
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 شباھنگ راد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢۵
 

 !پيآمدھای حمالت ھوائی روسيه در سوريه
  

ِباران ھا، تخريب خانه و ميزان بم.  اخير به ويرانه تبديل شده است سوريه در اثر سياست ھای امپرياليستی در چند سال
چنين خروج ميليون ھا انسان به دليل راه اندازی جنگِ ارتجاعی از جانب سودجويان، قابل شمارش و  کاشانۀ مردم و ھم 

ھا در ھم ريخته شده است و عناصر و نيروھای ارتجاعی، با حمايت و با پشتيبانی امپرياليست  زيرساخت . نوشتار نيست

ھای  ھر روز تعداد بيشتری در اثر دخالتگری .  اند ، به جان ھم افتاده-  شدن در قدرت دولتی منظور سھيمه  ب- ُھا 

   تری، مورد ھدف قرار می  ھا و اماکن تازه ، خانهمرگ کشيده شده، تعدادی ديگر آواره می شوندکام  ھا به  امپرياليست 

و سرنگونی " نابودی تروريست ھا"، "ی ھای مردم آزادی"ھا، بر سر تضمين   ھا و گفتمان  بھانه. گيرند

   ھا به مردم منطقه می  ھدايای امپرياليستۀی که از زمرئھا و ديکتاتورھا" تروريست"ھا، "آزادی"ديکتاتورھاست؛ 

  . باشد

  المللی و ھم  مداران بين ً ھای تاکنونی اوضاع منطقه، کامال در تخالف با ادعاھای قدرت که نتايج و ثمره ُپر واضح است

ُحال اين پرسش ھای اساسی طرح است . دمکراسی و زندگی بھتر به محرومان است" اعطای"ِچنين در تخالف با وعدۀ 

ِ، خواست توده ھای دردمند و ھم رديف با آسايش بھتر مردم و در جھت پيشرفت جامعه و ئی ھا که آيا چنين جنگ
ی ھم چون سوريه، سالم بيرون بدر آمد و جامعه را، به ارتجاعيِ توان از درون جنگ ھای  ھاست؟ آيا می تضمين آزادی 

  مسير صحيح و سازنده ھدايت نمود؟

 ھا، نه تنھا کمترين سود و منفعتی  دست جنگ توان بر اين نظر اصرار ورزيد، که، اين  ، به جرأت می که ست اينخن

تر   تر، و جامعه را ناامن  را تباه آنانورده است، بلکه زندگی ابار نيه شان ب  کشان و فرزندان  برای کارگران، زحمت

ھا استناد  توان، بدان  ست که می   ھای روشن و آشکاری  ، يمن و غيره از زمره نمونهاافغانستان، عراق، ليبي. نموده است

در جھت رفع و رجوع  گذاری به مردم و   ھای امپرياليستی، خدمت مندی جنگ ورزيد و نشان داد، که ماھيت و ھدف 

اين، جنگ و دعوای کارگران و زحمت کشان با .  رو در روی جامعه نبوده و نيست  عديدۀان معضل و مشکلھزار

باعث خروج آنان از صحنه ی را می توان شاھد گرفت، که ئو توده " خيرخواھانه"سرمايه داران نيست؛ کدامين جنگِ 

  پردازد؟   ھای جامعه می   زيرساخت، کدامين جنگ انقالبی و مردمی ست که به تخريب ھر چه بيشترشده است

قوانين جنگ . به ديگر سخن، ماھيت و ساختار جنگ ھای مردمی، متضاد با ماھيت و ساختار جنگ ھای ارتجاعی است

ن سرنوشت خويش، و در عوض، قوانين جنگ ھای ييھای انقالبی، از دخالتگری ھای ھر چه بيشتر مردم در تع
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ُارتجاعی، از سياست قتل و کشتار دو .  بی گناھان و از تخريب خانه ھای محروم ترين اقشار جامعه پيروی می نمايدِ

ويژه بر فضای منطقۀ خاورميانه حاکم ه ِموضوع، دو مقوله و دو شکل و شمايل متضادی، که امروزه، در جھان و ب

چرا که جنگ . تمۀ آنند اند و خواھان خا ، زله شدهئیھا گرديده است و بيھوده ھم نيست که، مردم از دست چنين جنگ

  .است داری  تر با شرايط فعلی دنيای سرمايه  منظور تعريف تازه  المللی، به  مداران بين  ھای جاری، جنگِ قدرت 

رغم   و علی-ھای امپرياليستی  ِاندازان آن، ھمۀ طرفين درگير جنگ  ، فارغ از اختالفات جزئی مابين راه در ثانی

ًموع، در تداوم چنين وضعيت ناھنجاری، اشتراک نظر و منافع داشته و ماھيتا در تقابل با ، من حيث المج-ادعاھای شان 

وره، و آنھم با ھر د ھای جنگی در اين برھه از زمان است و  شان، پيگيری سياست قرار و مدارھای . ديگر نيستند يک

تر مابين خودی ھای  ِ انجام وظايف تازه  و بائیجاه  داری و وابسته، با جاب جائی اين دولت و آن دولت سرمايهه جاب

ھای ارتجاعی منطقه می   ھای جنگ   جات مسلح و ارتجاعی دارند، بر شعله شان، و با حمايت بيدريغ نيروھا و دسته

دھه ھاست که دولت مردان بزرگ، سنايور و چگونگی تقسيم و تکه و پاره نمودن کشورھای منطقه را نوشته . افزايند 

 پيشاپيش، بازيگران غير دولتی را برای تحقق و تداوم چنين  چون ايران را ديکته، و ھم  ھمئیھا به نظام اند، تکاليف 

چنين  ھا و غيره و ھم  طالبان، القاعده، داعش، النصر، اخوان المسلمين، حوثی . اند ن نموده يي ھای شوم شان تع نقشه

به طور . اند  تلخ گويای چنين واقعيات... خاورميانه به منطقۀ ھای قدرت مداران بين المللی ھا و لشکرکشی  دخالتگری 

ُاند و به عنوان نمونه، سوريه، چند سالی، درگير اختالفات و تضاد چگونگی پيشبرد  يقين فاکتورھا در اين زمينه فراوان  ِ
   از چند سو، مردم ايناز دو، و.  باشد ای از منطقۀ خاورميانه می ھم در گوشه   ھای امپرياليستی و آن بھتر سياست

قات تواف. کشند ھای طرفين درگير در جنگ را به دوش می   خواھی  ُکشور، بار بحران امپرياليستی و بار زياده

 ھای خانه   شود تا نقشه  و آنھم يکی پس از ديگری دارد، پی ريخته میء، فريب و با رياھم با دروغ امپرياليستی و آن

، خانه ھای مردم را با خاک يکسان، و با "ھا نابودی تروريست "به بھانه و با گفتمان . دکن، آسانتر به پيش رو خراب 

را محکمتر می کنند؛ به   ھای امپرياليستی در منطقه  ، پايه ھای امنيت سرمايه- درانی   ظاھر و با يقه   و به- توافق ھم، 

ز  شان، ا  ھای کنند تا نقشه جا می ه ياليستی را جاب ھای امپر  ھا و جناح ِ ھا، وظايف دولت منظور پيشرفت بھتر سياست

قصد و مقصودشان نه تضمين آزادی ھا و آسايش مردمی، بل ايجاد رعب و وحشت . ماندِروند عادی و طبيعی اش باز ن

  .  ست  کمونيستی- ی ئِ و ھمچنين تخطئۀ تحرکات راديکال توده   تر در صفوف آنان وسيع

 چون  ی ھم جات ارتجاعي و دسته" ھا تروريست" شان مدافع نابودی  کدام ی تاکنونی، ھيچ ُبه طور قطع بنابه کارکردھا

يد اين حقيقت است ؤنوبۀ خود مه  ھای مدرن و جنگنده، ب  وقفۀ داعش و مجھز نمودن آن به سالح رشد بی. داعش نيستند

ھا، تاريخ  به گمان امپرياليست . نيست ھای مالی، لجستيکی و نظامی بزرگان، قادر به دوام  که داعش، بدون حمايت 

بر .  ھا در منطقه نقش آفرينی می کند عنوان ارابه و سوپاپ اطمينان امپرياليست ِمصرف داعش به سر نرسيده است و به 

 ساله با داعش را پی ريخته است و بر تدوام ١٠" مبارزۀ"ِمبنای چنين سودمندی و اعتباری ست که اوباما، پايۀ طرح 

در حقيقت وظيفۀ فعلی سرمايه، نه تنھا در نابودی و در بر . با نيروی مرتجع و دست سازش اصرار می ورزد" مبارزه"

ش در تقويت و در پرورش چنين دسته جات مسلح و ارتجاعی در منطقه  و غمچيدن بساط داعش نيست، بلکه ھمۀ ھم

، را با سياست ھای جنگی "اورميانۀ بزرگخ"و " نظم نوين جھانی"چرا که می بايست پيشرفت و اجرائی . می باشد

 دی ھمچون داعش و النصر و غيره تضمين نمود؛ می بايدسته جات مسلح و ارتجاعيتوأم با رعب و وحشت و با تقويت 

ِن وظايف روزانۀ جلوداران جنگ، با توليد و با باز توليد عناصر مسلح وابسته، افکار ييھا و با تع  دولت ئیجاه با جا ب ِ
 ھای پيشرونده و راديکال شد و به   ھای ارتجاعی، مانع جنبش  ريزی جنگ  با پايهدرا منحرف ساخت؛ می بايعمومی 

ھا و  ِجرأت می توان گفت که پايه ھای فکری ھمۀ دولت ھای بين المللی اينگونه پی ريخته شده است و ھدف ھمۀ دولت 
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 ھای درگير  نی منطقۀ خاورميانه می باشد؛ ھدف ھمۀ دولت غ  خواھی بيش از اين، از منابع از جمله دولت روسيه، سھم

 سوز سوريه و از جمله روسيه، نه نابودی نيروھای سد کنندۀ جنبش ھای اعتراضی راديکال، بل در  در جنگ خانمان

  .  سرمايه ھای امپرياليستی ستهِتقويت عناصر و نيروھای سود د

، وظيفه اش گسترش جنگ و تخريب بيش از روزی شان خواھد آمد چون داعش به کار ام  ھمئیبا اين اوصاف، نيروھا

ِاين خانه و کاشانۀ محرومان، پيگيری سياست ترس و وحشت امپرياليستی در ميان کارگران و زحمت  ِ کشان و ھمچنين  ِ

مللی ال مداران بزرگ بين  معين است که تداوم اين وضعيت خواست ھمۀ قدرت . ناامنی ھر چه بيشتر فضای جامعه است

ِدنبال اجرائی و به دنبال  ، به -رغم تضاد و داد و بيدادھای ظاھری   و علی-است و بدون کمترين شک و ترديدی 
اختالف و تضاد، بر سر ادارۀ بھتر نظام کنونی جھان، بر سر سھم . داری اند  ھای طبقۀ سرمايه  روانتر شدن سياست

 روزھا، روسيه و در توافق با  دليل ھم نيست که اين ومی ست و بی ُبری بيش از اين، بر سر به کجراه بردن افکار عم

، وارد صحنۀ عملی جنگِ سوريه شده است تا مبادا، روز و - " نابودی تروريست ھا" و آنھم به بھانۀ - امريکا

د علم ھای اعتراضی راديکال بار ديگر در منطقۀ خاورميانه ق روزگاری، مسير جنگ ھای امپرياليستی خارج، و جنبش 

از دولت اسد، بر سر مردم بمب " مشروع"، از زمين و ھوا، و ھم چنين به بھانۀ دفاع امريکاروسيه در توافق با . نمايد

ُريزد و دست به کشت و کشتار محرومان می زند تا جامعه را  می   که، جز ئی ھا جنگ و بمباران!! نمايد" تر امن "ُ

 ھا انسان دردمند، جز کوچ و فراری   ھای ميليون ولهغِب بيش از اين بی ِريب بيش از اين اماکن عمومی، جز تخريخت

 ساز  دست حمالت، زمينه باشد و خالف ادعاھا، اين  ِدادن بيش از اين آنان، جز ناامن تر کردن جامعه نبوده و نمی 

ِدر درون جامعه نبوده  چنين در جھت برقراری دمکراسی  جات مسلح و ارتجاعی و ھم آسايش آتی مردمی، نابودی دسته 
ِمسلما تضمين آسايش مردمی، نابودی عناصر و دسته. و نيست چنين   ھای امپرياليستی و ھم   جات وابسته به سرمايه ً

 ھای ريز و درشت   المللی و ديگر دار و دسته  مداران بين برقراری دمکراسی، در گرو، کوتاه نمودن دستان کثيف قدرت

ھای کنونی  ور زدن سياست ِقی جوامع خاورميانه، نيازمند، د مانند ماب  روشن تر جامعۀ سوريه بهبه بيانی. باشد شان می  

 کمکی ھای متفاوت امپرياليستی، نه تنھا کمترين يک از جناح  ، به عينه دريافته شده است که ھيچباشد حاکم بر آنھا می 

ھای امپرياليستی، غارت  ورتر نمودن جنگ  ، شعله خواھند کرد، بلکه سياست و عملکردشانبه بھبودی اوضاع کنونی ن

  .  شان می باشد مانده از سرزمين مادری چنين کوچ دادن مردم باقی  اموال عمومی و ھم 

 ھای سوريه، نه تنيده شدن در  ويژه تودهه شمار مردم محروم منطقه و ب ِدر خاتمه، يگانه راه و درمان دردھای بی 

ِ سرمايه، بل در انتخاب سياست مستقل و در عروج سازمان رزمنده و کمونيستیِ ھای رقيب  ھای جناح سياست ِ  ست؛  ِ

 گرفته، و پشتوانه  فاصله- و آنھم با ھر دليل و بھانه ای -ھای امپرياليستی  سياست مستقل و سازمانی که از بده و بستان 

 ھای متفاوت امپرياليستی   و داد و ستد، با جناحاند؛ سازمانی که ھر گونه مراوده کشان  ش، کارگران و زحمتگاھ و تکيه 

چرا که و در عمل به اثبات . ًو دولت ھای وابسته بدانان را پشت پا زده، و عمال، در تقابل با آنان به صف خواھد شد

 شان، کمترين"ستیدو انسان"رغم اعالن  ھای سرمايه، از آبشخور واحدی تغذيه می کنند و علی رسيده است، ھمۀ جناح 

ِ که پيآمد ھر گونه حملۀ   ديده نداشته و ندارند؛ به اثبات رسيده است  ھا انسان ستم ، با منافع ميليونقرابت و ھمسوئی 
قدرت مداران بين المللی و از جمله، حمالت ھوائی روسيه در سوريه، در خدمت به تخريب ھر چه بيشتر جامعه و در 

ُخدمت به کشت و کشت بنابر اين، حمالت ھوائی روسيه به خاک سوريه، . باشد ا انسان محروم می  ھ گی ميليونار و آوارُ

ھای امپرياليستی در منطقه است و ھر گونه دفاع و يا تأئيد ضمنی از چنين تحرکات خانمان  دنبالۀ ھمان سياست 

ِعمومی از ماھيت  پراکنی، جز انحراف افکار  داران بين المللی، جز توھم براندازی، جز تطھير چھرۀ کثيف سرمايه 
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ھا و   اقتصادی دولت - ھای سياسی  داشتيت، جز در پس پرده نگھداشتن چشم ھمچون دولت روسيه و در نھائیدولت ھا

  .نيروھای درگير، در جنگ سوريه نبوده و نمی باشد

   

  ٢٠١۵بر و اکت٢۴

  ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان٢

  

  

 

 
 


