده و مدارک الزم را به آنھا داده

- میآنھا . کنيد تا دست دولت سوريه رو شوداين دروغ را بپذيريم پرسش اين است که چرا اين مدارک را منتشر نمی
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جالب اين است که . واقعيت اين است که سندی در کار نيست. توانند حتی بعد از تجاوز خويش اين اسناد را منتشر کنند

ولی از " اصابت بمبھای ھواپيماھای سوريه"محل .  از بمباران ھوائیامريکا صحبت می کنند و راکتشھود از پرتاب 

 يک تصوير از پوتين ،راکت اصابت بمب باشد تاۀ که بايد نتيجتازه در ھمين سوراخ. يک سوراخ کوچک بزرگتر نيست

کنند که اين گاز از طريق دولت ترکيه و حمايت شواھد ثابت می. اندرا گذارده، عکس گرفته و به سر آنتنھا فرستاده

قای ميشائيل آ. اندشيخون پرتاب کرده به خانراکترا با  سازمانھای جاسوسی آن کشور به دست داعش رسيده و آنھا آن

لمان به ا تلويزيونی در کانال دوم تلويزيون ۀلمانی در امور خاورميانه در يک برنامالودرز کارشناس معتبر 

سخنرانی کرد و نشان داد که " ان و پوتينخ تبليغات، اردو-پيرامون گاز سمی در سوريه" تحت نام ٠۶/٠۴/٢٠١٧تاريخ

استفاده از گاز سمی سارين نخستين بار توسط جبھه النصر که ھمان جبھه القاعده با نام جديد برای رد گم کردن است در 

  توسط ٢٠١٣ اين سند در تاريخ یافشا. مورد استفاده قرار گرفته است) ميت(ھمکاری با سازمان جاسوسی ترکيه

. و تجاوز به سوريه شد" خط قرمز" و انگلستان مانع اجرای تصميم اوباما برای عبور از امريکاسوسی سازمانھای جا

 زيرا ، منفعتی در به کار بردن گاز سارين نداردًشود در حالی که وی اساسا به اسد منتسب میًحال ھمين اقدام مجددا

با بمباران . انداعتبار شدهھا شکست خورده و بیارتش ملی سوريه در حال پيشروی است و تروريستھا در تمام جبھه

غيرقانونی کشور سوريه که نقض آشکار منشور ملل متحد است و از باالی سر شورای امنيت صورت گرفته است، 

 موافقت کرده و ترمپ که از ھمان جنس وی ھستند با اين اقدام غير قانونی و ضد بشری دولت امريکامتحدان امپرياليسم 

شرمی و پوست کلفتی  به بیًحقيقتا.  ملل متحد و امنيت کشورھای کوچک را خواندندۀدست زدند و فاتحبرای وی 

ای نياز است تا کسی در مقابل دوربين و انظار صدھا ميليون مردم جھان دروغ بگويد، منشور ملل متحد را ادهعالخارق

کيد بر دروغھای أ نيز خفت اين سرشکستگی و تامريکامشتی نوکران حقير . لگد مال کند و خود را محق جلوه دھد

  .کنندنرا بدون کم و کاست تکرار می خرند و آ را به جان میامريکا

اين جالد خلق فلسطين که خودش نتانياھو . از اين قماشند" جامعه جھانی"  معدود یو اعضا" متمدن" دول اروپائی 

 ۀپيش از جلسو برای تصميمات اين سازمان ارزشی قايل نيست گذارد را به زير پا میمتحد ھای ملل  قطعنامهًمرتبا

اين "و "  به سوريه حمايت کامل داردامريکا ۀاسرائيل از حمل: "ھفتگی کابينه در دفتر نخست وزير در اورشليم گفت

تفاده از ھای دشوار ادليب، و نيز به اين خاطر که تصريح شود اس  و به دنبال وقوع صحنه داليل اخالقیۀبر پاياقدام 

روسيه اين اقدام را تحت . انجام شده است که مورد تائيد اسرائيل است) کيد از توفانأت."( ھزينه داردکيميائیتسليحات 

 ۀ، ولی ھمين اقدام ضد بشری و ضد منشور ملل متحد از جانب اياالت متحد محکوم کرد"آميز اقدام خشونت"عنوان 

 که  عثمانيستیعربستان سعودی و ترکيه" دموکراتيک و سکوالر"ور کشاز سوی کشورھای ديگر از جمله ، امريکا

دولت ترکيه که تا ديروز واقعيت . قرار گرفت تقدير وردم ھستند،   سوريهالمللی درتروريستھا و مزدوران بينحامی 

 با ترمپلت  روش دوتغيير ھمکاری در سوريه بود، بعد از اين ۀ به رسميت شناخته بود و آمادًحکومت اسد را مجددا

 خويش ۀ داد و دوباره به ھمان مواضع داعشی گذشتتغييرآور مواضع ديروزی خويش را يک پشتک و واروی شرم

 راني با حمله به اهيترک.  در منطقه استگرسهي قابل محاسبه و دسري نشان داد که تا چه حد خطرناک و غهيترک. بازگشت

 ني و با اشود، با نتانياھو ھمصدا میدھدی قرار ملي اسرائی پای در جاراني اۀي را در راه تجزشيپا" انيپارس"به عنوان 

 استيس. کشاندی می و جنگ داخلهي کشور را به منجالب تجزني و اکندی را مهي گور ترکیاسي سینيبکيروش با نزد

 و گرددیبه راه مسر  ش نرسدرو که زیتا موقع. شودی متعيين بر اساس قھر زي که ھمه چآموزدی به ما مهي ترکرياخ

 روني و ھم در بکندیھم در درون مردم را سرکوب م. زندی مواري به در و دگشته و بکند ھار یکلفت احساس گردنیوقت

 . استوزمتجا
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 ی دولت رسمی سخنگوۀ از خندیمخبران مزدور حت.  به خود گرفته استیا اشکال مشمئز کنندههي ضد سوره بغاتيتبل

 وابسته به دولت متجاوز قطر که ھمدست رهي الجزیونيزي تلوۀخبرنگار شبک. سازندی پرونده مزينتحد م در ملل هيسور

 ،ی از بشار جعفرورکيوي در ساختمان ملل متحد در نی پلکاننئيو داعش است در پا) توفان- القاعدهديبخوان(النصر

 در مارستاني شما دو باي آنده،ي نمایآقا«: ديپرس  ديآ ی منئيھا پا  در ملل متحد که از پلههيسوررسمی دولت قانونی  ۀندينما

  "د؟يحلب را بمباران کرد

 افتد، یبه خنده مگانه و مضحک مانند ھر انسان عاقل ِآميز بچهتحريک پرسش نيدر برابر امتحد  در ملل هي سورۀندينما

 و  اوباشنياريش پوزخند تمسخر به  از ًورا فیتي امنیسازمانھا. دھد ی و به راه خود ادامه مدھد ی نمیجواببه اين دلقک 

کنند و در شبکه  تھيه می"خنده سرد" به عنوان پوزخندکه از اين  یپيکلبرند و نام می "خنده سرد" از یجاعالن خبر

 پاور، سامانتا. ؟؟!! اندبھت زده شده" خنده سرد"ھند و خودشان تفسيری بر آن نوشته که ھمه از اين دمجازی قرار می

  پيرامونگو و گفتاعالم کرد که  کرد و فيتوص" وحشتناک" خود را ی سوری ھمتاۀ در ملل متحد، خندامريکا ۀنديمان

 یريثأ تچي کشور ھستند، ھني ای که حامهي و سران روسه،ي در حلب بر حاکمان سوریرنظاميکشتار ھزاران نفر غ

  .ندارد

پنتاگونی ايران - صھيونيستی-کشان جھانی، اپوزيسيون وھابیراستی آدمدر کنار اين سرور و شادمانی نيروھای دست

دوست "و " دنيای آزاد"ی امريکاپرستی برخوردارند و تالش دارند ھرطور شده از امريکاُقرار دارند که از يک سنت 

  . حمايت کنند" ملت ايران

 که سخنگوی صھيونيسم و "حزب کمونيست کارگری"برند و جريانی صھيونيستی به نام آنھا از آزادی حلب رنج می

ئيد اين أآنھا در ت.  نتانياھو و داعش بپيونددۀ و تقديرنامترمپمند شد به دروغھای امپرياليسم در ايران است، وظيفه

 صحه ترمپ ۀشرمان ننگينی منتشر کردند که در آن بر دروغھای بیۀجنايت ضد بشری و نقض حقوق ملل، اعالمي

 رژيم اسد کيميائیشيخون سوريه در اثر حمله دنبال کشتار مردم شھر خانه ، باپريل ۶ه روز پنجشنب: "گذاردند و نوشتند

اين حزبک اسرائيلی زرع نکرده پاره ".  دنيا را تکان دادکيميائیکه خبر آن با تصاوير کودکان خردسال قربانی گازھای 

ر است، اين حزبک اسرائيلی به عنوان خبر اند و دروغ بودن آن آشکاخبری را که ھمه با ترديد تفسير کرده. کرده است

نفس حمله به پايگاھھا : "افزايدنوع صھيونيستی می" انساندوستی"کند و در قالب موثق در دفاع از امپرياليسم منتشر می

و سپس با ھمان تئوری "  نيستقابل محکوم کردن، تا آنجا که به کشتار مردم منجر نشود، و نيروھای نظامی رژيم اسد

عامل اصلی جنايت و کشتار در سوريه رژيم : "نويسدآيد و میِاعی پارکابی با امپرياليسم و صھيونيسم به ميدان میارتج
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 قطب مقابل جنگ داخلی در سوريه، داعش و ديگر اما ،اسد و متحدينش يعنی دولت روسيه و جمھوری اسالمی ھستند

ھمان اندازه ارتجاعی و ه نيز ب امريکا دولت تمورد حماينيروھای اسالمی وابسته به ترکيه و عربستان و 

جنگ "به ديگر سخن صدور مزدوران تروريسم به سوريه توسط ارتجاع جھانی ). تکيه ھمه جا از توفان"(جنايتکارند

ترکيسم در منطقه، بلکه حاکميت  جنگ نه دخالت امپرياليسم، صھيونيسم و وھابيسم و پانعامل اصلیاست و " داخلی

روشن است که اگر بشار اسد متکی بر مردم . باشد می، مردم سوريه استۀسد که کشوری مستقل و نمايندرژيم بشار ا

 سال با اتکاء بر مردمش با ارتجاع جھانی و ۶وی . آوردکشورش نبود يک ھفته ھم در مقابل اين فشار جھانی دوام نمی

رزمد و ھا می"نيست کارگری صھيونيستیحزب کمو"ی سازمانھائی نظير ھمين ئعمالشان از جمله عمال سوريه

 جنايت و کشتار در سوريه، عامل اصلیھای پيروان منصور حکمت که گويا آکروبات بازی. پيروزی از آن وی است

اين . بيشتر موجب پوزخند است" ھمان اندازه ارتجاعی و جنايتکارنده نيز ب ... قطب مقابلاماھستند، ... رژيم اسد و

يکی اسد، روسيه و .  کشف کرده استدو تا علت اصلیاش  فريب خورده و در ماندهیعضاحزبک برای تسکين ا

ی امريکا که تنھا مورد حمايت داعش و ديگر نيروھای اسالمی وابسته به ترکيه و عربستانجمھوری اسالمی و ديگری 

قبول ندارد و اين نزاع را به داند را نيز  که خود را يک طرف دعوا میامريکااين حزب حتی ادعای . ھستند" طرفبی"

غيرامپرياليستی بودن کشف ديگر اين حزبک صھيونيستی در ايران از جمله . دھد ربط نمیامريکادخالت مستقيم 

 دارد که آنھم ماھوی نبوده، گذرايند و نبايد موجبات سياستھای وحشيانه و ارتجاعی که گويا فقط ستامريکاماھيت 

مجاھدين خلق يکی ديگر از ارکان خرابکاری و ھمدستی با داعش در . ا فراھم نمايند کارگر رۀنگرانی خلقھا و طبق

. کنندآنھا نيز مانند حزبک منصور حکمت تمام دروغھای عربستان سعودی و اسرائيل را تکرار می. منطقه است

ر دارند، دو دوزه بازی  قراامريکاکنند که در جبھه امپرياليسم صميميت آنھا فقط در اين است که به صراحت بيان می

خواھند ھمزمان ھم رژيم جمھوری اسالمی ھا که میی"جبھه سوم"ِکنند و به بازی عوامفريبانه آکروباتيک مبارزه نمی

، ناتو، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، صھيونيسم، ترکيه امريکارا سرنگون کنند و ھم امپرياليستھای 

مردم ايران بايد ھشيار باشند و بدانند که نقض حقوق ملتھا، نقض . اعتقادی ندارند... قاعده وعثمانيسم، داعش، النصر، ال

ست و اين دستآودردھا ربطی به احق حاکميت ايران و ساير ملل، نقض استقالل ايران و تماميت ارضی ايران نيز 

-ممالک غير متعھد را به خطر می ۀسياست امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه موجوديت ھم. جمھوری اسالمی ندارد

  .اندازد

  !دستھا از سوريه کوتاه باد

  )توفان(حزب کارايران
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