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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٧ اگست ٢١
  

  پيروزی مردم سوريه و تشديد تضادھای ارتجاع منطقه
گردن  ناشی از بحران خليج فارس را به تقصيرھایۀتر از آن است که بشود ھماختالفات عربستان سعودی و قطر عميق

شان،  تضادھای زيادی ميان کشورھای منطقه با توجه به منافع گوناکون آنھا وجود دارد که به نسبت اھميت. ايران گذارد

برای درک تحوالت سياسی منطقه بايد اين تضادھا و تفاوت . شوند متفاوت استھائی که تشکيل می متحدان و صفبندی

  .ناختمنافع را ش

. داری آن قد برافراشته استعربستان سعودی برای رھبری جھان اسالم با تکيه بر وجود کعبه در مکه و حق پرده

-  الھامیباشد که منشامی“ وھابيسم„ھا را از اسالم دارد که معروف به قرائتترين عربستان سعودی يکی از ارتجاعی

- کشور از توانائی مالی باالئی که ناشی از صدور نفت و سرمايهاين .  اسالم استقرائتترين نوع ماندهگيری عقب

شود، برخوردار  ساله نصيبش میھرھای کالن در ممالک ديگر و نيز از ثروتی که به علت زيارت خانه کعبه گذاری

استوار ھای خانوادگی ی، خونی، فاميلی و ناسازگاری که بر دسيسهئبه غير از اين توانائی مالی، نظام عشيره. است

-اين نظام به علت ضعف زيربنائی و فرھنگی، مذھبی، فساد و طفيليگری و تن. کنداست، بر اين کشور حکومت می

در عربستان سعودی . پروری نه تنھا از درون پوسيده است، بلکه از نظر رشد تاريخی نيز فاقد يک ھويت ملی است

 سعودی است که با توافق ۀاين کشور نام خانوادنام . جنبش ملی و ضد استعماری نتوانسته است شکل بگيرد

اين خانواده وطن ندارد، خود را صاحب اختيار و مالک . ھا و اتحاد دوگانه آنھا، بر کشور عربستان گذاردند"وھابيست"

و " وھابيسم" خويش و ايجاد يک ھويت ساختگی ناچار است به یداند و در نتيجه برای بقاطبيعی اين آب و خاک می

را به تمام جھان اسالم سرايت دھد و از اين “ وھابيسم„عربستان سعودی در صدد است . اسالمی تکيه کند" اصيل"دين 

  . خاندان سعودی در عربستان را استمرار بخشدی نفوذ و بقاۀطريق زمين

ھراسد و ن میعربستان سعودی از ايرا.  تبليغ جنگ شيعه و سنی يکی از آن ابزار تبليغاتی و توجيھی اين خاندان است

ولی در آن زمان شاه نيز مانند خاندان سعودی گماشتگی . اين ھراس را حتی از زمان حاکميت شاه بر ايران داشته است

 و فروپاشی يکی از ]دلو[بعد از انقالب بھمن. کرد را پذيرفته بود و لذا خطر چندانی از جانب ايران احساس نمیامريکا

 در ايران، وضع سياسی در منطقه تغيير کرده امريکا امپرياليسم ۀسلطنطقه و قطع  در مامريکامھمترين پايگاھھای 

.  اول به دنبال حمايت از اسالم نيست، به دنبال تحکيم مواضع خاندان سعودی استۀعربستان سعودی در درج. است

اده را توجيه کند و ضرورت و حقانيت اين خانو" بخش ايدئولوژيکوحدت" يک عامل ۀبايد به منزل“ وھابيسم„تفکر 
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- صدمه بزند، خشم آنھا را برمیستراتيژيکلذا ھر اقدامی که به اين سياست .  اسالمی را به دور آنھا گرد آوردۀجامع

  . انگيزد

بينند که در مقابل  خويش را در اين مییآنھا بقا. قطر کشور کوچکی است که از توان مالی فراوانی برخوردار است

را قرار داده و مردم کشورشان را با اين روحيه پرورش دھند تا از “ اخوان المسلمين„ريات حقانيت نظ“ وھابيسم„

عکس خواھان وحدت انشعابات ه داند، باين نظريه شيعيان را کافر و مستحق قتل نمی. ھا بلعيده نشوندطرف سعودی

ستقالل فکری خاندان آل ثانی در مقابل نگرانه، ااتخاذ اين سياست آينده. گوناگون اسالمی از طريق بحث و اقناع است

ش در  ا ترکيه که رھبریۀھمين جدائی نظری به آن منجر شده است که قطر در جبھ. کندمين میأخاندان آل سعود را ت

ُمرسی رئيس ( مصرۀو مدافع حکومت ساقط شد“ اخوان المسلمين„ان که يکی از رھبران خدست رجب طيب اردو

ترکيه و قطر .  بروز کرداھمين تضاد در کشور ليبي. است قرار گيرد) توفان- مصر“ سلميناخوان الم„جمھور متعلق به 

 "وھابيست"نزديک بودند و عربستان سعودی در پی حمايت از “ اخوان المسلمين„کردند که به از نيروھائی دفاع می

 در اين وضعيت در جانب ًمصر طبيعتادولت کودتائی .  ھنوز به پايان نرسيده استااين نزاع در ليبي. ھای اين کشور بود

ما با بازتاب اين تضادھا . در مجاورت مصر به کاھد“ اخوان المسلمين„عربستان سعودی قرار گرفته است تا از نفوذ 

باشد از حمايت نسبی ترکيه، ايران و قطر می“ اخوان المسلمين„که پيرو “ حماس„سازمان . رو ھستيمه در فلسطين روب

اخوان „و قدرت و نفوذ “ حماس„عکس موافق سرکوب ه  مصر برخوردار بود و عربستان سعودی بۀو دولت ساقط شد

  :شويم که شعر مولوی تا به چه حد وصف حال وضعيت کنونی منطقه استدر اينجا متوجه می. کردعمل می“ المسلمين

  ت اسرار منــن نجســازدرون م   ھر کسی از ظن خود شد يار من

اخوان „ُمصر مرسی و قطر و ترکيه خواھان سرنگونی رژيم بشار اسد بودند تا . يابندنجا خاتمه نمیولی تضادھا به اي

در اين ميان اسرائيل نيز با . را در آنجا مانند تونس بر سر کار آورند و در عين حال از نفوذ ايران بکاھند“ المسلمين

زيرا آنھا و . موافق تضعيف سوريه بود" جانم فدای اسرائيلنه غزه، نه لبنان، "تضعيف سوريه و لبنان با الھام از شعار 

 سوريه، لبنان و فلسطين، پشت جبھه و سپر بالی ايران است و مانعی برای ۀدانستند که جبھامپرياليستھا به خوبی می

ه شوند تا راه  اول جنبش فلسطين، کشور سوريه و لبنان درھم کوفتۀ ايران بوده و لذا بايد در درجۀحمله و تجاوز و تجزي

کرد جای بشار عربستان سعودی نيز تالش می.  به ايران باز شودامريکافشار به ايران و باز کردن پای مجدد امپرياليسم 

دخالت . تواند از قدرت گرفتن نامحدود رقبای خود ممانعت به عمل آورداسد را با ھمدستان وھابی خويش پر کند و تا می

 نيروھای تجاوزگر، ناسيونال شونيست و ۀ روشن حقوق ملل، فصل مشترک ھمکاری ھمدر امور داخلی سوريه و نقض

  .   شد“ وھابيسم„و “ اخوان المسلمين„، دولت صھيونيستی اسرائيل و امريکامذھبی ترک، پيمان ناتو و 

نان و ايران و لبهللا  سال دوام آوردند و حمايت حزب۶ولی تجاوز به سوريه با مقاومت اکثريت مردم سوريه که بيش از 

شکست ارتجاع امپرياليستی و اسالمی و شونيستی . رو شده سرانجام روسيه و چين  را به ھمراه داشتند با شکست روب

  .  منطقه را برھم زدۀعثمانيسم در سوريه توازن و معادلپان

ر منطقه به تقويت ی دئ خانوادگی و عشيرهۀرغم اختالفات نظری و منافع دورانديشان عربستان سعودی و قطر علی

ھای تروريستی پرداختند که به عنوان نيروھای اجير وارداتی غيرسوری مانند عربھای مجاھد تروريست در گروه

به اين ترتيب يک زيربنای صنعتی برای توليد . از راه ترکيه و اردن وارد سوريه شدند) توفان-القاعده( افغانستان

 ۀر  بر اساس گزارش شبکال ھزار د٢٠ ھر تروريست از تونس به ترکيه برای اعزام.  ايجاد شداتروريسم در ليبي

 ٢٠١٧ جوالی ٢۶ در تاريخ - "رغم ترور، توريسم در تونس مرخصی علی: "برنامه(لمانیا به زبان arteتلويزيونی 

  .شداز جانب مرکز توليد جھاديسم پرداخت می)  دقيقه۴٠/١٩ساعت 
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 اول دول ۀھای تروريستی را در درجمين مالی اين گروهأت. گرفته است اين پژوھش از طرف دانشگاه تونس صورت 

سشان أعربستان سعودی و قطر تقبل کردند و ساير امکانات تدارکاتی و اطالعاتی و تبليغاتی را پيمان ناتو و در ر

که خود فرقه " سلفيست"ھا ھزار نفر ده.  از طريق سازمان سيا و اسرائيل در اختيار آنھا قرار دادندامريکاامپرياليسم 

قرار داشته و در اروپا پا گرفته و پرورش يافته و يا پرورش داده " وھابيست"ديگری از اسالم ھستند که مورد حمايت 

  . اند، از طريق امکانات وسيعی که دولتھا در اختيارشان گذاشته بودند، به سوريه گسيل گرديدندشده

شش سال تمام کليه سالحھای آنھا را از گلوله گرفته . جور کردند] پورتال- ھادنکاح ج [-" نکاح انقالبی"حتی برای آنھا 

ھای سيمان فرانسوی در زنی در اختيارشان گذاشتند، کارخانهکنی و تونلمين نمودند، وسايل فنی نقبأُتا مين نفرکش، ت

 قبلی به تصاحب داعش در آمده بودند، برای تروريستھا توليد سيمان کردند تا به ترور و ۀ با نقشًداخل سوريه که فورا

جنگ ميان اسالم سياسی و  دوران ما را ۀھای صھيونيستی که مشخصتئوريسين. وحشيگری خويش ادامه دھند

ی و عملی کمونيستھای ِرجوع کنيد به نظريات ھمدستان و پيروان منصور حکمت، بانی و رھبر فکر(امريکاميليتاريسم 

باره دستشان رو شد و معلوم شد تروريستھای اسالمی  يککردند، بهتبليغ می)  توفان- کارگری و غير کارگری در ايران

المللی شوند و ميليتاريسم امپرياليسم در خدمت تروريسم بينھمدستان وفادار امپرياليسم بوده و از جانب آنھا پرورده می

ھا در آخرين لحظاتی که شکست داعش رو به وقوع بود، حاکی از قطعيت نطقه با دخالت روستغيير اوضاع م. است

يافتن حفظ وضعيت گذشته در منطقه است و امپرياليسم روس خواھان حفظ وضع موجود بوده و زير بار تقسيم مجدد 

  .رود خاورميانه نمیۀجھان در محدود

ه نظامی با دولت سوريه بودند و به تقاضای دولت مشروع و قانونی سوريه ھا دارای قرارداد دوجانبھا مانند ايرانیروس

شوند، به آن کشور آمدند و لذا شرکت به رسميت شناخته می" دوستان سوريه"جز ه که از طرف اکثريت ممالک جھان ب

در امور داخلی سوريه شود موذيانه دخالت المللی را نمیِآنھا در مبارزه با داعش وارداتی و غير سوری و جانيان بين

اين امپرياليستھای غرب، ترکيه، اردن و با ھمدستی صھيونيسم اسرائيل ھستند که در امور داخلی سوريه و . تبليغ کرد

  .گذارندکنند و حقوق ملل را زير پا میشرمانه دخالت میساير کشورھای جھان بی

ھا در ممالک اسالمی و در اروپا "سلفيست-ھابيستو" تروريستھای وارداتی که در اين ميان بيشتر در شکل پرورش 

ثير نظريات عربستان سعودی قرار داشتند، ساير نيروھای اسالمی را در خود حل کرده و تا حدودی استقالل أتحت ت

برای ارتجاع . فراھم آوردند...  ويدنلمان، سواخويش را برای ضربه زدن به کشورھای مادر نظير فرانسه، انگلستان، 

قطع کمکھای مالی و انحالل . مللی امپرياليستی امکان نظارت و پائيدن صد در صد تروريستھا مقدور نبود و نيستالبين

از اين جھت عمليات تروريستھا بعد از شکست در . شدرو میه سازمانھای آنھا با واکنش اين سازمانھای تروريستی روب

حرف شد و اين عفريتی که در دامن امپرياليسم پرورده شده بود و سوريه و تغيير تاکتيک امپرياليستھا، به سمت اروپا من

د به ضد خود آنھا آغاز داو در دامن خود به آنھا شير میکردند از آنھا دفاع می" دوستان سوريه"ارتجاع جھانی با البسه 

ند و در اين به کشورھای صادر کننده بازگشت" وھابيست- سلفيست"ھا ھزار تروريست آدمکش ده. به عمليات کرد

خوانده شده، ولی تحت " تروريستھای خفته"يا " تروريستھای احتمالی" نام روند و بهکشورھا راست راست راه می

 آنھا اسناد بسياری را رو خواھد کرد که ۀگيرند، زيرا محاکمتعقيب قانونی به علت جنايات خويش در سوريه، قرار نمی

آنھا در ضمن به اين تروريستھای آدمکش با . آنھا نخواھد بود"  ارزشیۀامعج"و " حقوق بشر"آيند جوامع مدافع خوش

ھای گذاریوجدان برای استفاده در ساير ميدانھای سياسی آتی نياز دارند و اقتصادی نيست که اين سرمايهتجربه و بی

ن، لبنان، ترکيه و مھمتر در چين شود در ايران، عراق، افغانستان، سوريه، يماز آنھا می. کالن را بدون نياز نابود کنند

  .و روسيه کنونی نيز استفاده کرد
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شکست امپرياليسم غرب در سوريه و پيروزی نسبی روسيه و ايران در اين جنگ، کودتا در مصر، کودتای نافرجام 

 در اتخاذ يکاامر، ھجوم ميليونھا پناھنده به اروپا، تغييرات ديدگاھھای اناتوئی در ترکيه، تشديد جنگ داخلی در ليبي

 سوريه ألۀديگر چسب وحدت بر سر مس.  به تشديد تضادھا در منطقه دامن زده استً، طبيعتا"ثرترؤم"تاکتيکھای 

اختالفات قطر با عربستان سعودی را نيز . شودھای اختالف تشديد میحال جنبه. َکاربری خويش را از دست داده است

 عربستان سعودی با دخالت تجاوزکارانه به يمن از جمله برای ۀراجويانسياست ماج. بايد در اين زمينه ارزيابی کرد

 ملل در مورد اين جنايت و تالش برای کشيدن پای قطر به اين درگيری با شرايط ۀل باب المندب و سکوت جامعوکنتر

ال حاکمان آن  بارز استيصۀ عربستان سعودی که نشانۀماندشکست سياستھای تروريستی و عقب. خواندجديد منطقه نمی

  .دھد در اوضاع کنونی به ايران و ترکيه نزديک شوداست، قطر را به وحشت انداخته و ترجيح می

نه نابودی ايران، بلکه ھمکاری با ايران برای .  افزايش نفوذ ايران در منطقه حسابھای جديدی را برای قطر گشوده است

که منبع درآمد و نفوذ ) پارس جنوبی( گازی در خليج فارسکه منابع بزرگ ويژه اينحاکمان قطر نويدبخش است، به

توانند از طريق عراق اين گاز  میًژيک در جھان است، در اختيار ھر دو کشور قرار دارد که مشترکايسياسی و سترات

  . به سوريه و دريای مديترانه و اروپا انتقال دھندا ر

-ر تخمين زده میال ميليارد د١٠مخارج آن . وسط قطر مطرح شد نخست ت٢٠٠٠ انتقال گاز به اروپا در سال ۀ لولألۀمس

اين لوله بايد با عبور از قطر، عربستان سعودی، اردن، سوريه به ترکيه رفته و از آنجا به ترمينالھای گاز در . شد

ه را در ترکيه و کرد و نفوذ روسيبا اين پروژه که بايد ايران را منزوی می. شددريای مديترانه متعلق به ترکيه وصل می

داد، روسيه و ايران و سرانجام سوريه اروپا به علت پيدايش رقابت جديد، از طريق تعيين بھای گاز صادراتی کاھش می

. ترکيه را به اجراء بگذارند-داعش را اختراع کردند تا طرح قطر" متمدن" و اروپای امريکالذا . به شدت مخالف بودند

لبنان را پيش کشيد که به نفوذ عربستان -سوريه-عراق-نھاد طرح انتقال لوله گاز از ايرانروسيه در مقابل اين طرح، پيش

 و نه امريکانه . گذاشتداد و راه را برای پيوستن قطر به اين طرح باز می، اسرائيل خاتمه میامريکاسعودی، ترکيه، 

دولت بشار اسد مخالفت خود را با طرح  بعد از کشمکشھای فراوان ٢٠٠٩در سال . اروپا با اين طرح موافق نبودند

 اين نظر سوريه را ٢٠١٣ت گس ا٣٠نشريه گاردين در . روسيه را پذيرفت- ترکيه رسما اعالم نمود و طرح ايران- قطر

 سوريه و -عراق-  دول ايران، عراق و سوريه موافقت اصولی خويش را با طرح ايران٢٠١٢در سال . برمال ساخت

  .ر برآورد نمودندال ميليارد د١٠را معادل   آنۀنلبنان اعالم داشتند و ھزي

 به اروپا و اختالفات ترکيه با اروپا، بخشی از امريکا با اين طرح روسيه، چين موافقند و با توجه به فشارھای اخير 

موافقت روسيه بر اساس ضرر را از ھر جا بگيری منفعت است .  اروپا نيز به اجرائی شدن آن تمايل داردۀاتحادي

طرح قبلی به . اسبه شده است، زيرا به ھر صورت اين طرح کمترين خطر را در مقابل طرح قبلی برای روسيه داردمح

داد وعامل فشار مھمی بر بھای فروش گاز روسيه به ترکيه و اروپا سرعت به نفوذ روسيه در سوريه و لبنان خاتمه می

منطقه، تجاوز به يمن، اعزام سربازان ترک به قطر برای تشديد تضادھای . از طريق لوله انتقال گاز از ترکيه بود

 اقتصادی غيرقانونی قطر، ورود ناوگان ۀحمايت و کنترل خاندان آل ثانی، اختالفات قطر و عربستان سعودی، محاصر

ت ھای انتقال نفل کانال سوئز و تنگهوفريقا، نزديکی مصر به عربستان سعودی و کنترانظامی چين به جيبوتی در شاخ 

  . و عربستان سعودی ھمه ناشی از وضعيت جديد استامريکاو گاز، اختالفات ترکيه با اروپا و 

ھای جديدی که در منطقه نصيب ايران، سوريه و روسيه شده است، حال به شکل گرفتن تضادھای جديدی منجر پيروزی

- ِار عوامفريبانه و شونيستی اسرائيلیحزب ما مانند ھميشه با شع.  منطقه را رقم خواھد زدۀ آيندًشود که مجددامی

شود به مبارزه  بيشتر برمال میۀکه ماھيتش روزان" ؟!نه غزه، نه سوريه، نه لبنان، جانم فدای ايران: "عربستان سعودی
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 خاورميانه است تا از ۀويژه در منطقطور کلی و به حزب ما دفاع از شعار صلح و حقوق ملل بهۀوظيف. خيزدبرمی

گری خارجی ھستند، حزب ما از اتحاد و ھمکاری نيروھای منطقه که مخالف مداخله. سوز پيشگيری شودجنگ خانمان

  .  کندحمايت می
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