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 Political  سياسی

 
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٧ اپريل ٢۶
 

  مسير آزادی و دمکراسی مردم سوريه
 !گذردنمی" کرملين"و " کاخ سفيد"از 

  
يميائی رژيم بشار اسد به مردم ک ۀسوريه که با ادعای پاسخ به حمل به يکی از پايگاه ھای نظامی امريکا راکتی ۀحمل

ادلب انجام شد، خشم و نگرانی تمامی مردم آزاديخواه و صلح طلب جھان را نسبت به سير وقايع جاری در منطقه و 

 وحشت  فضای نا امنی وۀدر عين حال اين حمله ساي . چشم انداز گسترش جنگ ارتجاعی کنونی در سوريه، برانگيخت

 بينند که قدرتھا می چرا که آن. را ھر چه بيشتر بر زندگی پر رنج و محنت توده ھای تحت ستم سوری مستولی ساخته

ھای ضد مردمی   و روسيه در حال تداوم سياستامريکاھای اصلی صحنه گردان اين جنگ ارتجاعی در سوريه يعنی 

شانه کشيدن ھای بيشتر برای حفظ مواضع و موقعيت خود در خويش بوده و به دنبال اين حمله مشغول تھديد و شاخه 

 .  شان در سوريه ھستندۀجريان رقابت ھای جھان خواران

 و واکنش ھای بعد از آن به نقطه ای رسيده  که برخی از کارشناسان قدرت امريکا اخير ۀروند بحران سوريه با حمل

 نشانه ھای تشديد بحران روابط بين اين قدرت ۀی اخير  به مثابھای امپرياليستی و رسانه ھای بين المللی از رويداد ھا

جنگ ھسته "و حتی احتمال وقوع يک " جنگ گرم"به " جنگ سرد"ھای امپرياليستی و گام ديگری در گذار از حالت 

  قدرت ھا و احزاب سياسی را به طور طبيعی به تحليل اوضاع وۀدر نتيجه، بحران کنونی ، ھم.  نام می برند" یئ

در ايران نيز به ويژه با توجه به نقشی که .  اين حمله و چشم اندازھای محتمل واداشته استۀموضع گيری در بار

 کرده و روابط تنگاتنگش با رژيم ضد خلقی سوريه، نيروھای أجمھوری اسالمی در آتش افروزی در جنگ سوريه ايف

در چنين بستری با . يه به موضع گيری پرداخته اند به سورامريکا اخير ۀمخالف جمھوری اسالمی در رابطه با حمل

بررسی مواضع اين نيروھا می توان به اين حقيقت دست يافت که اين نيروھا  کجا ايستاده اند و چه پرچمی را برافراشته 

م اند و در کشاکش ھای حاد کنونی به رغم تمامی ادعاھای شان با اين تحليل ھا و مواضع به طور مشخص از منافع کدا

  . کنندطبقه دفاع می

 به اين کشور اتفاق افتاد، به فرصت ديگری تبديل شده تا امريکا نظامی اخير ۀبحران سوريه و وقايعی که در پی حمل

 نظامی ۀن جمھوری اسالمی، با خوشحالی و شعف، از حملابرخی نيروھای پرو امپرياليست در صفوف مخالف

د انقالبی اين قدرت جھانی در منطقه به طور مستقيم و يا پوشيده دفاع نمايند  و تشديد دخالت ھای ضامريکا ۀتجاوزکاران

از رژيم " خلع يد"کتيک يعنی دخالت مستقيم نظامی و حمله به ايران برای از آن بدتر خواھان کاربرد ھمين تو 
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 ھم در صفوف از طرف ديگر می بينيم که طيف ديگری از نيروھای سياسی، باز. جنايتکار جمھوری اسالمی شوند

ن جمھوری اسالمی با تالش برای استتار ماھيت ضد خلقی و جنايتکار رژيم بشار اسد و قدرت ھای حامی وی، امخالف

الپوشانی کوشند تا با باشد ، جا زده  و می مردمش میۀ را، حمله به حکومتی که نمايندامريکا ۀ تجاوز کارانۀحمل

 خلق ھای سوريه و منطقه، از قاتل خلق ھای سوريه ۀ دشمن قسم خوردۀب سياه رژيم بشار اسد به مثاۀ، چھرواقعيت

و مدافع منافع توده ھای تحت ستم سوری ارائه دھند و به اين ترتيب  خاک به چشم " ملی"و " مستقل"تصوير يک رژيم 

  . توده ھا بپاشند

 خواست ھا و منافع توده ھای تحت ۀبديھی ست که ھيچ يک از اين مواضع، نه منطبق با واقعيت بوده و نه منعکس کنند

مردم سوريه خواستار قطع . ستم سوری ھستند که ھيچ حقانيتی برای طرفين تبھکار اين جنگ فاجعه بار قايل نمی باشند

مردم سوريه خواستار . باشند می،فوری جنگ امپرياليستی جاری که تنھا مبين منافع جنگ ساالران بين المللی ست

 شان و کشتار و تخريب کامل زير ساخت ھا و منابع انسانی و طبيعی سوريه و پاره ۀ خانه و کاشانجلوگيری از بمباران

آن ھا خواھان پايان بخشيدن به ھر گونه دخالت مستقيم و . پاره شدن اين کشور در چنگال رقابت ھای امپرياليستی ھستند

و . جمھوری اسالمی در حيات مردم سوريه ھستندخوار امپرياليستی و نوکرانی چون جھان قدرت ھای ۀغير مستقيم  ھم

 سوری خواھان خلع يد از رژيم تبھکار اسد و ھمچنين نابودی تمامی دار و دسته ھای ۀباالخره توده ھای رنج ديد

به طور روزمره " نيروھای دمکراتيک سوريه"و " اپوزيسيون"اسالمی مزدور و پنتاگون ساخته ای ھستند که زير نام 

ھرگونه تالش برای .  اب به وحشيانه ترين جنايات عليه مردم اين کشور و کودکان سوری می باشنددر حال ارتک

حمايت، مشروعيت بخشيدن و توجيه دخالت ھا و جنايات ھر يک از طرفين اين جنگ ارتجاعی از طرف ھر نيرو و با 

سوری و خيانت به آنان نداشته و  زدن به خواست ھا و منافع توده ھای تحت ستم یھر توجيھی، معنائی جز پشت پا

  . نخواھد داشت

س آن ھا سلطنت طلبان و نيروھای وابسته أدر طول سال ھای اخير برخی از نيروھای مخالف جمھوری اسالمی و در ر

 و مزدورانش در سوريه کف زده و از امپرياليسم امريکا ارتش ۀبه سازمان مجاھدين برای دخالت ھای تجاوزکاران

خواھند تا با ساقط ساختن رژيم اسد، ديکتاتوری حاکم بر ايران يعنی رژيم ضد خلقی جمھوری  میمريکاا ۀجنايت پيش

 به آزادی و دمکراسی دست امريکااسالمی را نيز سرنگون کند تا به زعم ايشان مردم ما نيز به برکت قدرت نظامی 

  .يابند

 امريکاسرنگونی جمھوری اسالمی به دست " تنوب"سلطنت طلبان حامی رضا پھلوی سال ھاست برای فرا رسيدن 

 به امريکا راکتی ۀ شورای ملی مقاومت مجاھدين در مورد حملۀاطالعي. لحظه شماری می کنند) البته پس از سوريه(

  .  می باشدامريکا جنگی ۀ آشکاری از تالش اين نيروھا برای دخيل بستن به ارابۀسوريه نيز نمون

 به سوريه، صادر کنندگان بيانيه با فريب کاری تمام و امريکا راکتی راجع به حمله در اطالعيه شورای ملی مقاومت

فاجعه "به " پايان دادن"در سوريه برای " جنايت ھای جنگی و جنايت عليه بشريت"گرفتن ژست نگرانی در مورد 

 جھان ۀ ھای تحت ستم ھم جالدان بين المللی خلقۀ يعنی سردستامريکابه گونه ای آشکار و رسوا از " تاريخی سوريه

 به امريکا نظامی ۀد حملئيأدر اين اطالعيه در ت. می خواھند تا رژيم اسد و بعد ھم جمھوری اسالمی را سرنگون سازد

اين در راستای پايان دادن به فاجعه تاريخی سوريه است که بايستی با بيرون انداختن فاشيسم دينی : "سوريه آمده است

 يد از پدر خوانده و حامی اصلی  خلع.  ران و مزدورانش از سوريه و عراق و يمن تکميل شودحاکم بر ايران و پاسدا

-".  و تروريسم در منطقه و جھان استئیتروريسم در جھان امروز، الزمه صلح و آرامش و رخت بربستن بنيادگرا

   پورتال-ويراستاری نشده است
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ی جنگ ساالران حاکم بر دولت نئو فاشيست و نژاد پرست  پراکنراکتشورای ملی مقاومت مجاھدين در شرايطی از 

 راھزنان و جنايت کاران بين المللی می خواھند که فاشيسم دينی حاکم بر ۀ به سوريه حمايت می کند و از سردستامريکا

 دخالت ۀايران و پدر خوانده و حامی تروريسم در جھان امروز را اخراج و يا خلع يد نموده و سرنگون سازند، که نتيج

نگاه کوچکی به .   و متحدينش در ساير کشورھا در جلوی چشم مردم دنيا قرار داردامريکاھا و تجاوزات امپرياليستی 

تمامی تجارب موجود در ھمسايگی کشور ما و در تمام منطقه نشان می دھد که ھر جا که ماشين جنگی امپرياليسم 

 اين دخالت نظامی ۀ،  نتيجاان و عراق گرفته تا يمن و سومالی و ليبيقرار داده، از افغانست" ھدف" آن را مورد امريکا

 اين جوامع و به ۀاز ديکتاتوری و آوردن آزادی و دمکراسی به اين کشورھا بلکه نابودی شيراز" خلع يد"مستقيم نه 

 آنان بوده سلطه کشيدن ھر چه وحشيانه تر خلق ھای تحت ستم و قبضه کردن ھر چه گسترده تر منابع و ثروت ھای

ھای " جنايت"انسانی و  " فجايع"تواند در جريان اين دخالت ھا ابعاد توصيف ناپذير ھيچ ذھن کوربينی ھم نمی. است

  .در اين کشورھا را نديده و  انکار و يا فراموش کند" عليه بشريت "امريکاارتش 

 ئیبينند که بنياد گرا چندين سال اخير میۀرب از سوی ديگر افکار آزادی خواه دنيا اکنون بيش از ھر زمان ديگر در تج

 سياست ھای امپرياليسم و ۀدئياسالمی که يکی از سمبل ھای کثيف آن، رژيم داعشی جمھوری اسالمی ست، خود زا

 در منطقه و در رقابت ھای استثمارگرانه اش با ساير قدرت ھای امريکا امپرياليسم ۀابزاری برای گسترش سلط

 برای توجيه افزايش حضور نظامی اش در امريکا ۀبند ناف اين گروه ھا با سياست ھای جنگ طلبان.  امپرياليستی ست

 اسالمی از اخوان المسلمين گرفته تا مجاھدين افغان، طالبان، القاعده، ئیتمام دنيا گره خورده و عروج بنياد گرا

امروز . باشد و متحدينش میامريکا ۀبانمحصول سياست ھای ضد انقالبی و جنگ طل... بوکوحرام، النصره و داعش و 

 ارتباط روشن بين دار و دسته ھای جنايتکار اسالمی در سوريه و عراق ۀتمامی شواھد به طور روزافزونی نشان دھند

طور سيستماتيک توسط رژيم ھای خادم با پنتاگون و سيا بوده و با برخورداری از چنين حمايتی ست که اين گروه ھا به 

 ئی اين وضع تا جائیرسوا.  تجھيز و تقويت و تسليح می شوند...  در منطقه يعنی قطر و عربستان و امريکاامپرياليسم 

 در به وجود آمدن و رشد داعش و چنين گروه امريکا نيز نه تنھا نقش دولت امريکائی برخی از خود مقامات است که حت

سازند که بنياد گرائی کنند ، بلکه بارھا به آن معترف شده اند؛ و از آن مھمتر اين نکته را پنھان نمیار نمیھائی را انک

واقعيات ثابت کرده اند که دار و دسته ھای مزدور موسوم .  کنندمين میأ در منطقه را تامريکا" منافع"اسالمی و داعش 

 و امريکابدون حمايت " جبھه النصره"وريه گرفته تا داعش و س" ارتش آزاد"به اپوزيسيون دمکراتيک سوريه از 

وجود آن ھا و تداوم جنايات .  و جنايات خويش عليه مردم سوريه ادامه دھندء يک روز ھم نمی توانند به بقاامتحدانش حت

  .  در شرايط کنونی ستامريکاشان در سوريه و فجايعی که به وجود می آورند، نياز حياتی امپرياليسم 

حال شورای ملی مقاومت مجاھدين با پايمال کردن و وارونه نشان دادن اين حقايق روشن، خواھان آن است که دولت 

 يعنی  يکی از مسببان اصلی تمامی جنايات و فجايع جاری در سوريه، دولتی که افسار دار و دسته ھای مزدور امريکا

جنايت کاران، خاک سوريه و حيات خلق ھای تحت ستم اين اسالمی را در دست دارد، دولتی که با استفاده از ھمين 

ِکشور را به توبره کشيده، رژيم اسد را سرنگون و برای سوريه آزادی به ارمغان بياورد و ھمان تجربه يعنی ويرانی 
ن پر واضح است که اي.  سوريه را با دخالت مستقيم نظامی در ايران و سرنگونی جمھوری اسالمی تکميل سازدۀجامع

يدات و عربده کشی ھای جنگی باشد و تنھا پژواک مستقيم تھدخواھانه و مشروع میخواست، فاقد کمترين عنصر آزادي

  .  و در راستای خطوط مورد نظر آن ھاستامريکا ۀت حاکمأکار ترين بخش ھای ھيجنايت

امپرياليست ھا نشان داده که  سال حاکميت سياه جمھوری اسالمی و روابط پنھانی اين رژيم با ٣٨ ۀاز سوی ديگر تجرب

جمھوری اسالمی خود يک . تروريسم در ايران و منطقه می باشد" پدر خوانده" يکی از بزرگترين حاميان امريکا ًاتفاقا
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آتش افروزی اين رژيم در افغانستان و .  منافع امپرياليست ھا در منطقه بوده استۀرژيم وابسته به امپرياليسم و برآورند

 جنگ ۀ ست که از ادامئی در خاور ميانه و سياست ھاامريکا در انطباق با منافع امپرياليسم ً سوريه اساساعراق و يمن و

 به جنگ سر و سامان ء سرمايه داری را با اتکاۀو تنش سودھای نجومی می برند و می کوشند تا اقتصاد بحران زد

نی را در بر گرفته است اگر حتی زمانی ھم سياست در نتيجه بر بستر بحران عميقی که نظام سرمايه داری جھا. بخشند

، مطابق با آرزوھای نيروھای پرو امپرياليست لشکر کشی به ايران برای حضور امريکاژيک امپرياليسم يھای سترات

از رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی را ايجاب کند، چنين دخالتی به ھيچ رو " خلع يد"مستقيم نظامی و 

ه وجود آمدن آزادی و دمکراسی برای مردم ايران نبوده بلکه شرايط فاجعه باری نظير افغانستان و عراق و متضمن ب

 ما محکم تر ۀ و سوريه را در ايران به وجود خواھد آورد و تنھا زنجيرھای اسارت را بر پای مردم ستمديدايمن و ليبي

  . می سازد

خلع " رابطه با سوريه و دعوت اين نيرو از امپرياليست ھا برای در نتيجه، مواضع شورای ملی مقاومت مجاھدين در

 افشاء کرده و ماھيت امريکا واقعی اين نيرو را در رکاب ماشين جنگی ۀاز جمھوری اسالمی، يکبار ديگر چھر" يد

 ريکاام نظير آن با اتکاء به ارتش جنايت کار ئیمناسبات و سيستمی که مجاھدين و نيروھا" دمکراسی"و " آزادی"

  .  را به ھمگان نشان می دھد،خواھان جايگزينی آن با مناسبات ضد خلقی کنونی ھستند

 که بسياری شان سوابق -  به سوريه، تحرکات طيف ديگری از نيروھای پرو امپرياليست اپوزيسيون امريکا اخير ۀحمل

اين طيف نيز مانند مجاھدين با . است را نيز به ويژه در شبکه ھای اجتماعی فزونی بخشيده -توده ای اکثريتی دارند 

توجيھاتی فريب کارانه به طرفداری از يک طرف جنگ ضد خلقی کنونی برخاسته اند و در کشاکش رقابت ھای 

آن ھا به پيروی از بيانيه ھای رسمی . کنند امپرياليستی در سوريه، از موضع دولت اسد و روسيه دفاع میۀراھزنان

- خوانده و آن را محکوم می" سازمان ملل"و " مخالف قوانين بين الملل" را امريکا ۀران تجاوز کاۀدولت روسيه، حمل

 دولت روسيه در سوريه را توجيه کرده و با خاک ۀدر حالی که در ھمان حال دخالت ھای توسعه طلبانه و تبھکاران. کنند

زنند و از مردم ستمديده مردمی جا می سوريه ، رژيم جنايتکار اسد را رژيمی مستقل و ۀپاشيدن به چشم مردم رنجديد

  . سوريه دفاع کنند" ملی"خواھند که در منازعات جاری از ارتش نيز می

حمايت نيروھای پرو امپرياليست طرفدار روسيه از رژيم اسد و اربابان بين المللی اش در شرايطی صورت می گيرد 

. ق به خون توده ھای تحت ستم اين کشور آلوده می باشدکه دستان رژيم وابسته به امپرياليسم حاکم بر سوريه تا مرف

مردم رنجديده سوريه ھنوز جنايات سيستماتيک حکومت و ارتش سوريه عليه خلق ھای تحت ستم اين کشور در زمان 

و در واقع امپرياليست ساختۀ سوريه به " ملی"حافظ اسد را فراموش نکرده اند که تنھا در يک مورد آن، با گسيل ارتش 

 ويران ً روز آن را کامال٢٧ ، تنھا در طول ١٩٨٢ اين شھر در سال ۀجھت سرکوب توده ھای به پاخاست" حماه"ھر ش

 ۀکرد و با کشتار ده ھا ھزار تن از زنان و کودکان و مردان اين شھر ، چنان حمام خونی در آن جا به راه انداخت که لک

ھمين ارتش به اصطالح ملی سوريه بود که بار . اقی خواھد ماندننگ آن تا ابد بر پيشانی رژيم سوريه  و حاميانش ب

 که خواست ھای انقالبی ئی به فرمان بشار اسد جنايت کار برای سرکوب جنبش انقالبی توده ھا٢٠١١ديگر در سال 

دم برای خود مبنی بر رفاه و آزادی و دموکراسی را فرياد می زدند ، گسيل شد و با کشتاری که به راه انداخت جنبش مر

اين ارتش نه ملی و مردمی، بلکه ارتشی ضد خلقی و استعماری ست که وظيفه .  آزادی و دمکراسی را به خون کشيد

جالب است که اکثر دار و دسته ھای مزدور . ای جز حفظ نظام سرمايه داری و ديکتاتوری حاکم بر سوريه ندارد

  . دند و تغذيه و تسليح شدندئيتش فرا رو از دل  ھمين ارامريکااسالمی مورد حمايت امپرياليسم 
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 سوريه و اين ارتش جنايتکار چه در زمان حافظ اسد و چه در زمان بشار اسد در زير چشم ۀتمامی جنايات رژيم وابست

ژيک خويش در رقابت با ساير امپرياليست ھا و ي اخير به خاطر منافع ستراتۀدولت روسيه صورت گرفته که در چند دھ

 حضور نظامی مستقيم خود در سوريه ، از اعطای ھيچ کمک اقتصادی و نظامی و سياسی به دشمنان قسم ۀحفظ و توسع

  .  مردم سوريه خودداری نکرده استۀخورد

ی که بين قدرت ھای امپرياليستی تداوم جنگ نيابتي سوريه کوچکترين منافعی در ۀبه داليل فوق است که مردم ستمديد

باشد و با نابودی خانه و کاشانه و حيات آن ھا توسط دو طرف، سوريه را به يکی ان می و روسيه در جريامريکايعنی 

  . از گره گاه ھای تضادھای امپرياليستی بدل کرده، ندارند

پرو امپرياليست ھای وطنی . واقعيت اين است که از يک جنبه، جنگ سوريه افشاگر سياست ھای پرو امپرياليستی ست

.  ھری خويش در حمايت از يک طرف جنگ ارتجاعی سوريه، در يک امر اساسی مشترکندما به رغم تفاوت ھای ظا

 تعييندھند که به ھيچ رو خواھان آزادی و دمکراسی و استقالل و حق آن ھا ھر ادعائی ھم که دارند در عمل نشان می

نوشت خلق سوريه را بنا به عکس، اين نيروھا می کوشند تا سره ب. سرنوشت خلق ھای تحت ستم سوريه و منطقه نيستند

 خويش به اراده و منافع يکی از امپرياليست ھا گره بزنند و توده ھا و انرژی ۀوسع و قدرت تبليغات فريب کاران

  .   ماشين جنگی قدرت ھای بزرگ و تبھکار بين المللی تبديل سازندۀمبارزاتی شان را به زائيد

 و دار و دسته ھای اپوزيسيون پنتاگون امريکا اتکاء به ماشين جنگی  خلق ھای سوريه نه از کانالئیراه آزادی و رھا

به عبارت ديگر، .  سوريه می گذرد و نه از کانال حمايت از رژيم وابسته و جنايتکار اسد و حاميان بين المللی اشۀساخت

 . مسير آزادی خلق ھای سوريه از کاخ سفيد واشنگتن و يا کرملين مسکو نمی گذرد

دستان کثيف ھمه امپرياليست ھا از زندگی خلق ھای تحت ستم "رزه در زير پرچمی که بر آن نوشته شده باشد تنھا با مبا

سرنگون "، " بخش مردم سوريه عليه امپرياليست ھا و مزدوران رنگارنگشانئيزنده باد انقالب رھا"، "سوريه کوتاه باد

 ۀ اسالمی ابزار گسترش سلطئینابود باد بنياد گرا"و " ريه اسد به دستان توانای مردم سوۀباد رژيم جنايتکار و وابست

اين درسی ست که ھر . ، می توان اميد بازگشت صلح و آزادی و دمکراسی به سوريه و منطقه را داشت"امپرياليسم

 .  جنگ سوريه کسب کندۀ مدعی آزادی و دمکراسی برای مردم ايران بايد از تجربًنيروی واقعا

  
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیداپيام ف: به نقل از 
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