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  شکست داعش در سوريه پايان تروريسم امپرياليستی نيست
تروريسم که به اقدامات خرابکارانه؛ قتل؛ تجاوز؛ . ی آنھا استئامپرياليستی و يا ھمدستان منطقه تروريستھا ممالک ۀالن

ھا از توده. ی نخواھد بودئ تودهۀگاه دارای پاي  ضد مردمی بوده و ھيچًزند ماھيتادست می... تبھکاری ضد بشری و

  .ه موجودی بيگانه؛ منفرد و منزوی استبه اين جھت تروريسم ھموار. ند اتروريسم متنفر

در قرن بيست و يکم تروريسم به صورت ابزاری سازمانيافته و تعليم ديده از جانب امپرياليسم علم شده است که برای 

 آنھا جريان دارد، ھم تراتيژيکسباشد و در متن سياست ھای خويش که مورد نظر امپرياليسم میاعمال تبھکاری

خرپول " مندانه عالق"کند و ھم تا خرخره اسلحه از طرف اين کشورھا؛ شرکتھا و يا ا دريافت میمستمری از جانب آنھ

 ارتجاعی جھانی ۀجريانھای تروريستی چنانچه از اين حمايت سخاوتمندان. آوردکه بيشتر نقش پوششی دارند، به کف می

در اين است که آنھا اجير قدرتھای بزرگ خاصيت بسيج لشگر تروريستی . برخوردار نباشند، ھرگز امکان بقاء ندارند

  .گيرندمورد استفاده قرار می  قدرتھا صالح بدانند  ھستند و ھر کجا اين

پيروزی و يا شکست آنھا احساسات ملی کشوری را . ينی وابسته نيستندد به ارتش منظم و يا ھويت ملی معاين افرا

 قضائيه مورد تعقيب قرار ۀند از جانب قو ارتب در حال سفرچون محل اقامت دائمی نداشته و م. کنددار نمیجريحه

حساب و بينند و با اشغال شھرھا؛ کشتار بیکنند در جنگھای نامتقارن دوره میآنھا در جنگ منظم شرکت نمی. گيرندنمی

ند در متزلزل کنند تا بتوان تبھکاری و جنايت؛ فضائی مسموم و ھولناک ايجاد میۀايجاد رعب و وحشت با ابعاد گسترد

. تروريسم کور جنايتکار ستون پنجم ارتش منظم امپرياليستی است. کردن حکومتھای نامطلوب امپرياليستھا موفق شوند

-آنھا به عنوان پيشقراول تخريب و خوف وارد ميدان شده و سپس جای خود را به سربازان منظم دشمنان بشريت می

 آسيائی؛ ھا مليت گوناگوناين دارو دسته که مشتی تبھکار از ده. اعش استی دئ اين آدمکشان حرفهۀبھترين نمون. دھند

ديگر نيزبه  ھای مخالف يکاند و حتی گروه و سوريه گسيل شدهافريقائی ھستند از اقصی نقاط جھان به ليبيااروپائی؛ 

" ۀمنصفان"که تکليف تقسيم   تا زمانیا در ليبيًمثال. افتندديگر نيز می نيابت از جانب سازماندھندگان خويش به جان يک

  نخست اروپا معلوم نشود اين گروھھای تروريستی از مبارزه با يکۀنفت اين کشور ميان ممالک امپرياليستی در درج

ھای تروريستی زده و ناامن از مختصات گروهايجاد يک محيط آشوب. دارندديگر و قتل مردم غير نظامی دست برنمی

  .کندمين میأھا را تاست زيرا چنين وضعی امنيت آن
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ات گوشخراش به صورت قاچاق سوريه با تبليغ" مردم انقالبی" آدمکش را به عنوان ارتش آزاد سوريه و اوباشباند اين 

 را در اروپا در کشورھای بريتانيا؛ اين اوباش. و حمايت تدارکاتی امپرياليسم و ارتجاع منطقه به سوريه گسيل داشتند

 وھابيسم است در اين ۀسالھا فعاليت سلفيستھا که نوع پوشيد. پرورش دادند...  ودنيلند؛ سواھنمارک؛ لمان؛ دافرانسه؛ 

ھای تلويزيونی به دفاع از نظريات خود بپردازند و از اين شد در برنامهکشورھا آزاد بود و از رھبران آنھا دعوت می

فر از آنھا را به عنوان اتباع آزاديخواه سوريه  ھزار ن۶٠بيش از . سکوھای تبليغاتی برای جلب مشتری سوءاستفاده کنند

ھا بھترين سالحھای جنگی؛ اين گروه. از طريق ترکيه و اردن برای انجام عمليات تروريستی به سوريه گسيل داشتند

 مجازی و شرکتھای مبلغ نظريات ۀی؛ اطالعات جاسوسی؛ تسلط به شبکئھای حمل و نقل؛ اطالعات ماھوارهخودرو

ھا را اين جنايتکاران موزه.  آنھا بودۀ روزانۀمبالغ ھنگفتی ھزين.  سال در اختيار داشتند٨ آنھا را به مدت ۀجنايتکاران

آنھا . ھای ممالک امپرياليستی فروختند تا ھويت ملی مردم سوريه را نابود کنندغارت کرده و آثار باستانی را به موزه

شھری که پا گذاردند به روشنی نشان دادند که ھدفشان ساختمان و شھر تاريخی حلب را با خاک يکسان کردند و به ھر 

شھری در سوريه نيست که پای اين تروريستھا به آنجا رسيده باشد و از آن شھر . آبادانی نيست، تخريب و نابودی است

 اين تروريسم .ھا را بمبگذاری کرده و يا آتش زدندآنھا حتی زمان فرار و ترک شھرھا خانه. چيزی باقی مانده باشد

  .سوزدای به مردم سوريه ندارد و دلش برای نابودی ثروت آنھا نمیعالقه

نقبھای زيرزمينی آنھا با بتون .  مردم سوريه نيز اين آدمخواران را خوب شناختند و در مقابل آنھا ايستادگی کردند

 نقليه به سوريه حمل شده ۀبا وسيلساخته شده است و روشن است که اين قطعات بتونی بايد در کشور ديگری ساخته و 

ند کيلومترھا در زير  ازنی در اختيار اين جنايتکاران گذارده شده باشد که قادرآالت الزم برای نقببايد ماشين. باشد

يميائی مسلح کردند تا از آن برای کشتار مردم سوريه کآنھا را به سالح گاز سمی و تسليحات . زنی بپردازندزمين به نقب

حال اين سياست . ندازندات را به گردن حکومت بشار اسد بيه کنند و با زور تبليغات امپرياليستی اين اقداماستفاد

صورت نيروئی متجاوز بخشی از ھا بهئیامريکا. رو شده استه المللی با شکست کامل در سوريه روبتروريستی بين

ويش را از سوريه خارج کردند تا از آنھا در  مھم داعشی خیاند و ھواداران و اعضاخاک سوريه را اشغال کرده

  . مرز بلوچستان ايران يکی از اين مکانھاست. محلھای مناسب ديگری استفاده کنند

اند، ھمدست نشين سوريه را اشغال کردهطلب سوريه که حتی بخشی از مناطق عربُکردھای ناسيونال شونيست تجزيه

اند که اتباع داعشی خويش ئيھا از کشورھای اروپائی خواستهامريکاستی با  در منطقه ھستند و در ھمدامريکاامپرياليسم 

 جھانی شده و بر سر داد و ستد داعشی ۀُکردھای ناسيونال شونيست مرتجع از ھم اکنون وارد معامل. را پس بگيرند

راه مذاکره با خود خوانده آنھا " ۀوزير امور خارج. "آھنگ آن دارند که برای خود مشروعيت کشوری ايجاد کنند

ولی واقعيت اين است که اين جنايتکاران وارداتی به صورت غيرقانونی وارد . دولتھای اروپائی را باز گذارده است

  . اند و بايد در سوريه در يک دادگاه علنی محاکمه شوندخاک سوريه شده و به قتل و غارت مشغول بوده

يد اين جنايتکاران را تحويل دولت مشروع؛ قانونی و مرکزی ُکردھای ھمدست امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه با

تحويل .  سياست به فروش بگذارندۀ در بازار مکارامريکاکه خودشان مشتی تبھکار را به ياری  سوريه دھند و نه اين

تا در آينده شود مين به آنان محسوب میأايجاد امنيت برای آنھا و دادن ت. جنايتکاران داعش به اروپا دفاع از داعش است

 علنی آنھا ۀکه محاکم در حالی.  از آنھا؛ با اين تجارب فراوان استفاده کنندًدر ھر جا که امپرياليستھا مناسب ديدند مجددا

سسات آنھا؛ دست ؤھای گروھی جھان؛ دست امپرياليستھا؛ سازمانھا و مدر سوريه با حضور مطبوعات و رسانه

دادگاھھای سوريه در مورد تبھکاران داعش مشھورتر از . را باز خواھد کردسازمانھای جاسوسی و سياستمداران آنھا 
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مور تحقق خواستھای اين بانيان ترور أُ امپرياليستھا با اين کار مخالفند و کردھا مۀولی ھم. دادگاه نورنبرگ خواھد شد

  .ھستند

ُبرای کردھای . راج خواھند کرد بايد خاک سوريه را ترک کند و گرنه مردم سوريه آنھا را اخامريکاامپرياليسم 

که خودشان در نقش داعش ظاھر شوند و به  ماند جز اين سوريه راھی باقی نمیۀناسيونال شونيست و خودفروخت

کرد از فردا نقشی را که تا به امروز داعش در سوريه بازی می.  ضد مردم سوريه تکيه کنندهقدرتھای امپرياليستی ب

 داعش در ۀامروز به پاس مقاومت مردم سوريه و دولت بشار اسد دسيس. گيرند عھده میُکردھای ناسيونال شونيست به

ھا در قرار داشت و مطابق نظر نئوکان" ّشر"نابودی سوريه که جزء ممالک . رو شده استه سوريه با شکست روب

ا عراق را در آنجا حاکم  و يا نتوانست وضعيت ليبيامريکاامپرياليسم . رو شده شد، با شکست روب بايد نابود میامريکا

  . تجاوز به ايران را فراھم گرداندۀکند تا زمين

شعاری ارتجاعی و اسرائيلی است " نه غزه و نه لبنان؛ جانم فدای ايران"کند که شعار  حزب ما بارھا گفته و تکرار می

ن؛ فلسطين عوامل ممالک سوريه؛ لبنا.  امپرياليسم و صھيونيسم را در منطقه متحقق نمايدتراتيژيکستا سياست 

 ھنوز نتوانسته است تمام شرايط مناسب برای تجاوز به ايران را فراھم امريکابازدارنده برای تجاوز به ايران ھستند و 

ديگر گره خورده و مانع بزرگ بر سر راه داعشی کردن منطقه و  يکه سرنوشت مردم سوريه؛ لبنان و فلسطين ب. آورد

  .  بزرگ ھستندۀايجاد خاورميان

- خويش قرار داده بودند و مدافع داعش محسوب میۀکه از روز نخست بشار اسد را آماج حملای نيھای خودفروخته ايرا

ھای خود فروخته که اين ايرانی. دھندشدند، ھمان سياست را با تغيير لحن در مورد نقش ايران در منطقه ادامه می

 ۀنطقه رضايت دارند و نه از پيشرفتھای ايران در عرص به ايران ھستند، نه از نقش ايران در مامريکاھوادار تجاوز 

حزب ما با ھرگونه تجاوز به ايران و . کنند اروپا و شرايط آنھا را نشخوار میۀمپ و اتحاديآنھا تھديدات تر. اکتیر

مضمون سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی که . آيد مخالف استشمار میه تضعيف ايران در منطقه که شرط امنيت آن ب

 متفاوت است و ھمين ًمپ ماھيتاژيم ايران از جانب نتانياھو و ترکنيم با مضمون سرنگونی ر طلب کرده و تبليغ میما

زنند و خواھان به چھره می" انقالبی"تفاوت آن مرز روشنی است که ما را از دشمنان ايرانی مردم ايران که نقاب 

نگذاريم ايران به جوالنگاه . سازديونيسم ھستند جدا میسرنگونی رژيم جمھوری اسالمی به دست امپرياليسم و صھ

اين مردم ايران ھستند که بايد به .  و سوريه را برايش رقم زننداداعش و عربستان سعودی بدل شود و سرنوشت ليبي

   . ايرانیۀحساب جمھوری اسالمی برسند و نه دشمنان مردم ايران و خائنان خودفروخت

 ٩٢٠١ پريلاـ ١٣٩٨ فروردين ماه ٢٢٩ ۀن شـماربرگرفته از توفا        
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