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 Political  سياسی

  

  )توفان(ب کار ايرانزح
  ٢٠١٩ فبروری ٠٣

  

 ا در سوريه موجب سرور ملتھامريکا ستراتيژيکشکست 
  ريکاامنقش 

 و ميان امريکا از سوريه با انتقاد گسترده در ئیامريکانيروھای  ۀصبوران  برای خروجامريکاتصميم رئيس جمھوری 

 مخالفت وزير جنگش را نيز در ترمپاين اقدام . رو شده استه ھای خودفروخته روبمتحدان اين کشور از جمله ايرانی

  .  بوده و به عنوان اعتراض استعفاء داده استاشغال غيرقانونی سوريه ۀخواھان ادام گيرد کهبرمی

 خاورميانه باشد، ھيچ چيز عايدش نشود، پوليسخواھد  میامريکا ۀآيا اياالت متح: "وار افزود در توئيتی پرسشترمپ

 موارد قدردان آنچه ما ۀ در ھمًر برای محافظت از ديگرانی ھزينه کند که تقريبالاھا د گرانبھا و تريليونئیھااما جان

و اين حاکی  ".ای ھميشه آنجا باشيم؟ زمان آن رسيده است که ديگران بجنگندخواھيم بردھيم، نيستند؟ آيا ما میانجام می

از آن است که اکنون ترکيه؛ عربستان سعودی و اسرائيل بايد بار مشکالت خاورميانه را به دوش بکشند و ايران را 

بود که از ويتناميزه کردن اين ھمان سياست اعطاء نقش ژاندارمی در منطقه به شاه ايران در زمان نيکسون . مھار نمايند

  .گيردجنگِ از دست رفته در ويتنام الھام می

 سياست ستراتيژيکتواند باشد، بلکه يک شکست  از سوريه يك تاکتيک نظامی نمیامريکاخروج قوای نظامی 

 پياده منطقه است و اين شکست از مدتھا قبل با درھم شکستن تروريستھای داعشی، اين  در سوريه وامريکاامپرياليسم 

 ئیجاه  برای جابامريکا جنگ نيابتی غرب به سرکردگی ۀ در شھر حلب رقم خورد و تمام طرح و توطئئیامريکانظام 

  . قدرت سياسی در دمشق به شکست انجاميد

 انتقاد امريکاامپرياليستی اروپائی؛ استراليا و کانادا و سايرين از اين تصميم " ھایدموکراسی "ۀ يعنی ھمامريکامتحدان 

؛ امريکاامپرياليسم . شودوقاحت بيش از اين نمی. اشغال خود نگھدارد  بايد سوريه را درامريکاکرده و بر اين نظرند که 

که از  ملل متحد و زيرپا گذاردن حقوق ملل به اشغال کشور مستقل سوريهنقض منشور  با گردن کلفتی و سرخود با

ملل متحد حضور دارد، مبادرت ورزيده و اين  واقعی آن در ۀنمايندرسميت شناخته شده و  جھانی بهۀطرف جامع

 اشغال ۀادام ئيد بر آن زده و ازأُ اين اقدام غيرقانونی حتی مھر تامپرياليستی به جای محکوم کردن" ھایدموکراسی"

-ھا و بیين آدمکشی سوريه و نقش نيروھای ارتجاعی در اۀ بحث آنھا بر سر اشغال و تجزيًاصوال. کنندحمايت می

- در سوريه دفاع میامريکااقامت دائمی  از طور بديھیه ب ھای خودفروخته؛ای ايرانیھا نيست، آنھا مانند پارهخانمانی

  . در سوريه بر سر کار آورندامريکاتا حکومتی نوکر و وابسته به امپرياليسم  کنند
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 عربی مخارج تروريستھا و ۀدی و امارات متحد؛ ھم ناتو و ھم ترکيه با ياری قطر؛ عربستان سعوامريکاھم 

مين کردند تا دولت قانونی سوريه را از بين ببرند، ولی در اثر مقاومت خلق أ سال ت٨دمخورھای داعش را به مدت آ

ھای خودفروخته نقش بر آب شد و آنھا موفق نشدند از سوريه مستعمره بسازند و قھرمان سوريه آرزوی آنھا و ايرانی

 مبارزه عليه داعش که افسار آنھا در دست خود آنھاست به سوريه تجاوز کرده و بخشی از ۀ رياکاران به بھانحال ھمين

وقفه و انصراف از قطع خرابکاری البته اعالم خروج از سوريه به مفھوم خروج بی. اندخاک اين کشور را اشغال کرده

   . در امور داخلی کشورھا نيستامريکاو دخالت 

 که منافع ئی بايد در مقابل کشورھاامريکا: "کيد کرده استأ خود تۀنامء آقای جيمز متيس در استعفاامريکاوزير جنگ 

کند عزمی راسخ و رويکردی روشن داشته باشد و درحالی   ايجاد میامريکاژيکشان روز به روز تنش بيشتری با يسترات

 ۀ بايد ھمامريکا خود در کشورھای جھانند، ۀگرايان کردن مدل اقتدارملیع چون چين و روسيه به دنبال ئیکه کشورھا

   .".تالش خود را برای دفاع ھمه جانبه در اين زمينه انجام دھد

ھا مقدار متنابھی مھمات، ئیامريکا اند؛ُبر اساس اطالعات مطبوعات در سه روز قبل؛ سياستمردان کرد اعتراف کرده

- اين به. اندقرار داده" نيروھای دموکراتيک سوريه"اصطالح تسليحات و تجھيزات جنگی را در اختيار سازمان به

 زندانی ١١٠٠اند، اگر دولت ترکيه به شرق فرات حمله کند، آنھا اعالم کرده" نيروھای دموکراتيک سوريه"اصطالح 

با تسليم شدن ولی  .توانند مشکالت فراوانی برای ترکيه ايجاد کنندکنند که می آنھا را آزاد میۀ خانواد٢٠٠٠داعشی و 

ر اساسی يي مخالفت با حق حاکميت ملی و تماميت ارضی سوريه؛ و با تغۀاکراد ساکن منبيج و انصراف آنھا از ادام

  . ھدر رفته و شکست سياستش بيشتر نمايان استامريکا اکراد و يا بخشی از آنھا؛ تسليحات ۀسياست ھم

 

   نقش ترکيه

.  مناطق نفوذ خود با تکيه بر ناتو به ميدان آمده استۀ کشورھا و توسعترکيه با ھمان سياست عثمانی بزرگ و اشغال

-حال نتوانستهه اگر آنھا تا ب. ترکيسم خود تعھد دارد، قابل اعتماد نيستھا و توافقات اين کشور که فقط به پانعقب نشينی

 داعش را ۀاومت دست زده و پوزاند مقاصد شوم خود را اجراء کنند به اين علت است که خلق سوريه درمقابل آنھا به مق

طلبی در ترکيه بخش تجزيهُدولت ترکيه در عين حال با تشکيل يک حکومت کرد مستقل که الھام. به خاک ماليده است

 امريکاکند، اين است که با ُ از کردھای سوريه را خطری برای خود تلقی میامريکاباشد، بشدت مخالف است و حمايت 

در صدد اشغال مناطق شرق فرات برای استقرار نيروھای خود بوده تا بتواند در روند مذاکرات در تضاد قرار گرفته و 

ترکيه . المسلمين خود جای پائی باز کندھای اخوانُ سوريه به زور برای خود و مھرهۀسياسی بر سر قانون اساسی آيند

 در منطقه؛ ءر تناسب قواييليکن با تغ. ستداند و خواھان اشغال آن ادر نھاد؛ سوريه را بخشی از عثمانی بزرگ می

ان درھمين رابطه خاردو. پروری خويش در مذاکرات امتيازات بيشتری کسب کندخواھد با مانورھای اخير و داعشمی

اگر . اين مناطق به سوريه تعلق دارند. در وضعيت کنونی، ما ھمچنان از تماميت ارضی سوريه حمايت می کنيم: "گفت

ترکيه کشوری .". منطقه را ترک کنند، ما ديگر کاری در آنجا نداريم)  ھای مدافع خلقاحدو(ريستیھای تروسازمان

  .ھايش ھشيار بودمتجاوز در منطقه بوده و بايد نسبت به خرابکاری

  

   ُسرنوشت کردھای ناسيونال شونيست سوريه

و از  کنندتکيه می اقض استقالل ملتھاستامپرياليسم جنايتکار که بزرگترين ن  کسانی که برای استقالل بهۀسرنوشت ھم

 از آنھا مانند امريکاامپرياليسم . شودنمايند، بھتر از اين نمیصھيونيسم تبھکار؛ اشغالگر و مھاجم اسرائيل حمايت می
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سم با پيروی از ھمين روش، امپريالي. قابدستمال استفاده کرده و حال که به توافقات جديد رسيده، آنھا را رھا کرده است

رھبران . بيندلمان با مسلح کردن کردھای عراق در اين کشور تدارک جنگ جديدی را به نفع اسرائيل در منطقه میا

، اسرائيل، عربستان سعودی ھستند و ھرگز حاضر امريکااکراد سوريه مانند رھبران اکراد عراق و ايران متحدان 

 و آشکار از ًاند که تنھا کشور جھان که رسمابوعات اعالم کردهمط. نيستند ھمدستی و اخاذی از بيگانگان را محکوم کنند

 ضد ايرانی؛ ترک و هاين امر طبيعی است، زيرا ايجاد اسرائيل دومی ب. کند، اسرائيل استطلبی اکراد دفاع میتجزيه

ل به اين حا. مين کندأ خلقھای منطقه تۀعرب؛ خواست اسرائيل در منطقه است تا امنيت خويش را با نقض امنيت ھم

ً حقيقتا. دھدجلوه می ُ به کردھاامريکاخيانت  ُآور توجه کنيد که خيانت رھبران خلق کرد به مردم کردستان راگفتار شرم

   .شود کسی را که خودش را به خواب زده است بيدار کردنمی

نيروھای دموکراتيک "که رھبری به اصطالح ) YPG(ُيکی از نمايندگان به اصطالح نيروھای بسيجی کرد

سياست " ناگھانی"ر يينيز در آن شرکت دارند، در باره تغ" عربھای دموکرات سوريه"را که گويا ) SDF"(سوريه

در حالی که . ُامر خيانت به کردھای سوريه و خنجری به پشت آنھاست  برای خروج از سوريه اعالم کرد که اينامريکا

  .نال شونيستھا به پشت خلق کرد استاين خنجر ناسيو

تصميم کاخ سفيد مبنی بر : "ای اعالم کرديک روز بعد طی بيانيه" نيروھای دموکراتيک سوريه"اصطالح سخنگوی به

گذارد و به تروريسم و  ضد تروريستی میۀثيرات منفی بر کارزار مبارزأشرق سوريه ت  خروجش از شمال و

رساند که به آنھا اين امکان را بدھد دوباره سربلند بخش سياسی به اين شکل ياری میھوادارانش، يعنی بخش نظامی و 

  . تصميماتش را به آنھا اطالع نداده بودترمپاين تشکل اعالم کرد که ". کنند

و منابع سوخت مردم سوريه را که ھرگز از  نشين شرق فراتتمام بخشھای عرب اصطالح دموکراتاين نيروھای به

طور عمده مھاجر از ترکيه به سوريه؛ تعلق نداشته است، اشغال کرده و بخشی از کردستان جا ه خی به اکراد بنظر تاري

ُکردھا نيست، اشغال " استقالل" آنھا لۀأپس مس). فقط يازده درصد اين اراضی اشغالی کرد نشين است( زنندمی

يونيسم است و حال آنھا بايد تاوان اين خيانت  اين کشور در خدمت منافع امپرياليسم و صھۀسرزمينھای سوريه و تجزي

  .را پس بدھند

که تصاوير  مبر در حالی ماه دس٢١ و ٢٠ی پنجشنبه و جمعه ُ؛ کردھای سوريه در روزھاامريکادر اعتراض به خروج 

آنھا در : "داد شعار میءيکی از مادران شھدا. کردند دست به تظاھرات زدندُشھدای کرد در مبارزه با داعش را حمل می

پرستی مورد اعتراض  و اسرائيلامريکاو اين سياست .". ميرماند و اگر شما برويد من ھم می جان دادهامريکاکنار 

  .کنند و نه خيانت خودشان صحبت میامريکاآنھا از خيانت . ُرھبران کرد سوريه نيست

 امپرياليسم و صھيونيسم فقط عامل دشمنی و نه طلبی و دشمنی با خلقھای منطقه و ھمدستی باُکردھا با اين سياست تجزيه

دومی در منطقه دوستی در منطقه ھستند و بايد توجه داشته باشند که خلقھای منطقه ھرگز اجازه نخواھند داد اسرائيل 

ُشرط پيروزی مبارزات خلق کرد؛ ھمبستگی و .  و اسرائيل ايجاد شودامريکامين منافع مستقيم أبرای خرابکاری و ت

 مشترک با خلقھای سرزمينھائی است که در آن سکونت دارند، آنھم برای ايجاد يک حکومت دموکراتيک و ۀمبارز

حقوق اکراد سوريه تنھا درچارچوب حفظ تماميت ارضی و حق . انقالبی که به تساوی حقوق خلقھا احترام بگذارد

 تلخ ھمدستی با ۀز راه رفته برگردند و از تجربآنھا بايد ا. سوريه ممکن است و اين تنھا راه نجات آنھاست  حاکميت ملی

کنند بايد گليم خود را جداگانه و حتی به ضرر ساير خلقھا از ُکردھائی که فکر می. امپرياليسم و صھيونيسم درس بگيرند

نھا انگيز آکنند و اين سرنوشت غمخودشان خيانت میه  اول بۀآب بيرون بکشند، نه تنھا به خلقھای منطقه بلکه در درج
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؛ پنتاگونی؛ ناتوئی و ياران عربستان سعودی را طرد کرد ئیامريکابايد اين رھبران اسرائيلی؛ . در ھفتاد سال اخير است

  .و بر پيوند با خلقھای مناطق مسکونی خود تکيه کرد

ر قومی،  واحد مشترک ايرانی و غيۀ کارگر ايران؛ صرفنظر از تعلقات ملی و قومی، به جبھۀ ايران به حزب واحد طبق

ما نقض حقوق بشر . به سازمانھای واحد دموکراتيک ايرانی و نه قومی؛ که ھر کس ساز خودش را بزند، نياز دارد

 ناسيونال ۀطلبانبا پرچم و تبليغات جدائی. نقض حقوق بشر در سراسر زندان ايران رواج دارد. ُکردی يا آذری نداريم

انگيز آن تازه در راه ُ شکست مفتضحانه کردھای سوريه که نتايج غمۀتجرب. شود دشمنی ھموار میۀشونيسم فقط جاد

حزب کار . است، بايد چشمان نابينا را نيز بگشايد و گرنه فرجام اين راه چنانچه ھمينگونه ادامه يابد، فاجعه آميز است

م دشمن کمونيسم است و ناسيونال شونيس .کيد کرده و بعد از اين ھم خواھد کردأھمواره بر اين اصول ت) توفان(راناي

  .آنھم نه تنھا در سوريه و عراق

  

  ٩٢٠١ سال روریبـ ف١٣٩٧ ]دلو[ بھمن ماه٢٢٧بر گرفته از توفان شـماره 

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

  


