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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 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 

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۴
  

   ومتحدينشان در سوريهامريکاشکست امپرياليستھای غرب به سرکردگی 
  و بن بست سياست تجاوزکارانه آنھا

   

آنھا . به سوريه حدود پنج سال است که با حمايت امپرياليستھا به غارت و تجاوز و تخريب مشغولندمزدوران وارداتی 

اين مزدوران . در مراکز شھرھای بزرگ نظير حلب و دمشق بمب می گذارند و خانه ھای مردم را ويران می کنند

يج کرده و به سوريه برای جنايتکاری وارداتی را سازمانھای امنيتی امپرياليستی از طريق عربستان سعودی و قطر بس

آنھا ترکيبی از . امروز ديگر ھويت آنھا به نحو غير قابل انکاری تا حدود زيادی روشن شده است. ارسال کرده اند

، اردن، عربستان سعودی، قطر، دوبی، مصر، چچن، چين، االقاعده، اخوان المسلمين، سلفيستھا، اتباع افغانستان، ليبي

معنوی از داعش واپوزيسيون  نقش دولت ترکيه درحمايت مادی و. ھستند... ن ضد خلق از ايران ولبنان، مجاھدي

ل وقدری بلبشو و غير قابل کنتره اوضاع ب. ، اظھرمن الشمس استنبوده بر کسی پنھان   سوريهۀارتجاعی وخود فروخت

 سوريه ھراس دارند، ۀيسيون خود فروختشده است که حتی پاره ای از دول امپرياليستی از ارسال اسلحه به دست اپوز

است و اين اسلحه ھا به دست چه کسانی می رسد و به چه منظوری " کی به کی"زيرا خودشان ھم ديگر نمی دانند که 

  .از آنھا در آينده استفاده خواھند کرد

ق کنند و با استقرار در خل" مناطق آزاد"آنھا تالش کردند که با اشغال مناطقی در داخل خاک سوريه به خيال خودشان 

دول اردن و . پايگاھی برای تخريب و جنايت درمنطقه شوند" دولت مشروع سوريه"آنجا و معرفی خويش به عنوان 

ِحتی وضعيت مسخره به . رو شده ترکيه بسيار به آنھا برای تحقق اين سياست ياری رساندند که با شکست کامل روب
ِت نشانده و ارتجاعی، اين اپوزيسيون خودفروخته و بی پايگاه را به عنوان صورتی است که پاره ای از دولتھای دس

  .رسميت شناخته انده ِبی تاج و تخت سوريه ب" دولت قانونی"

دولت سوريه با بسيج مردم و ايجاد گروه ھای مسلح مردمی . در ھمه مناطق سرکوب شده است" ارتش آزاد سوريه"

وضعيت روز به روز بيشتر به نفع حکومت سوريه . خل سوريه در آورده استدمار از روزگار مزدوران اجانب در دا

دولت اسد از استقالل ملی سوريه و اصل حق حاکميت ملی و . که در مستبد بودن آن نبايد شک کرد، بر می گردد

ب حق اجان. تماميت ارضی کشورش دفاع می کند و اين دفاع از نظر ھمه نيروھای دموکرات و انقالبی مشروع است

  .ن کنندييندارند از خارج برای کشوری حکومت تع

امپرياليستھا به اين پندار واھی گرفتار بودند که با ايجاد رعب و ترور و قتل معترضان در سوريه و صحنه سازيھای 

موران نفوذی خويش، قادر خواھند بود يکشبه دولت سوريه را که مانند صدام أانقالب مخملی و ايجاد آشوب توسط م
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اين سياست به چند دليل با شکست . سين متکی بر حزب بعث بود و با روش استبدادی حکومت می کرد، سرنگون کنندح

تجاوزات صھيونيستھا و امپرياليستھا و ارتشھای خارجی به صورت نظامی و غير قانونی به خاک سوريه . رو شده روب

  .ز اين شکست استناشی ا" آب که از سر ما گذشت چه يک نی چه صد نی"به مصداق 

رغم وجود جاسوسان و عوامل نفوذی در دولت،  مقاومت بشار اسد و ارتش سوريه و استقامت دستگاه اداری وی، علی

ھرچه تروريسم امپرياليستی جھاديستھا . محکم باقی ماند و از تھديدات و ترورھا، خريدن مزدوران نھراسيد و فرونپاشيد

قدرت و اعتماد به نفس دستگاه حاکم افزوده شد و از اعتماد به نفس اپوزيسيون خود بيشتر طول کشيد، به ھمان نسبت به 

 دولت آدمخوار  حمالت اخير روسيه به پايگاھھای تروريستی.  کاسته گرديد،فروخته که در بين خودش نيز وحدت ندارد

 که بنا به درخواست دولت سوريه صورت گرفته و می گيرد برای حفظ   داعش ومزدوران وارداتی خالفت اسالمی

 امپرياليستھای غرب برای سرنگونی رژيم  موجوديت سوريه و تماميت ارضی اين کشور مثبت است و نقشه ھای شوم

  . آب می کند نقش بر  و تقويت عربستان و اسرائيل و ترکيه در منطقه را بشاراسد

کشتار مردم " روسيه به پايگاه ھای تروريستی وارداتی و ئی تبليغات دروغين رسانه ھای غربی درمورد حمالت ھوا

 می امريکاامپرياليسم  ِويژهه  بيشتر ممالک مدعی حمايت از حقوق بشر بئیديگر کارساز نيست باعث بی آبرو" بيگناه 

   .شود

الف تروريسم و آدمکشی جا می زنند امروز دستشان در سوريه رو شد و به مخالفت اين جانيان آدمخوار که خود را مخ

زيرا قرار نيست مبارزه با داعش و تروريستھای وارداتی با دخالت دولت .  دست زده اند  روسيهئیبه حمالت ھوا

ياليست ھدفش غرب امپر.  و ھمکاری با ھمه ممالک و نيروھای مخالف با تروريسم صورت گيرد قانونی بشاراسد

مبارزه با تروريسم و ريشه کن کردن اين وحوش آدمخوار عھد عتيق نيست، بلکه سرنگونی دولت مستقل و سکوالر 

اين . روزنامه ھا فاش ساختند که مراکز آموزش تروريستھا توسط نيروی ھوائی روسيه بمباران شده است. سوريه است

دولت روسيه فاش ساخت که با تمام نيروھای تروريستی . د قرار دادئيأحقيقت را حتی سازمان جاسوسی سيا نيز مورد ت

به " خوب" از تروريستھای امريکاامپرياليسم . ندارد" بد"و " خوب"تروريسم، . با ھر نقابی که باشند مبارزه می کند

ی و خرابکاری آنھا را در اردوگاھھای سازمان سيا در غرب سوريه آموزش نظام. عنوان کاتاليزاتور استفاده می کند

" بد" دسته دسته به تروريستھای ًمی دھد، آنھا را با اسلحه مجھز می کند و آنھا پس از اتمام دوره ھای آموزشی، بعدا

  .ئی متالشی شدامريکااين دسيسه با بمباران مناطق تروريست خيز و تروريست ساز . می پيوندند

مخالف رژيم اسد بودند به مخالفت با دخالت خارجی برخاستند شايان توجه است که بخشی از اپوزيسيون ملی سوريه که  

اين اپوزيسيون . و خط خويش را از مزدوران بيگانه که ھدفشان فقط ايجاد رعب و وحشت و آشوب است جدا کردند

 نخست اھميت قرار داد و ساير تضادھا ۀمترقی و دموکرات بدرستی تشخيص داد که امر دفاع از استقالل ملی در درج

 ۀوظيف.  ساعت به ضرر استعمارگران کھنه کار غرب به گردش درآمده استۀعقرب. ا تحت الشعاع قرار می دھدر

 ضد بشر داعش و تروريستھا، اين لشگريان پياده  سوی آدمخوارانه نيروھای آگاه و مترقی است که نوک حمله را ب

   .ميت ملی سوريه و تماميت اين کشور حمايت کنند نشانه گيرند واز حق حاکامريکانظام غرب به سرکردگی امپرياليسم 

ارتجاعی  مبارزه عليه دو قطب “  به تز ارتجاعی و ترتسکيستی کمونيستھای واقعی سوريه در اين شرايط نه با توسل

 می توانند به حل تضادھای طبقاتی داخلی  بلکه برافراشتن پرچم مبارزه عليه اجانب و دفع دشمن خارجی” اسد و داعش

 ضد بشری در سوريه را گرفت ۀ فاجعِ می توان جلو  عراق و افغانستانا،ليبي  کشورھای با آموختن از فجايع. دازندبپر

  . کارگری و سوسياليستی آينده آماده کرد  انقالب  برای  کارگر و زحمتکشان را قدم به قدمۀو طبق
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ی مردم ايران آرزوی سرنوشت مردم سوريه را  ايران نيز ھمين سياست را دنبال می کرد و براۀاپوزيسيون خودفروخت

 وسيع سرنگونی رژيم جمھوری ۀجبھ"، اسرائيل و ناتو به ايران بايد امريکاآنھا مدعی بودند در صورت تجاوز . داشت

  . خوب است که مردم ايران اين خودفروختگان را بشناسند. را بر افراشت و درکنار امپرياليستھا قرار گرفت" اسالمی

  !زسوريه کوتاه باددستھا ا

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۴ ]ميزان[ مھر١١شنبه 
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